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Consiliului Ziaristilor
„

Mult iubite şi stimate
NICOLAE CEAUŞESCU,

tovarăşe

cele mai profunde sentimente de nemărgi·
dragoste, stimă şi respect, ziaristii comunişt:
din România vă roagă să primiţi, cu prilejul a·
niversării indelungatei dumneavoastră
activităţi revoluţionare şi a zilei de naştere, cele mai ··calde urari
de sănătate şi fericire, viaţă îndelungată spre a conduce cu aceeaşi clarviziune şi cutezanţă revoluţionară
partidul şi poporul nostru pe drumul glorios al edificării socialismului multilateral dezvoltat
în scumpa
noastră patrie - România socialistă.
Ne este deosebit de plăcut ca la această zi aniver·
sară - înscrisă in conştiinţa ţării ca un înălţător moment sărbătoresc - să aducem un fierbinte omagiu, de
aleasă preţuire şi cinstire strălucitei
dumneavoastră
personalităţi de conducător de partid şi de stat, înflăcărat patriot şi revoluţionar, militant de frunte
al
mişcam
comuniste interna ţionale, neobosit
luptător
pentru triumful idealurilor de pace, colaborare şi progres ale umanităţii. Exprimăm
convingerea
noastră
profundă că dacă astăzi putem vorbi cu l egitimă mindrie despre perioada care a trecut de la Congresul al
IX-iea co despre epoca celor mai bogate realizări din
istoria modernă a ţării, asociind-o indisolubil de numele celui ce a ctitorit-o - „Epoca ceauşescu" - aceasta se datorează vastei şi laborioasei activităţi teoretice şi practice pe care aţi desfăşurat-o, inegalabilei dumneavoastră capacităţi de a întemeia marile
orientări politice, de a regîndi procesul de edificare
a noii societăţi in toate laturile şi componentele sale
sub semnul înaltelor exigenţe ale epocii contemporane,
stilului dumneavoastră de muncă dinamic,
energiei
clocotitoare fermităţii şi clarviziunii revoluţionare
cu
care condu~eti măreaţa operă a construcţiei socialiste
Cu

nită

pe pămî ntul României.
Acţionînd cu neobosită energie pen~u dezvoltar_e a
socialistă a patriei, v-aţi impus, totodata, - spre mindria întregii ţări - ca personalitate proeminentă
~
vietii internationale contemporane, ca exponentul
ş1
pr~motorul c~I mai autorizat al idealurilor şi as pir~
ţiilor de pace şi progres ale naţiunii noas~re: ca s~ra
lucit militant pentru cauza generală a soc1alismulu1, a

colaborări i şi prieteniei intre popoare. De peste două
decenii, numele României şi al dumneavoastră au devenit, pretutindeni in lume, adevărate simboluri
ale
păcii
şi colaborării, fiind rostite cu preţuire şi respect, cu admiraţie şi stimă.

Magistralul Raport pe care l-aţi prezentat la ~o~
gresul al XIII-iea al partidului, indicaţiile şi aprec1er1:
le formulate cu alte prilejuri, întreaga dumneavoastra
operă teoretică şi acţiune revoluţionară constituie pentru presă şi slujitorii ei un permanent şi mobilizator
program de muncă şi luptă revoluţionară, un puternic
indemn la autoperfecţionare şi autodepăşire, la întă
rirea caracterului militant al scrisului nostru, al em1s1unilor de radio şi televiziune, la angajarea mai ener·
gică a presei in înfăptuirea măreţelor ~biective . al~
cincinalului pe care l-am i nceput de curind. Conşt1enţ1
de marea răspundere patriotică ce ne revine de a reflecta faptele de eroism ale acestui timp eroic, de a
mobiliza energiile naţiunii în înfăptuirea programului
de muncă şi luptă adoptat de Congresul al XIII-iea,
noi toţi cei ce lucrăm in presă sintem ho~ăriţ'. să fa.c~m
din scrisul nostru, din emisiunile de radio ş1 telev1z ;une aşa cum dumneavoastră ne-aţi indicat de nenu·
,
I .
mărate ori, adevărate tri bune de formare
a .omu u1
nou a convingerilor comuniste, de dezbatere 1d~:>lo·
gic~ şi politică a problemelor actu::ile, de valorificare
a capacităţii creatoare a colectivelor i n ampla operă
constructivă ce se desfăpară în patria noastră.
Ne angajăm solemn să întărim acest suprem omagiu de conştiinţă prin legămintul ca fa~tele n~ostr:
de muncă, de ataşament şi credinţă nestramutata faţa
de partid, faţă de dumneavoastră, să fie la înălţimeo
măreţelor obiective ale construcţiei socialiste pe care
poporul român, toţi oamenii muncii din patria noas·
tră fără deosebire de naţionalitate, le înfăptuiesc cu
en;uziasm, i n strînsă unitate
în jurul partidului, al
dumneavoastră, mult iubite şi stimate tovarăşe secretor
general Nicolae Ceauşescu, simbol al unităţii şi vo·
inţei unanime de acţiune ale întregii naţiuni.

CONSILIUL ZIARIŞTILOR DIN
REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

„În ce mă priveşte, atît în
activitatea încredinţată de
partid şi popor pe plan intern, cit şi în activitatea internaţională, voi face totul
pentru a servi în cele mai
bune condiţii, cu toată forţa
şi fiinţa mea, poporul, cauzo
socialismului şi comunismu·
lui, a bunăstării întregii naţiuni, a independenţei şi suveranităţii ţării !
Şi în viitor voi acţiona ca şi pînă acum - cu toată
forţa, în direcţia
dezvoltării
relaţiilor României cu toate
ţările socialiste, cu toate statele lumii, fără deosebire de
orînduire socială, pentru a
creşte contribuţia noastră la
cauza păcii şi colaborării internaţionale !"
NICOLAE CEAUŞESCU

„Presa, radioul~ televiziunea, activitatea culturală generală - literatura, arta, muzico, teatrul - toate formele noastre de creaţie şi de activitate cultural-educativă trebuie să acţioneze într-o direcţie unică, de ridicare
continuă a nivelului general de cultură şi cunoştinţe ale întregului popor."
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NICOLAE CEAUŞESCU

Conceptio revolutionoră despre presă
a tovarăsului NICOLAE CEAUSESCU
clllăuzeşte permanent
întreaga activitate a ziariştilor
S
.

~

tatornicită ca zi de aleasă sărbătoare în con-

ştiinţa ţării, aniversarea
zilei de naştere a celui
mai iubit fiu al poporului
nostru,
tovarăşul
Nicolae
Ceauşescu, şi a peste 50 de
ani
de luptă revoluţionară din
care
peste 20 de ani în calitate de conducător suprem al partidului şi al
statului, a devenit pentru fiecare
dintre noi, un moment de aleasă
bucurie,
de
puternică
înălţare
în
gînd
şi
faptă.
Cinstind
cu dragoste, cu stimă şi adincă recunoşitinţă activitatea
tovarăşului
Nicolae Ceau.şescu - care înseamnă permanentă şi neobosită dăruire

~

în „Epoca Ceauşescu" înseamnă
pentru gazetarii zilelor noastre,
care depun mărturie despre faptele
eroice de zi cu zi, a trăi cu toată
intensitatea, cea mai fierbinte, cea
mai clocotitoare epocă de creaţie
materială

şi

spirituală

cunoscută

de poporul român, a trăi anii sirădaniilor conştiente ale tuturor forţelor unei naţiu.1i libere şi independcnte, holărîte să făurească o nouă
istorie, să stăpînească vremile, să
înfăptuiască pe pămînlul romanesc
visul de aur al omenirii. Pcntrv
acest privilegiu, recunoştinţa ziariştilor României Socialiste faţă de
secretarul gene ral al partidului,
faţă
de preşedintele ţării. este

de fiecare zi, de fiecare clipă bineţărmurită.
n elui ţării - cinstind opera sa de
Concepţia
tovarăşului
Nicolae
inegalabilă valoare, spre slava preCeauşescu despre presă. despre rozentului şi viitorului, cinstind eroul
lul ziaristului în societatea noastră,
neînfricat - care din anii tinerea dat sluJitorilor presei misiunea
ţii n-a cunoscut cauză mai nobilă
plină de demnitate şi de grea răspundecît cauza poporului, a comunisdere de a se afla integraţi pc demului, a progresului şi păcii în
plin, prin întreaga lor muncă şi
l ume - cinstind personalitatea poviaţii în efervescenţa evenimentelor
li tică de talie mondială
a celui
politice care au dat şi dau, îndeocare a fost chemat de toată suflarea
sebi după Congresul al IX-lea al
român ească să călăuzeasc~ plin de
partidului, un relief particular tuînţelepciune şi înflăcărare pa trio- „
turor înCăptuirilor prin care Romiitică, încărcat de glorie, destinul
nia şi-a dobîndi t un loc deosebit
României în drumul spre socialism,
intre popoarele lumii.
spre înal tele piscuri ale comunis-u ~u există. sector a l activităţii
mului - retrăim cu emoţie şi legistatului şi p a r tidului nostru a l sotimă . mii:.drie patri,?ti~ă. epop~ea
cictăţii, în car e presa, rad Îotelevigrand10asa la a care1 mfaptuire
ziunea să nu fie implicate într-un
avem privilegiul de-a fi contemfel sau a ltul" - sublinia tovarăşul
porani.
Nicolae Ceauşescu la intîlnirea de
Pentru gazetarii României Socianeuitat cu ziariştii, prilejuită de
liste acest privilegiu înseamnă imsărbătorirea semicentenarului „Scînplinirea plenară, profesională şi po~- Aceste cuvinte se înscriu cu
litică, a unei nobile îndatoriri înlitere de foc în conştiinţa profecredinţate de partid, aceea de erosional.ă a gazetarilor,
definesc o
nicar şi militant revoluţionar în cei
m1srnne, un rol social, o înaltă
mai luminoşi, mai rodnici ani ai
răspundere partinică. Cuvintele semilenarei noastre istorii. A munci
oretarului general al partidului sub-
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gazetarului la orice
eveniment nu doar ca pe o padicipare profesionalii, ci de conştiinţă
activă, comunistă. O asemenea atitudine se defineşte ca stringentă
obliga(ie mai ales acum, la încep;Jt
de an, de c:incinal. Noile sarcini cuprinse in orizonturile vaste ale hotărîrilor istorice ale Congresului al
XIII-lea al partidului, deschid tuturor comuniştilor, înlregulu1 popor
un înnoitor cîmp de afirmare a
gîndirii şi muncii creatoare, a unei
noi calităţi în toate domeniile de
activitate, intr-un climat de încredere în om, în idealurile perfecţionării şi ridicării sale
continue.
C.o nsiderindu-se pc deplin angajate
în acest efort colectiv, din primele
zile ale anului, presa românească.
radiotelevizi unea oglindesc rezultatele, faptele de muncă deosebile,
strădania celor ce muncesc pentr u
a infăptui în cele mai bune condiţii sarcinile ce Ic slau în faţă. întreaga noas1 ră presă se străduieşte
să facă larg cunoscute ţelurile pe
care le avem de atins, problematica complexă care trebuie abordată, cele mai bune forme şi metode de ac(i une pen lru mobilizarea
maselor la înfăiptuirea obiecl1 velar
fundamentale de ordin economic,
social. cultural, cuprinse in programele partidului pînă în perspectiva anului 2000.
Pentru îndeplinirea cu cinste a
acestei îndatoriri, cel mai puternic
stimulent îl constituie luminosul
exemplu al activităţii neobosite a
tovarăşului
Nicolae Ceauşescu a
cărui gîndire, mereu proaspătă ş1
cutezătoare,
deschide drum larg
noului, îndeamnă mereu şi mereu
la cunoaşterea temeinică a realită
ţii, a
cuceririlor minţii omeneşti,
la căutarea ideilor şi .faptelor de
liniază prezenţa

viaţă capabile să ofere soluţii originale, adecvate cerinţelor dezvol·
tării
multilaterale
a
societăţii
noastre.
Indicaţiile şi orientările secretarului general al partidului cuprinse în recentele cuvîntări sînt pentru intreaga noastră presă o că
lăuză în acţiune, un puternic imbold spre o activitate creatoare mereu mai eficientă, un îndemn la
evaluarea exactă în spirit cr itic şi
autocritic a propr iei munci, un apel
la exigenţă ş i autoexigenţă, la întărirea permanentă a sentimentului de responsabilitate politică, pro-

mentelor de adîncă recun oşti nţă şi
profund respect pe care le nutresc
faţă de eminentul luptător politic,
savant de renume mondial pe care
tovarăşa Elena Ceauşescu îl întruchipează ca pe un luminos şi permanent model de muncă şi viaţă

fesio nală,

sională şi politică.

cetăţenească.

Mobilizator exemplu ne este de
asemeni activitatea plină de abnegaţie a tovarăşei Elena Ceauşescu,
care înmănunchiază cu strălucire
în munca politică şi ştiinţifică calităţile revoluţionarului înflăcărat ce
nu poate cunoaşte ·îndatorire mai
nobilă decît cauza poporului, interesele supreme ale naţiunii , înălţă
rii pa:Lriei pe noi culmi de progres şi
civilizaţie. Omagiul adus din inimă
acestei activităţi prilejuieşte încă o
dată ziariştilor exprimarea senti-

comunistă.

In aceste sărbătoreşti clipe, judecînd propria lor activitate în lumina marilor exigenţe partinice, mă
s urînd Cli luciditate şi răspundere
dimensiunile îndatoririlor ce le revin, ziariştii români sint pe deplin
conştienţi că mai au încă mult de
făcut spre desăvirşirea lor profeIn lumina concepţiei tovarăşului
Nicolae Ceauşescu despre presă şi
despre gazetarul comunist, piatra
unghiulară pe care clădim e spil'i.t ul revoluţionar. Din spirit r~volu
ţionar, cu înaltă conştiinţă revoi uţionară trebuie să făurim presa revoluţionară
a epocii noastre, a
„Epocii
Ceauşescu " .
Inţelegerea
acestei fundamentale relaţii dialectice între gînd şi faptă revol11ţionară dă Consiliului Ziariştilor,
conducerilor redacţiilor conştiinţa

deplină

că

p entru a ridica activiîndatoririlor sînt
permanente eforturi de
perfecţionare a calit.ăţii muncii fiecărui colectiv redacţional, a perfecţionării
permanente, a creşterii
competenţei politice şi profesionale
a fiecărui ziarist, dator să se afirme, în orice ÎffiiPrejurare ca un
autentic militant revoluţvonar.
„Nu se poate iiă fii mombR.1-al
unui pal'tid revolu1i2nar - arăta
T:Ovaraşul Nicolae Ceauşescu şi
să nu acţionezi acolo unde luc~
peptrll a armca lliua sa poliUcâi: generală ". Acest adevăr are o impor"răllfă fundamentală pentru înţele
gerea rolului ziaristului în societate, subliniind totodată, în spaţiul
largilor atribuţii ale presei, cer inţa
creşterii combativităţii, a fermită
ţii în promovarea noului în toate
domeniile, a experienţei înaintate, a
concepţiei noastre
materialist-dialectice despre lume şi societate. In
faţa evenimentelor presa nu este
un simplu inregistrator, ci înainte
de orice este un puternic factor de
mobilizare a c·mştiinţelor, a energiilor naţiuinrii, o tribună de luptă, iar
tatea la
necesare

înălţimea
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ziaristul, activistul de partid care
lucrează în presă, un combatant în
prima linie a bătăliei, acolo unde
greul şi răspunderea sînt mai mari.
Pentru dobîndirea unei asemen.~a
staturi morale se cere ziaristului
pasiune revoluţionară, i se cere
pasiune pentru perfecţionare, pasiune pentru promovarea adevăru
lui in

conştiinţa

cititorilor.

cardinală
Ceauşescu

ale tovarăşului Nicolae
în soluţionarea marilor
probleme ale lumii contemporane,
secretarul general al partidului cere
presei şi radioteleviziunii nu numai
să susţină politică externă romiinească, s-o facă cunoscută în rindul maselor populare, dar şi să participe activ, pe plan internaţional la
realizarea principiilor fundamentate

ale activităţii internaţion3Jeale partidului şi statului nostru. Acţionînd
şi
presă
revoluţionară,
tovarăşul
astfel presa şi slujitorii sai îşi îndeNicolae Ceauşescu o subliniază şi
plinesc una dintre sarcinile de mare
prin cerinţa creşterii calităţii, a forţei de convingere a creaţiei ziaris- „ răspundere - aceea de a contribui
la realizarea năzuinţelor supreme
tice. „Articolele cenuşii, plate, lipale popoarelor de a trăi într-o lume
site de flacăra pasiunii revoluţio
mai bună şi mai dreaptă, a păcii
nare şi a originalităţii, a gîndirii
şi libertăţii, independenţei şi proproprii - cum se mai întîlnes<:, din
gresului.
păcate în paginile unor ziare şi reReflectînd în acest înălţător moviste - îm1>iedică ziarele să-şi înment sărbătoresc, cu toată răspun
deplinească cu eficienţă misiunea
derea, la munca noastră, la expece le revine, diminuează forţa lor
rienţa dobîndită, la împlinirile şi
de pătrundere şi influenţare a maneîmplinirile
noastre, trăim cu inselor".
tensitate un sentiment de profundă
Acelaşi spirit militant revoluţio
recunoştinţă
faţă
de tovarăşul
nar se reflectă ca o cerinţă majoră
Nicolae Ceauşescu care a dat preşi în abordarea problemelor vieţii
sei noastre şi slujitorilor săi un
internaţionale. Alături de eforturile
inepuizabil tezaur de idei novasporite pentru a face mai larg cutoare, îndrumînd-o permanent, într-o viziune . unitară, consecvent
noscute iniţiativele de importanţă
Relaţia
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dintre spirit

revoluţion:ir

revoluţionară,

pe drumul îndatoririlor sale majore : slujirea devotată
a cauzei partidului, a cauzei
poporului ca una dintre cele m:.ii
importante arme de luptă ideologică. Recunoştinţa noastră se împleteşte indisolubil cu !nalta preţuire pentru valoarea inestimabilă
a orienli°lrilor primite, cu dragostea
neţărmurită pentru făuritorul presei
noastre noi. Ială de ce, considerăm
că
pentru
noi,
z.iariştii
ll'Omâmi, nu poate fi datorie mai
mare
decî.t
strădania
de a
răspunde, în spirit revoluţionar, aşa
cum cere secretarul general al parlidului, la realizarea unei prese revoluţionare. Acesta este legămîntul
care angajează conştiinţele noastre
Şi dă temei convingerii că îndeplinirea neabătută a încrederii acordate constituie cel mai frumos omagiu pe care-l putem aduce cu dragoste şi respect, tovarăşului Nicolae
Ceauşescu, ctitorul epocii noastre,
omul care ne îndrumă, în fruntea
partidului şi a ţării, în lungul urcuş, spre piscurile tot mai înalte
ale societăţii comuniste.
preşed~n1tele

I on CUMPANAŞU
Oonsiliului ZiariştiIN·

NICOLAE CEAUSESCU
nume ol mîndriei noastre noJionole
„

26 IANUARIE.
Pentru ziariştii României Socialiste, pentru întregul popor român
e zi de sărbătoare.
E ziua unei scumpe aniversări.
REVOLUŢIONARUL
cărui nume a devenit

înflăcărat,

un simbol:
PATRIOTUL NEÎNFRICAT, care
şi-a făcut o cauză sfîntă din slujirea devotată. fără preget. a poporului român. a intereselor sale
fundamentale de pace, progres şi
civilizaţie ;
GlNDITORUL care a îmbogăţit
teoria revoluţiei şi construcţiei socialiste cu teze şi concepte de o inestimabilă valoare principială
şi

al

practică. naţională şi internaţiona
lă, care a dat amprenta
geniului
său, a spiritului său de vizionar ş i
a cutezanţei sale de înfăptuitor tu -

turor documentelor

fundamentale

ale partidului şi statului
nostru,
principal- autor
al
Programului
Partidului Comunist Român de fău
rire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi de înaintare a
României spre comunism, - împlineşte 68 de ani, înscriind în biografia sa peste 50 de ani de
luptă
pentru dreptate socială şi libertate
naţională
sub steagul Partidului
Comunist Român ;
CONDUCĂTORUL
DE PARTID
ŞI DE STAT. strategul luptei noastre pentru un nou destin istoric,
pentru propăşirea materială şi spirituală a poporului român.
demiurgul României noi :
ARHITECTUL POLITICII
EXTERNE şi activităţii internaţiona
le ale partidului şi statului nostru.
internaţionalistul convin.;.
promo-

toru! unei politici noi, de

înţelege-

şi colaborare între toate statele
popoarele, al făuririi unei lumi
mai bune şi mai drepte pe planeta noastră. este înconjurat de toţi
ziariştii ţării cu gîndurile şi simţă
mintele cele mai alese, cu recunoştinţa, dragostea şi stima faţă de
omul care a dat numele său unei
întregi epoci din istoria contemporană a poporului român.
Gazetarii României
Socialiste,
asemeni tuturor fiilor acestui popor. consideră cu deplină îndreptăţire că, în procesul
construcţiei
socialiste din ţara noastră, ultimele
două decenii marchează o
epocă
de adevărată renaştere, certificată
prin sigiliul uriaşelor realizări obţinu te în toate domeniile.
Cronicari şi participanţi la fău
rirea acestui timp istoric, gazetarii
decantează in acest sentiment ş ti-

re
şi
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meritat de poporul român. El îndragostea pentru vatra
strămoşească. omenia şi generozitatea. respectul pentru adevăr. încrederea. cutezanţa şi spiritul de sacrificiu. toate marile virtuţi ce definesc acest popor. Istoriei tării şi
istoriei gazetăriei româneşti, gindul şi fapta sa fără egal i-au scris
pagini noi cu litere de aur. Conceptia sa unitară despre presă. despre
rolul ei informativ şi formativ în
vastul proces de făurire a conşti
inţei înaintate, a deschis ziarişti
lor zări noi şi a dat avînt inegalabil creaţiei publicistice menite a
sluji ţara. poporul, viitorul său com11ni5t
Om al înţelegerii. Om al colaborării. Om al păcii. Om al universului. El întruchipează înţelepciu
nea şi luciditatea. simtul măsurii
şi judecata
dreaptă,
perspectiv~
truchipează

cutezătoare

şi

aspiraţia

ardentă.

toate marile virtuţi ce trebuie aşe
zate la baza lumii de mîine.
In
acest spirit îndrumarea sa permanentă arată ziariştilor cit de mari
sint azi îndatoririle lor în apăra
rea păcii, bunul cel mai de preţ al
omenirii, în apărarea vieţii. pentru
triumful raţiunii şi împlinirea marilor idealuri ele progres şi justiţie
socială.

faptului că la sorcontinut, urmărind făurirea
unui
gintea acestei noi stări, a acestei
om caracterizat printr-o înaltă connoi dimensiuni a destinului româştiinţă socialistă. un larg
orizont
nesc. stau hotărîrile îndrăzneţe şi
cultural. un profil moral înaintat,
programele mobilizatoare ale Concă dacă România se prezintă ca
greselor IX, X, XI, XII şi XIII.
un stat independent şi suveran. cuale Conferinţelor naţionale din 1967.
noscut. recunoscut şi apreciat larg
1972, 1977 şi 1982
ale Partidului
şi elogios
pe plan internaţional,
Comunist Român ; stau concepţia
aceasta se datorează în măsură
şi acţiunea conducătorului partiduhotă ritoare
secretarului
general
lui şi statului nostru, minunată Husal Partidului Comunist Român,
trare a unităţii dintre gînd şi fappreşedintelui
Republicii Socialiste
tă. a principialităţ!i comuniste
şi
România.
spiritului revoluţionar. a cunoaşte
OMUL care a aşezat ţara şi porii îndeaproape şi profunde a neporul mai presus de orice, omul
\'Oilor şi aspiraţiilor poporului rocare a transformat la noi democramân. a curajului de a îndrăzni şi
ţia din cuvint în realitate. care a
a pasiunii de a construi, a devoridicat la rangul de lege supremă
ţiunii exemplare pentru
interesele
voinţa poporului, chemat să-şi exsupreme ale naţiunii noastre sociaprime liber opţiunile în toate proliste.
blemele de interes
fundamental,
Paginile presei noastre, emisiu- • să înfăptuiască prin el însuşi
şi
nile posturilor de radio şi televiziu pentru el lnsuşi noul destin al ţă
ne exprimă cu tărie conştiinţa derii. omul care a aşezat omul din
plină a fiilor acestui popor că datoate colţurile ţării în centrul încă aslăz.i România se prezintă ca
tregii politici a partidului şi staun stat cu o indus:rie avansată, cu
tului. făcînd din bunăstarea şi feo ag1-icultură în continuă moderniricirea acestuia, din afirmarea sa
zare. cu o ştiinţă şi o cultură înmultilaterală. din calitatea superioară a vieţii sale, suprem ideal al
floritoare, în puternică
afirmare.
societăţii pe care o construim,
a
că dacă astăzi oamenii muncii cudat presei noastre un nou
statut
nosc an de an, zi de zi, în mereu
poli tic şi social. iar ziaristului comai mare măsură. binefacerile pe
care socialismul le adaugă nivelului
munist înalta cinste şi răspundere
de trai material şi spiritual
al
de militant revoluţionar în slujba
poporului.
tuturor locuitorilor ţării. că dacă
poporul român s-a afirmat ca stă
Om al ţării. Om pentru
ţară.
pin unic şi deplin
al propriilor
Omul aşteptat de poporul roman.
destine. că dacă umanismul a doOmul dorit de poporul român. Obîndit la noi un nou şi înaintat
mul iubit de _poporul român. Omul
inţa şi conştiinţa

Azi, în zi de sărbătoare, la aniver sarea celui ce a dat presei româneşti
un nou destin. gazetarii
României socialiste cinstesc din adîncul inimi i lor pe secretarul general al parLidului, pe preşedintele
ţării,
pe
tovarăşul
Nicolae
Ceauşescu.

Omul ce oferă României garanunui v.iitor de muncă şi de împliniri, de prosperitate şi progres ;
Omul ce oferă Român iei garanţia
ascensiunii sale neîntrerupte pe
drumul socialismului şi comunismului. a materializării
istoricelor
hotărîri ale Congresului al XIII-lea.
Omul ce oferă României garanţia independenţei şi suveranităţii, a
unei poziţii demne şi active
pe
plan internaţional, a înscrierii mereu mai din amice în oircuitul mondial de valori materiale şi spirituale. a sporirii cotelor de stimă şi
prestigiu de care se bucură ţara
noastră în lumea de astăzi ;
Omul ce oferă României garanţia
unei contribuţii concrete şi
utile
în lupta pentru promovarea cauzelor majore ale umanităţii,
orientînd cu în ţelepciune gazetarii ţării,
să militeze cu aceeaşi pasiune
şi
cu acelaşi devotament de pînă acum. în rîndul forţelor exponente
şi promotoare ale progresului. colaborării
Şi
păcii
a devenit un
simbol.
Ţara se recunoaşte în el.
NICOLAE CEAUŞESCU e numele
mindriei noastre naţionale.
ţia

George G. POTRA

Operele tovorăsului Nicolae Ceauşescu
ineslimobilă contrihutie Io dezvoltor.eo
• • •
• ••
leor1e1 $1 procl1c11 revolutionore
O
pero teoretică o tovorăsu lui
Nicolae

Ceo ~sescu cunooste o 'răsoîndire lo~
gă pe toate continentele, o preţuire deoseb ită. ln
lucrări i~ secretorului general ol
partidului, oameni p~litici, spechlisti de more out.:>ritote recu1"1:;: · idei d e inegalabilă val oa re creatoare. originale,
d i namizatoare. Pe drept cuv· nt, opero sa este recunoscută ca 11
contributie esentiolă la îmbo·
gătirea 'tezaurul~i gîndirii social-politi ce contemporane. Sînt
bine cunoscute azi în lumea laro/\ tezele tovarăsului
Nicolae
Ceausescu privind făurireo soc 'etătii
socialiste
multilateral
dezv~ltate şi înnintareo României spre comunism, teze care,
imnletite consecvent, în spirit revoluţionar, cu o prodigioasă activitate practică, îşi găsesc
o
5trălucită confirmare în realiză
rile României de azi, în deceniile de lumină pe care istoria
le recunoaşte drept „Epoca
Ceauşescu" ,

De un înalt prestigi u mondial
se bucură conceptio unitară o
presedintelui României socialiste
privind soluţionarea marilor probleme cu care se confruntă lumea contemporană. Ideile
expuse în opere şi concretizate în
acţiuni politice de răsunet
internofionol sînt apreciate în
înalte foruri mondiale, de mori
personalităţi ole lumii se bucu ră
de o înaltă preţuire internaţio
nală.

O expresie o interesului deosebit faţă de gindireo şi de ideile novatoare
ole
tovorăsului
Nicolae Ceauşescu o const.i tuie
editarea în numeroase ţări, de
pe toate continentele, o peste
150 de volume cuprinzind scrieri
ale
conducătorului
iubit
ol
partidului şi statului nostru, precum şi lucrări consacrate operei
şi personalităţii sole politice. Aceste cărţi ou apărut în 21 de
limbi, între care se află toate limbile de more c i rculaţie internaţio
nală, bucurindu-se
pretutindeni
de o primire călduroasă ş i de
înalte aprecieri.
Este o mindrie pentru
noi,
ziariştii României social iste, că
dispunem de o asemenea operă

excepţională,

care reprezintă o
pentru întreaga
noastră activitate. ln
lucrările
tovarăşului
Nicolae Ceauşescu
găsim ideil e
şi tezele
ce ne
orientează munco de zi cu
zi.
călăuză sigură

Concepţia unitară, revoluţionară

a secretarului general ol partidului despre presă, despre rolul
social al ziaristului în ţara noastră, constituie pentru fiecare dintre noi un obiect de studiu
aprofundat, temeinic. lată de ce
este de neconceput perfecţiona
rea noastră politică si profesională fără studiul sistematic, or-

gonizot, permanent al operei
teoretice a tovarăşului Nicolae
Ceauşescu.

Aprofundarea tezelor cuprinse
În această operă ne ,ajută să ne
ridicăm continuu nivelul competenţei în abordarea
realităţilor
socialiste, a vastei problematici
o edificării noii orinduiri,
ne
sporeşte combativitatea, spiritul
revoluţionar,
ne orientează în
munco practică şi viaţa de fiecare zi, face cuvintul nostru moi
eficient, cu o tot moi more forţă
de convingere, de audientă în
mase.
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TOVARĂŞEI ELENA CEAUŞESCU
nemărginitul

al

ziariştilor

respect
romani
A

•

pentru

strălucita

activitate

politică,
•

munca

Şf.

•

creaţia

• •
patnei
înfloririi

dedicată
•

Şl

••

•

.A

•

ştiinţei romaneşti
Mult iu bită şi stimată tovarăşă ELENA CEAUŞESCU,
ln această zi de înăltătoare sărbătoare, gindurile
tuturor ziariştilor din Ro.mâni a, ale tuturor lucrătorilor
din presa scrisă, de Io radio şi televiziune, asemenea
tuturor cetăţenilor patriei se îndreaptă cu aleasă pretuire către dumneavoastră, mult stimată tova răsă Elena
Ceau~escu, aducind un respectuos omagiu strălucitei
activităţi pe care o desfăşuraţi, cu exemplar patriotism şi sp'.rit revoluţionar, pentru dezvoltarea patriei
noastre socialiste, pentru progresul ştiinţei contemporane şi afirmarea deplină a capac ităţii sale de transformare a vieţii şi existenţei oamenilor.
Ziariştii comunişti din România, toţi lucră torii
din
presă, dau o înaltă apreciere vo~tei
dumneavoastră
activităţi ştiin!ifice şi practice, spiritului profund revoluţionar şi înaltei competenţe cu care acţionaţi - ca
membru al Comitetului Politic Executiv, co prim viceprim ministru al Guvernului, ca preşedinte al Consiliului Naţional al Ştiinţei şi invăţămîntului - pentru înfăp
tuirea politicii interne şi externe a partidului şi statului
nostru, a măreţelor obiective ale Programului partidului de construire a societăţii socialiste
multilateral
dezvoltate.
Acest moment aniversar este un fericit prilej pentru
a sublinia contribuţia strălucită pe care o aduceti co
eminent om de ştiinţă şi savant de renume mon.dial
la dezvoltare? ştiinţei şi cercetării româneşti, la pro:
~o~area . susţin~tă, în to_?te domeniile construcţiei socrahste drn patrro noastra, a celor mai noi cuceriri ale
rev?luţiei tehnico -ştiinţifice moderne, condiţie de prim
ordm a progresului României social iste.
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Sîntem bucuroş. i să relevăm inalta preţuire cu care
este înconjurată atît în ţară cit şi peste hotare prodigioasa dumneavoastră activitate consacrată progresu lui general al cunoaşterii ştiinţifice, preţuire ce şi-a
găsit o strălucită expresie în acordarea titlurilor de
doctor în ştiinţe şi membru al celui mai înalt for şti
inţific ol ţării - Academia Republicii Social iste România - Io care se ociougă titlurile de „Doctor Honoris
Causo" şi „Membru de onoare" conferite de presti·
gioose instituţii ştiinţifice şi academii din numeroase
ţări ole lumii - strălucită încununare şi,
totodată,
grăitoare recunoaştere a contribuţiei de mare valoare
pe care o aduceţi la îmbogăţirea tezaurului universal
de gîndire şi creaţie ştiinţifică, elocventă ilustrare o
înaltului prestigiu de care vă bucuraţi în rindul oamenilor de ştiinţă şi cultură din ţară şi de pe toate
meridianele lumii.
Alături şi î mpreună cu întregul popor, animaţi de
cele mai înălţătoare ginduri, dind glas sentimentelor
de aleasă stimă şi consideraţie, ziariştii din România,
toţi lucrătorii din presa scrisă, de Io radio ~i televiziune, vă doresc, mult stimată tovarăşă Elena Ceauşescu,
ca - alături de cel mai iubit fiu al poporului român,
ctitorul României de astăzi, secretarul general al porii·
dului, preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, să trăiţi ani mulţi şi fericiţi, să aveţi satisfacţia a noi şi remarcabile succese,
spre binele tuturor celor ce vă omagiază în această
măre aţă zi o scumpei noastre patrii.
CONSILIUL ZIARISTILOR DIN
REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

•

Omagiu unei activităţi prestigioa~e,
plină de dăruire revoluţionară

~--....--------------~--------~----~----·~~--~----~---.-.~--_,.,_,,........,....~------...o------------------.--

a început de au1, cu
cele m.ad alese sentimente de stimă, preţui
r e ş i bucurie,
întregul
popor
omagiază
activitatea
îndelunga t ă şi m ultilaterală desfăşurată,
cu, î naltă
competenţă, dăru i re şi spirit . r evoluţionar,
de
tova răşa
Ele n a

L

Ceauşescu.

str ăl u cit şi însufleţ i tor

exemplu, înmănunehere a asp:ir11\iilor celor mai a rz.ătoare de pa.c e.
libertate, d reptate şi i ndependenţă
ale naţi u nii noa>tue.
Omagiu unei vi eţii dedicate în ă·l 
ţării patrie i. slujirii idealu r ilor poporului a cărUJi fi ică de seamă este.
punînd în valoare zestrea de virtuţi ale oamenilor de p e
aceste
plaiuri, veghind n eobosit,
alături
de tovarăşul de v iaţă ş i ideal uri.

ilustr ul'" conducător al partidului şi
statul ui n ostru. tova1·ăşul
Nicolae
Ceauşescu, la binele ş i prosperjtatea ţă11i.i.
Omagiu ce exprimă
năzuinţele
cele mai cutezătoare ale tuturor
româindi1'or , întruchipate plenar de
faptele de eroism. sub stindardul
partidului,
ale
tovarăşei
Elena
Ceauşesc u , care militează de peste
p3tru decenii şi jumătate. cu încredere
n estrămutată în , victoria
socialismulu i şi comunismului, ală
turi c;le l uptătorii neînfricaţi ai acestui pămînt strămoşesc, pentru fău
r ire.a u nei noi societăţi
prospere.
libe1·e şi ·demne, încununată
de
împliniri bogate, ştiind să descă 
tuşeze şi să pu nă în valoare ener giile creatoare
ale
poporul ui
nostru, <lornic să muncească sub un

soare a l păcii şi înţel egerii.
„ Am considerat întotdeauna, arărtia tova1răşa El ena Ceauşescu. că
nu există satisfacţie mai mare decît aceea de a sluji cauza clas ei
muncitoar.e - din rindurile căreia
m-am ridicat - cauza celor mulţi,
ca uza partidului, a poporului meu.
Este pentru mine o mare
satisfacţ.ie să văd realizindu-se
astăzi,
in ţara . noastră, idealurile d.e libertate, dreptate şi echitate
ale
partidului, să fiu părtaşă la maril'e
transformări revoluţionare p etrecut e în aceşti ani în patria noastr~,
la marile izbînzi pe oare poporul'
româ n le-a dobîndit, sub conducerea partidului, în vasta operă de
edificare a societăţii noi; socialiste ".
Omagiu ce dă glas sen timentelor
de adî ncă preţuire a nobilei con-
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tribuţii ce a adus-o şi o aduce permanent la progresul multilateral al
ţării, pe drumul său neabătut spre
comunism. !naltele funcţii
încredinţate de partid şi popor, cele de
membră a Comitetulu.i Politic Executiv al C.C. al P .C.R„ de
prlm
viceprlm-ministru
al guvernului,
şi preşedinte al Consiliului Naţional
al ştiinţei şi învăţămîntului sînt
o recunoaştere a muncii
r.eobosite, animate de profund patriotism, de pasiune şi consecvenţă revoluţionară, pentru
transpunerea
în viaţă a politicii' p artidului
şi
statului. pentru înfăpturirea vastei
opere constructive, pentru afirmarea tot mal puternică a Român.iei
în viaţa internaţională . Simbol cu
profundă
rezonanţă în devenirea
şi conştiinţa poporului român, numele tovarăşei
Elena
Ceauşescu
este legat de toate marile înfăptu
iri ale erei noastre socialiste. Om
poli tic cu o plurivalentă formaţie.
a pus temelie de granit unor rea-
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lizări

de seamă din domenii fundamentale
ale vieţii
economice,
sociale, ştiinţifilce şi eul turale. imPLilsionînd necon ten it
ritmul
de
dezvoltare al ţării.
Intr-o semnifi cativă unanimitate,
.toţi cetălţen.ii p atrjei nOMtre omag.iază spiritul d e omen ie şi dreptate. înţelepciu n ea şi generozitatea
- chintesenţa sufletului şi inteligenţei româneşti, pilda de
caldă
umanitate şi dragoste faţă de popor. Inmănun chind cele mai alese
virtuţi ale femeilor şi mamelor pă
m întului românesc, tovarăşa Elena
Ceauşescu demonstrează, prin
întreaga activitate dedicată afurmă 
rii fiinţei poporului nostru, că modelairea istoriei, îndrepbarea pe fă
gaşul visului m ilenar
al omenirii
- o lume a d reptăţii şi înţelegerii
- sînt de n econceput fără participare plenară, fără dăruire de sine
a tuturor fiicelo r ţării.
Personahltate de excepţie, ctitor
al celui mai important capitol din

îndelunga ta istorie a ştiinţei şi şco
lii
româneşti,
tovarăşa
Elena
Ceauşes c u, cu remarcabilă cutezanţă în gîndire, cu strălucit
spirit
creator şi novatru-, a conferit noi
dimensiun i cercetării fundamentale
şi aplicate, deschizînd noi căi evoluţiei sale pusă în slujba
progresului social, afirmării sale
pe
plan internaţional. Datorită activităţii pline de pasiune şi
dăruire,
ştiinţa românească aontrJbuie activ
la întări rea colaborării între
oamenii de ş tiinţă de pretutindeni, în
scopul făuriri i unei lumi mai bune şi mai drepte, al garantării independenţei
şi
libertăţii
tuturor
statelor .al asigură11ii păcii. dezarmării şi sec u r i tă ţii întregii
omeniri
„Sprijinind în modul
cel mai
ferm iniţiativele d e p ace şi colaborare ale pre~edintelui Româ niei
socialiste, subHnia tovarăşa
Elena
Ceauşescu la Congresul ştiinţei şi
învăţămîntu l ui, oamenii de ştiinţ ă,
învăţămînt şi cultură din
patria
noastră uniţi în Comitetul na ţional " Oa.menii de ştiinţă şi pa cea>• - îşi vor intensifica colaborarea cu organizaţii similare şi alte foruri ale oa menilor de ştiinţă
de pretutindeni, cu toa te
forţele
progresiste din lume p entru a face
să triumfe raţiunea, cauza dezarmă
rii şi destinderii, a col aborării şi
păcii, a dreptului suprem a l
oamenilor şi popoarelor la viaţ ă şi
pace ".
Respectul
şi
preţuirea opi11iici
publice internaţionale,
exprimate
de aprecierile unor marcante personalităţi, de înaltele distincţii şi
tirtJlu1ri şb.hlm..ţif:ice conferite de instituţii şi fo r uri ştiinţifice şi culturale din cele mai diferite ţări, sînt
pentru no.i toţi, motive de profundă mîndrie şi admiraţie.
Şi ourn am putea omagia mai bine vi aţa şi munca tovarăşei Elena
Ceauşescu, decît făcînd să strălu 
cească în i n ima şi în cugetul nostru în altul exemplu şi supremul
în demn ce n i-l oferă nobila
sa
strădande de înălţare a patriei pe
noi culmi de progres şi civilti zaţie .
Cu profunda mîndrie de a
fi
contemporanii
tovarăşei
Elena
Ceauşescu, ziariştii României se a lătură glasului întregului popor, aducînd omagiul fierbinte al dragostei şi recunoştinţei lor, pentru tot
ceea ce a făcut şi iace spre binele
şi fer icirea patriei noastre
socialiste, h otărîţi să urmeze minunatul
exemplu pe care-l oferă comuniş
tilor şi întregului popor, cu abnegaţie, răspundere comunistă şi spinii!; revruu.ţLO'nalr, pentru a înfăptui
obiectivele istordce
stabilite
de
Congresul a l X II I-lea, orientările şi
Victoria ILIESCU
(Continuare în pag. 12)

Greatie
,
stiintifică
,
)

de înalt
prestigiu

mondial
A

n zilele de înreput de
ianiuarie, cind întregul
nostru popor cinstea
~nalta
personal<itale a
to vară şei
Elena
Ceaiuşascu, de militant
de frunte
al pa1"tidului şi .s!Jatu1ui, de strălu
cit om de ştiinţă, de savant
de
renume m ondial, apăreau în Italia ş i în G.recia, ca o e xpresie a
intere.sui11ui deosebit fată de opera
sa prestigi,oasă, încă d ouă noi volume.
I1n:alta apreciere dată activităţii
ren1airoa:biile a tovarăşei academician
doctor ing.iiner Elena Ceauşes~u în
dezvoltarea chimdeti macromoleou1are moderne, ~n specia,l în domenJul
p0Lirrne11'.izării steireospeciflre, stabilizăPii caiuciiucului s1Lntetic, copolime11izăirii etc„ îşi găseşte reflectarea în publiicarea la Roma a unei
noi călt'ti în limba i1Ja:liană datorată
emilll.entului om de ştiinţă român:
„Cercetări în domeniul chimiei şi
tehnolog iei polimerilor". Al patrulea dintr-o serie mon0gra.fică consac11Clltă chiimieJ macromoleculare aprecia ounosc.>utul om de ştiinţă
i·taliian, pvofesorul Renato Ugo
noul volum „întregeşte substa,nţial
amp,l a viziiune, c·onbura.1..ă încă în
volumele precede~1,te, asupra domerlJiiJor de interes p11ioritair şi a realizărilor şooHi româneşti de chJmie,
la a cărei afi.rimare şi dezvolt.are
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acadeimi<OiaJilul doo1Jor ing1ner Elena
a contribuit şi contribuie a1lît ae mult".
Apariţia cărţii a prilejuit în Italfa, la M1Lano,
important centru
al industriei chimke, o impresionantă mamiifestare la care au luat
cuvîinbu1, evi·denţi,ind opel'n ilustrului om de ştilmţă român, personalităţi de prestriglu ale ştiinţei .5i c.>ulturii italiene.
Şd în Grecia a fost
primit cu
ma.re Lnteres cel de-al patriuloo volum din opera ştiinţi fică a tovară
şei
aoademia1a.n
de>ctor ing.i ner
Elena Ceauşescu : Cercetări în chimia . şi
tehnologia
i>olimerilor.
Re1alizaită îin oondiţi1i graf<ice deosebite, caritea a apă.rut în Editura
EdJirt;ex, pre.faţa fiind semnaită de
Amalia Fleming, membră a C.C. al
Mişcării
Sooiail.iste
Paine·lene
(P.A.S .O .K.) - partidul de g.uver-

Ceaiuşesou

nămîint deputată în par1lamentul
elen şi în pai1~entul (vest-) euriopean.
Pubiliioa:rea în limba ele'llă a noii
cărţi a savanbul1
ui rom:ln de renu me mondial a fost apreciată în
Grecia oa un eveniment de primă
însemnă·taite.

Ibali-a şi în Gre cia a
noi v·oilume din opera
ş-t.1Lnţifkă a ilustrului om de ~tiin
ţă român este o nouă şi străluci tă
aH1rmare in.tei!'lnaţio.nală a şbi in ţei
româme.şti. După oum se cunoaş te,
t11adluce1rli. ale remarcabile1lor lucflări
ale tovarăşei
aoademidan doctor
inginer Ellema Ceau.şescu au apă rut
în numeroase ţării, pretutindeni fi ind p rimJte cu un deosebit interes
şi o profundă consideraţie. Dintre
acestea menţionăm: „Cercetări în
domenâ'llll sdin tezei şi caracteriz.ăti i
compuşilor
mam'omolec'lllari", traApariţia Îil1

cefor

două

t

~"

~~~~5iE~...5---- 'V'--~' ~)~=
du.5ă. şi publicată

în R.F. Germai1ia.
Italia; „Polimerizarea stereospeai!ic.ă a izoprenului", tradus'1
.5i publicată în Anglia. Austria, Elveţia, Turcia, Japonia, R.P. Chineză, Mexic, U.R.S.S. etc.; „Noi cercetări în domeniul compu.5ilor macromoleculari", publicată în Ital:ia,
U.R.S.S.. Grecia. Franţa, Cehoslo vacia. Anglia şi R.P. Chine!.(1.
Prestigioasa adivitate şti.inţifilcă
a tovară.şei Elena Ceauşescu reprezinta o contribuţie de recunoscută
valoare şi originalitate, îndeosebi în
domeniul chimiei, contribuţie care
a atras aprecieri elogioase din partea celor mai largi cercuri ştiinţi
fice ş i tehnice de pe toate meridianele gilobului. Ziariştii României
SociaListe sînt mîndri de acea<>li\
recunoaştere
internaţionalii
şi,
la
an,i versarca zilei sale
de naştere.
îi doresc Lovarăşei Elena Ceauşescu
ani mulţi, sănăitate Şi fericit"€, ală
turi de conducătorul partidului şi
statutului nostru. tovarăşul Nicolae
Ceauşescu,
noi şi noi împliniri
în silrăiluciit.a şi multilaterala activitate pe care o desfăşoară în folosul ştiinţei, al afirmării prestigi·ului ei in lume.
Grecia

şi

.
Omagiu unei activităti prestigioase,
plină de dăruire revoluţionară
.)

(Continuare din pag. 10)
indicaţiile secretarului gen.erai
al
partidului. pentru a asigura trecerea României într-o etapă
nouă,
superioară de dezvoltare, pentru afirmarea continuă a patriei noastre, liiberă, suverană şi independentă în rindul naţiunilor lumii.
Omagiul respectuos al ziariştilor
români
adus
tovarăşei
Elena
Ceauşescu se împ l eteşte strîns
cu
hotărîrea lor nestrămutată de a milita, în spirit revoluţionar. cu toate forţele. prin mijloacele specifice presei, penlru creşterea
continuă a rolului conducător al partidului, pentru întărirea şi mai puternică a unităţii poporului în jurul gloriosului nostru Partid comunist, al secretarului său general, de
a face totul pentru înfăptuirea. pe
pămîntul pat1,iei, a mi711·eţelor idea-

Juri ale socia1ismului şi co munismului, pe care alături de cel
mai de seamă
fiu al poporului
român, eminent revoluţionar şi patriot înflăcărat, ilustră personalitate a lumii contemporane. tovară
şul Nicolae Ceauşescu le-a slujit şi le slujeşte cu nemărginit devotament. înaltă răspundere
pentru împlinirea n oului destin istoric al naţiunii noastre. Dind glas
gîndurilor şi sentimentelor tuturor
ziariştilor,
împreună cu întregul
partid. cu toţi oamenii muncii din
România. slujitorii presei
noastre
comuniste doresc tovarăşei Elena
Ceauşescu, din
toată inima,
ani
multi şi fericiţi. noi şi noi succese
în întreaga activitate pe care
o
desfăşoară. în conducerea partidului şi statului. pentru progresul şi
bunăstarea poporului român. pentru
înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.
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„Intrăm în noul an 1986 cu hotărîrea ferme~ de a face totul pentru perfecţionarea
activităţii
de conducere şi organizare a tuturor sectoarelor
vieţii economice şi sociale, pentru ridicarea spiritului revoluţionar, de răs
pundere, ordine şi disciplină în toate domeniile, în vederea realizării în cele
mai bune condiţiuni a hotărîrilor Congresului al Xiii-lea, care asigură mersul
ferm înainte pe calea înfăptuirii visului de aur al omenirii - comunismul pe pămîntul României, bunăstarea şi fericirea întregului popor, întărirea

continuă a independenţei şi suveranităţii patriei

noastre socialiste. "

NICOLAE

CEAUŞESCU
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„Dispunem

Cum oti începui
noul an de muncă,
nou I cincinal?
Ginduri, planuri, proiecte,
. .. .
.

de tot ce ne trebuie

•

•

••
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- - -- - -- - - -- --- ---- - --- -

iniţiative

-

-
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---

..,
gazetareştt

pentru a ne situa
Înălţimea

la

datoriei noastre"
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douăsprezece redacţii

Fiecare început de an reprezintă pentru noi, ziariştii, un prilej de meditaţie asupra drumului parcurs, de redimensionare o activităţii anterioare.

de ridicare o ei pe noi trepte de calitate. Cu otît moi propice pentru
meditaţie, dar şi analiză responsabilă, a fost începutul de an nou '86.
Fi i ndcă la cumpăno dintre doi ani şi dintre două cincinale om avut moi
clară co oricind imaginea stenică o impresionantelor dimensiuni de forţă
economică şi de calitate a vieţii, ole cinci nalului incheiot cu succes. Imaginea propriei noastre activităţi, o imagine ce a dat temei cutezanţ ei
noastre viitoare şi ne-a îndemnat la o ocfivitate mai hotărîtă, mai d ino·
mică, mai eficientă. Călăuză şi for strălucitor ne sînt sarcinile de more
răspundere stabilite de Congresul ol Xiii-lea, magistralele orientăr i şi
indicaţii date de iubitul conducător ol portidu~-ai şi statului nostru Io forumurile politice din ultimo porte o anului trecut, precum şi înflăcăratele
sole chemări din Mesajul de Anul Nou.
Aşadar, ne-am adresat factorilor de decizie din 12 redacţii, încerci nd
să aflăm gîndurile, preocupările, direcţiile de acţiune asupra cărora se
vor concentra în acest an respectivele colective redacţionale pentru a
asigura demersului publicistic, mesajului lor o moi puternică audienţă m
rindurile cititorilor.
La ancheta noastră participă : Ştefa n GHEORGHIU, redactor şef al
gazetei „Comerţul socialist", Florea RADU, redactor şef ol gazetei „Dimboviţo", Aurel io BERARIU, redactor şef ol ziarului „Dobrogea nouă" Constanţo, Teodo r BULZA, redactor şef ol
z:arului „Drapelul roşu" Timiş, Gheorghe MIHALACHE, redactor şef ol ziarului „Flacăro la şului",
Teodor VANCU, redactor Şef al ziarului „Informaţia Harghitei",
loon
CHIOREANU, redactor şef ol gazetei „ Năzuinţa" - Sălaj ,
locotenentcolonel O limp ian UNGHEREA, secretor responsabil de redacţ ie al revistei
„ Pentru patrie", Coroi GODER. secretor ol organizaţiei de partid
din
re .:locţio ziarului „Szabod Szo" - Timiş, Titus NIŢU, redactor şef ol gazetei „Tri buna Ialomiţei", Sebo·stion TRUŢA, redactor şef ol ziarului „Unireo"
- Albo, Mihai BAZU, redactor şef ol gazetei „Viaţo Buzăulu i" .

..
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Asemenea tuturor ziariştilor români. şi noi, cei de la „ Comerţul
socialist„, am înscris în planurile
noastre g!nduri ş i proiecte îndrăz
neţe. Acest lucru a fost cu atît mai
necesar cu cit documentele de partid
elaborate in ultima perioadă a anului
trecul ne-au pus în faţă sarcini deosebit de impoiitante. Gîndurilor r.oastre
le-am dat expresie într-o recentă
dezbatere colectivu. Cum era şi nurmal. !>-au f'LJ.cut multe propuneri,
sugestii. Şi. pentru că noi pn\'im
principiul conducerii Şi muncii colective in întregul său. acestea vur
deveni realitate prin eforturile llmle ale tuturor redactonlor.
De pildii. incu in primul numfir
pe acest an al gazelei au apărut
două pagini speci;:ilc paginile de
mijloc - sub genericul „La lnceput. de cincinal „. Ne-am propus să
înfăţişăm în acest spaţiu principalele întreprinderi comerciale
din
t:uă, evidenţiind îndeosebi perspectivele lor de dezvolt.are. Am iniţiat.
de asemenea. un ciclu de materiale
menit să contribuie la înrn.ptuirea
sarcim1 prevăzute în Planul naţio
nal unic şi în Programul de aprovizionare a populaţiei referito1 la
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„Fie ca 1986 - primul an al noului cincinal - să deschidă calea unor
noi şi tot mai mari realizări în toate domeniile de activitate, în munca ş1
lupta harnicului nostru popor pentru înfăptuirea hotăririlor istorice ole Con gresului al XIII-iea, a Programului partidului, să asigure înaintarea neabă 
tută a patriei pe calea făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate,
ridicarea gradului de civilizaţie şi bunăstare a întregii naţiuni, întărirea con11
tinuă a independenţei şi suveranităţii României.

NICOLAE
de2voltarea amplă în viitor a indus triei alimentare şi, implicit, la extinderea vinzării de preparate Şi semipreparate culi n are. Aceasta incumbii
o organizare strictă a
activităţii,
responsabilitate, cinste şi disciplină,
dar şi o temeinică pregătire profesională a tuturor lucrătorilor
din
comerţul interior. Acţionînd in aceste direcţii cu mijloacele ce
n e stau la îndemînă, îi vom lăuda
pe cei ce muncesc bine şi-i vom
critica cu tărie pe cei ce nu asigu ră o calitate superioară a măr
furilor şi o servire civilizată, corectă a oamenilor.
Nu este pentr u nimeni un secret
că de nivelul serviciilor, se înţelege
şi al comerţului. depinde în
bună
măsură calitatea
vieţii
noastre.
Sîntem pe deplin conştienţi că în
activitatea de comerţ interior există
destule neîmpliniri. De aceea vrem
să fim mai combativi. materialele
n oastre să contribuie într-o măsură
mai mare la eradicarea mentalităţi
lor anacronice. Fireş te. va trebui !lă
folosim şi modalităţi mai percutante, genuri cu o mai marc audienţă
la cititori. Am în vedere anchetele
p u blicistice, raidurile, convorbirile„.
Ne vom strădu i , totodată, să scriem
mai bine, intr-un stil atractiv, af'ectind în acest scop mai mult timp
•
pregătirii noastre profesionale, perfecţionării ei necontenite. dezbaterilor pe teme gazetăreşti.
Colectivul nostru redacţional î5i
p ropune, în acest început
de an
n ou, să ridice gazeta „Comerţu) socialist" la un nivel publicistic cit
mai înalt cu putinţă. Dispunem de
orientări clare, orientări date
de
conducătorul partidului şi statul ui
n ostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
a vem tot ce ne trebuie pentru a ne
situa la î n ălţimea datoriei noastre
de sl ujitori ai cuvîntului scris.
Ş te fan
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GHEORGHIU

„Unei problematici majore
trebuie

să-i

modalităţi

corespundă

gazetăreşti

adecvate"

Dacă

reflectăm asupra impliniripînă acum. constatăm
cu
îndreptăţită că
ziariştii
dimboviţeni au
acţionat statornic

lor de
bucurie

pentru reflectarea sistematică
în
coloanele publkaţiei lor a
grandioaselor înfăptuiri obţinute in toate
domeniile vieţii materiale si spirituale în anii cei mai luminoşi ai
istoriei noastre. cei mai bogaţi în
împliniri, ani marcaţi de Congresul
al IX-iea.
Desigur, pot•.:mţaţi ş i de aniversarea a 65 de ani de la crearea
partidului, vom
continua această
activitate, care se situeaz'i. de altfel
în centrul preocupărilor n oastre
pentru educarea patriotică. revoluţionară a oamenilor muncii de pe
meleagurile judeţului. O vom faci'.!
mai ales
în
pagini speciale
purtînd genericul „Epoca Nicolae
Ceauşescu
epoca unor strălu
cite în!ăptuiri revoluţionare socialiste".
Dispunem în
această
privimţă
de un amplu program, întocmit cu contribuţia întregului colectiv. în cadrul căruia
la loc de .frunte se află popularizarea marilor perspective ce le deschide judeţului nostru, patriei în
ansamblu. transpunerea în viaţii a
istoricelor hotărîri ale Congresului
al X III-lea a l partidului.
Vom răspunde însufleţi toarelor îndemnuri din Mesajul de Anul Nou.
ale conducătorului
partidului şi
statului nostru făcîndu-ne o datorie
de conş!i inţă din a susţine în modalităţi publicistice cit mai
variate
p reocupă rile orga nelor ş i organiza-

CEAUŞESCU

ţiilor

de partid, ale colectivelor de
oameni ai muncii pentru asigurarea bunului mers al activit3ţii în
toate domeniile. Ţinîncl seama de
puternica dezvoltare industrialii a
judeţului locul 1 pe ţară la producţia de
frigidere. locul 2 la cea
de strungu ri, locul 3 la cea de ţiţei şi
ciment - este limpede că sarcina
noastră nu-i deloc uşoară. Dimpotrivă. e cu alît mai dificil·"1 cu cil
40 la sulă din producţia
marfă
industrialii a jude\u1ui o deţi n unităţile din sectorul bazei energetice
ş i de materii prime (tiţei. cărbune,
energie electrică. oţel). De acec:a,
in fiecare săplămînii. în rubrici cum
sint : „Energia produsă la potentialul maxim. economisită cu mare
răspundere', „ Ţării cît mai mult
ţiţei", vom înfăţişa experienţa
acumulată de colecli vele de oameni
ai muncii de Ja întreprinderea Electrocentrale
Doiceşti. clin
cele
ci nci schele de foraj şi extracţie,
de la mina Şotînga ş.a. Ne-am pro·
pus să susţinem şi să generalizăm
asemenea iniţiative
muncibreşti
pre.cum cele ce se dcs.fJ.l.5oarr1 .sub gene1iicul „Fiecare sondă să prodJcă la
potenţialul
maxim" sau „Brigada
înaltei producţii şi a calit3ţij căr
bunelui". a căror aplicare s-a dovedit foarte ef icientă. La termocentrala Doiceşti, unde se află în permanenţă un redactor, sprijinim colectivul ele energeticieni în vederea
menţinerii puterii medii a grupu rilor energetice la cel puţin 350400 l\1W. De asemenea, urmanm
reflectarea mai concretă în pagi:nile ziarului a activităţii politicoeducative ce o desfăşoară organele
şi organizaţiile de partid pentru unirea eforturilor oamenilor muncii
în înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan din acest an şi din întregul cinci nai.
Fără îndoială, unei problematici
majore trebuie să-i corespundă modalităţi gazetăreşti adecvate. De aceea, împreună cu posturile
de
corespondenţi din
marile
in treprinderi. vom realiza pagim spe-::iale puternic vizualizate, anchete
şi dialoguri, mese rotunde şi dezbaterj, la care s.:l participe muncitori, specialişti, cadre de conducere
etc. Şi calitatea scrisului nostru va
trebui îmbunătăţită, străduindu-ne
să fim cît mai convingători,
cu-

„Este necesar, de asemenea 1 să se acţioneze cu toată fermitatea în
direcţia creşterii substanţiale a productivităţii muncii, a ridicării calităţii ş i
nivelului tehnic al producţiei, pe baza aplicări i celor mai noi cuceriri ale şti
inţei şi tehnicii. ln agricultură va trebui să asigurăm desfăşurarea largă, în
această perioadă, a noii revoluţi i agrare, care presupune, înainte de toate,
producţii agricole mori, în toate sectoa rele) schimbarea revoluţionară a modului de muncă , de viaţă şi de gindire al ţărănimii . "

NICOLAE CEAUŞESCU
vîntul nostru să pătrundă în inimile
oamenilor.
Slnt gînduri şi proiecte la început de an şi de nou cincinal, care,
prin eforturile întregului nostru colectiv redacţional, vor deveni
cu
certitudine împliniri.
Florea RADU

„Ne propunem să adÎncim
funcţiile

soci aI-politice

ale zi arului"

Cerindu-ne în permanenţă să extindem legătura ziarului cu masele de oameai ai muncii, să fim
mereu prezenţi acolo u nde se înfăptuiesc hotărîrile partidului, să
înfăţişăm în forme Şi genuri publicistice atractive noul, experienţa valoroasă, eforturile eroice ale
oamenilor muncii, comitetul judeţean de partid ne-a ajutat practic
să desprindem sarcinile prioritare
intr-o etapă sau alta, să ne îmbunătăţim stilul şi metodele de lucru, să adîncim funcţiile social-politice ale ziarului, de organizator,
propagandist şi educator al oamenilor muncii.
Cu fiecare zi ne străduim să-i
asigurăm valenţele necesare pen tru
influenţarea opiniei publice, obiectivitate, curaj, receptivitate, credibilitate, operativitate şi calitate stilistică. Dacă am reuşit sau n u pe
deplin, rămîne să ne-o spună cititorii, cu care vrem să ne întîlnim mai des dccît pînă acum.
Agenda noastră de lucru din acest
an este extre'T! de încărcată. Recent am elaborat un plan de acţiune,
compartimentat pe secţii,
pentru materializarea hotărîrilor
Congresului ştiinţei şi invăţămintu
lui. Sint prevăzute. după părerea
mea, teme interesante, care, bine
realizate, se vor bucura de audienţă

în mase. Astfel, în fiecare lună,
la rubrica „ Viaţa de partid•; vor
apărea
anchete redacţionale cu
tema: „Comu niştii din domeniul
cercetării promotori ai noului".
Cu aceeaşi periodicitate vom publica o pagină specială sub genericul „ Ştiinţă, creaţie, calitate", în
care vom consemna opinii, fapte,
realizări din activitatea de cercetare, î n văţămînt şi pl'oducţie, precum şi a cercurilor de inovatori.
„ Tineretul şi creaţia tehnico-ştiin
ţifică" va Ii o altă rubrică nouă, cu
apariţie bilunară. Dar nu ne vom
rezuma cîtuşi de puţin la acestea.
Ne-am propus să organizăm raiduri anchetă. mese rotunde. dezbateri pe asemenea teme : „ Cît timp
alectaţi
creaţiei,
tovarăşe
inginer?", „Cum se aplică iniţiativa
«Fiecare cadru tehnic să rezolve o
problem ă practică»", ,.Cine sin t cititorii de la biblioteca tehni că ?"
ş.a. Vrem s.ă convingem oamenii,
oferindu-le exemple şi fapte concrete, că de aplicarea celor mai noi
cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii depinde in cel mai înalt grad creş
terea productivităţii muncii. ridicarea calităţii şi nivelului tehnic al

preună cu jurişti şi lucrători din
organele puterii de stat, in diverse
localităţi şi vom rezolva la faţa
locului cele mai multe dintre problemele ce vor fi ridicate de către
cetăţeni.

Ştim că nu
văm în chip

va fi uşor să rezolexemplar multiplele
sarcini ce ne revin în acest an.
Statornicind însă o disciplină fermă in redacţie, pregătindu-ne mai
bine din toate punctele de vedere.
scriind cu mai multă convingere,
întărind răspunderea tuturor redactorilor noştri pentru înalta calitate
de ziarist comunist, nu incape nici
o îndoială că vom putea
birui
greutăţile cu care ne confruntăm,
sporind astfel audient.a
ziarului
niostru în mase.
Aurelia B ERARIU

„ Vom

indeplini

neabătut

Îndatoririle

producţiei.

Oprindu-mă
mai mult asupra
uneia din problemele p.rioritare de
pe agenda noastră de lucru în acest
an, n-aş dori să se înţeleagă cumva
că neglijăm celelalte domenii ale
activităţii materiale şi spirituale din
judeţ.
Economia
constănţeană,
aflată
în plină ascensiune. are
multe sarcini de export, care trebuie on.orate Ia timp şi în condiţii
calitative deosebite. Fără îndoială.
vom sprijini şi mai hine decît anul
trecut eforturile desfăşurate în
această direcţie de călre organele
de partid şi colectivele noastre muncitoreşti. Un spaţiu la rg vom acorda intăririi simţului gospodăresc şi
a spiritului de răspundere în folosirea judicioasă şi reducerea consumurilor energetice şi materiale.
Vom continua publicarea paginilor
speciale destinate marinarilor flotei noastre <!Omerciale: „Oameni
sub semnul ancorei". Incepînd din
această lu nă, s usţinem o act iunc
de presă care sperăm să aib'l un ecou
puternic in rîndurile cititorilor. Am
numit-o .,Audienţele ziarului ,<Dobrogea nouă»". Ne vom deplasa, îm-

de

ziarişti

comunişti"

Aş dori să subliniez încă de la
început că, în acest a n, ne vom
continua eforturile de a face din
„ Drapelul roşu" un ziar mai angajat,
implicat şi mai puternic în
pr0blematica politică, economică şi
socială a judeţului. De altfel. 'l'imişul ne oferă un teren de o mare
complexitate
pentru
activitatea
noastră, avînd o industrie şi o agricultură aflate în plină dezvoltare,
o solidă bază tehnico-materială a
cercetării ştiinţifice şi învăţămîntu

iui, precum Şi o bogată activitate
cui tura I-artistică.
Fireşte, nu e pre.a uşor :;ii r;glir.de.şti zilnic, cu fidelitate, multiple-
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„Nu poţi fi revoluţionar, nu poţi conduce procesul revolutionar nu poţi
f1 comunist, nu poţi fi conducător comunist fără a stăpîni ~ele ~ai noi
cuceri ri ale stiintei si tehnicii I"
'
.

'

'

'

"

NICOLAE
le aspecte ale vieţii şi activităţii
dintr-un asemenea judeţ. Dind viaţă însă vibrantelor îndemnuri ale secretarului general al
partidului, col 1~ciivul nostru rcdacţionul este hotărît s{1 confere noi
valenţe calităţii muncii
sale. In
această privinţă pledăm pentru o
viziune gfobală. interesindu-ne toate laturile. de la conţinutul de irlei
al ~r~icolelor pînă la înfăţişarea
grafica a fiecărui număr. Tocmai de
aceea vom acorda o atenţie sporită
creşte1ii competentei gazetarilor. intelegind prin aceasta o competentă
politică, dar · şi profesională. Fieca{·e
clîntrc noi este convins că r criclar ca. trebuie să devină o preocupare
permanentă, .fie· şi pentrn faptul că
nu te poţi socoti niciodată atoateştiutor.
Dacă
mai adăugăm la
aceasta şi marea cantitate de informalii cu care sîntem literalmente ., bomb:irdaţi ·· în toate domeniile, n<:cesitatea stringentă de a
r:e însuşi noile cunqştinţe tehnicoşt1inpfice. avem o imagine şi mai
complet[1 a eforturilor cc trebuie
sfi le fpcem. Fiindcă este limpede
că numai hişte ziarişti bine pregătiti. aî1imati de spiril
revolutionar v1r fi · în
măsură să trat~ze
în cur.oştinţă de cauză marile probleme politice, economice şi sociale
ale etapei act_uale de dezvoltare a
tării. )Joi nu uităm nici faptul c'.i.
nu se poate face ziaristic;) din birou sau in tipografic, ci numai
printr-~n contact strîns cu rcalil:"1ţile. cu terenul, cu oamenii. cu cei
cc Juc:·ează în sfera producţiei materiale şi a vieţii spirituale.
Discutind în organizaţia de partid.
în colegiu problema îmbunătăţirii
calităţii ziarului, ne-am ~indit la
noi rubrici, noi acţiuni de pres:i.
Pc plan eduoation.al, de pildă. am
iniţiat o nouă rubrică : „ A fi patriot, a fi revoluţionar'', care se
. înscrie prin tematica ci în acţiu
nile de presă cc le vom întreprinde în legătură cu cca de-a Ci5-a
aniversare a creării partidului.
Prin tot ceea ce facem, asigurîndu-nc un sprijin tot mai puternic
clin partea corespondenţilor şi colaborat orilor, vrem să ne si luăm la
înălţimea calităţii noastre de ziarişti
comunişli,
de purtători ai
cuvintului înflăcărat al partidului.
al secretarului său general, în rindurile oamenilor muncii.
oamcn~lor

T eodor BULZA
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„ Cerinţele actualei etape

de crestere intensivă
>

le situăm În prim-planul
activitătii
>

noastre"

Nu cred să greşesc apreciind că
anul care a trecut - un an rodnic
pentru mtregul nostru popor - a
10st bogat în împliniri <;;i pentru
ziari;.lii de la
.. Flacăra Iaşului-.
Hacordînclu-ne puternic la holăl'i
n le Congresului al XIII-iea,
la
ori.mturile şi indicaţiile deosebit ele
prel[oasc date de secretarul general
al partidului. am reuşit să inţelc
gc!11 bine direcţiile noi de :icţiune,
cerinţC'le ad ualei etape de creştere
in lensi viL sit uîndu-lc în prirn-pl:inul atenţiei noastre. găsind modalitaţilc de acţiune cel~ mai adecvate.
Ca urmare. in paginile ziarului au
apărut rubrici noi, au fost intreprinse ac\iuni de presă care ilustreaza aceste orientări. Pc11tru excmpl1[1care este suficient, soc0tesc
cu, să c.;1 tez cîteva titluri : „ Reporter pe Cruntul dezvoltării intensive'.
.. Cercetarea ştiin\ ifică-promotor al
dezvoltării inte'1sive·· ... Drum
larg
creşterii productivităţii muncii". Aş
putea s<i 111:1 refer şi la o rubrică
apărul<i. în preajma noului an : ..Inv,1\ămmtul ieşean în pas c.;u cerin\clc vieţii"". Vom accentua şi 111ai
mult această orientare a
L.1arului
nostru spre aspectele calitative de
•de/.voltare intensiv.ă,
ele rc:ali~are
a unor performanţe riclicalc în valorificarea superioară a materiilor
prime şi materialelor.
Păstrind în continuare
ni brici le
amintite, \'Om
iniţia ac\1uni
de
presă Şi cicluri de materiale
pe
probleme de fond, de maximă însemnătate pentru judeţul
n0str:..i.
De pildă, acordăm o aten\ie spontă
realizării ritmice a producţiei fizice, îndeosebi a
celei pentru ei-..port. în condiţiile economisirii severe a energiei şi combustibililor.
Rubrica destinată acestei
direcţii
de aqiunc şi-a propus, pe de o
parte. să evidenţieze sarcinile majore cc se desprind din cuvinlările

CEAUŞESCU

tovarăşului

Nicolae Ceauşescu
la
C.C.
al
P.C.R.
clin
no.1embn(' lfl85, la Congresul ştiin
ie1 ş.i . inv.[1ţărn1npului şi la Plenarn
Cons1l1ulu1 Naţional al Oamenilor
Muncii, precum şi din legi le ac.lop~ate d.e Marea Adunare Nationn](i
m sesiunea din decembrie Hl8'.1. iar
pe .de aliă parte, s.3. înfă\işe zc cx penen\a valoroasă. să ia atit udi ne fa\ă de o seamă de neajunsuri
din activitatea economică.
în domeniul agriculturii. publicftrn
un ciclu de materiale cu o destinat ie
foar~e precisă : sporirea produqiilnr 1n zootehnie. De altfel. 11c ·1;i
preocupa mai mult decît pîni"i a cum p1:oulema realizării cl"icicn(ei
econo~11ce. a rentabiliUi.tii în agricul~~ra. care presupune, evident. şi
schimbarea revoluţionară a modului de muncă. de viaţă şi de oindire al ţărănimii.
'"'
O problemă care va sta perma nent în atenţia noastră va fi cea
a
sporirii contribuţiei ziarului J;:i
creşterea productivităţii muncii .reluincl in această privinţă o acţi'unc
de presă mai veche. clar care s-a
dovedit eficientă. Vrem să conving~~ o'.'1-menii muncii că burn\stan'ri.
ţarn ~1 a lor este strins legată cte
r~alizar_ca unei proclucti vi tăti superioare 111
toate ramurile
economice. Vom publica, tolndat.:"1.
un
ciclu
ele
materiale
pc
tema folosirii depline a capacităţi
lor productive în industrie, a înnoi rii produselor şi tehnologiilor aridicării calităţii Şi parametril~r lor
la ni vei mondial. Toate acestea Ic
vom trata în slrînsă legătură cu
activitatea organelor şi org'ln1za\1ihr de partid. a· organi;:aţiil•ir ele
masă ş; organelor colective de conaucere, precum şi cu cerinţele noului mecanism economico-[inanc1ar.
Aşadar, situăm în prim-plan problemele economice. dar aceasta nu
lnseamnă că vom neglija aspectele
politico-sociale, ale vieţii spi ri tualt'.
T'.1 egală măsură ne preocupă folosirea mai eficientă a posibiliU1Plor
noastre în domeniul educării patriotice Şi
revoluţionare a oameni !<ir
muncii.
Conştienţi
că nivelul publicistic
al articolelor ce au văzut lumina
tiparului n-a fost întotdeauna
la
nivelul cerinţelor, vom insista cu
~1ai multă exigenţă, printr-un mai
mtcns efort de creaţie. în direcţia
îmbunătăţirii calitative a tot ceea ce
scri~m. pentru sporirea capacităţii
de mfluentai·e a ziarului, a mesajului său.
·
G111eorglie MIHALACllE
Pl~nara.

„Să dezvoltăm mai puternic munca politico- educa tivă de formare a omului nou constructor constienl al socialismului !
întărim si mai puternic sentimentul de răspundere, de mîndrie patriotică, socialist6 pentru tot ce înfăptuim prin munca unită a poporului
nostru !"

s6
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„Vom spori
răspunderea

fată
~

şi

exigenţa

de cuvÎntul scris"

în acest nou an - primul an al
noului cincinal - ne-am propus ca
întreaga noastră activitate să
se
desf.aşoarc sub semnul unei sporite
exioenţe revoluţionare, al eficienţei,
astfel ca prin tot ceea ce scriem şi
publicăm să fim la înălţimea marilo1· sarcini şi complexelor programe
de, muncă şi creaţie hotădte
de
partid.
Preţioasele

orientări şi

indicaţii

trasate de secretarul general al partidului tovarăşul Nicolae Ceauşesc:.i,
inflăciratele sale chemări pentru
înfăptuirea
riguroasă. a istoricelor
hotăriri ale Congresului al XIII-iea.
constituie şi pentru noi, gazetarii
harghiteni, un puternic imbold in
direcţia acce ntuării mesajului oostru. Vrem să ne aducem o contribuţie mai
mare la
mobilizarea
comuniştilor. a tuturor
oamenilor
muncii pen lru valori fi carea superioară a resurselor materiale
de
care dispune
judeţul. în[ăp.uirea
exemplară a sarcinilor de producţie. generalizarea experienţei pozitive combaterea neajunsurilor ce
mai' există în diverse sectoare.
Anul trecut, în contextul
marcaru unor mari evenimente politice din via~a poporului nostru, am
creat rubrici noi am susţinut în
paginile ziarului' acţiuni de presă
cu o puternică audienţă în mase.
Au fost. după opinia noastră, nişte
reuşite publicistice şi, de aceea, experienţa pozitivă acumulată o vom
fructifica în cadrul ciclului de
pagini
speciale cu supratitlul
,.Programul partidului - programul
nostru de acţiune", în cel de reportaje .,Semnături în cronica glorioasă a devenirii
noastre socialiste",
precum şi în ancheta publicistică
..Ce au însemnat pentru localitatea

(sau întreprinderea dv.) cele duuă
decenii de la Congresul al IX-lea ?".
Alte materiale îşi propun sii dea
viaţă concluziilor şi învăţămintelor
rezultate din lucrările Congresului
·;Liinţei şi invăţămînlului. Dau
ca
exemplu rubrica „ Tehnologii noi -produse competitive eficienţă
sporită". Nici problematica noii revoluţii agrare nu
va fi neglijaW,
ţinind seama, bineînţeles. de contliţiile speci[jce ale judeţului ... De pe
fiecare palmă de pămînt producţii maxime" şi „Pentru o :;,ootehnie mcdernă, eficientă" - sînt
două dintre acţiunile noastre
de
presă menite să impulsioneze acti·.iitatea oamenilor muncii din satele
.Harghitei.
In prezent ne gîndim la un plan
Lle acţiune prin care să marcăm
cea de-a 65-a aniversare a cre:lrii
partidului n ostru. Vom avea grijă
ca el să reflecte preocuparea noastră din ultimii ani de diversificare
şi lărgire a tematicii, căutînd m'>dalităţi cît mai bune, mai percutante de reliefare a rolului Şi influenţei comuniştilor în
înlreae;::i
noastră viaţă politică. econom1cf1 şi
socială.

Aceste proiecte. precum si all<::I•~.
le-am raportat de curînd într-o şe
dinţă a biroului comitetului juci 1 · iean de partid, cînd. trebuie să arăt am primit un sprijin :o.ubstanţial' în perfecţionarea
activităţii
noastre în îmbogăţirea ariei
ele
investigare şi cuprindere a ziarului. Sîntem ferm decişi să sporim
răspunderea şi exigenţa noastră faţă

de cuvîntul scris, de calitatea activităţii noastre, promovînd forme <;>i
modali lă ţi gazetăreşti care să capteze in'teresul unor mase mai largi
de cititori.
Teodor VAN CU

.

„Un mesa1
iată

convingător,

ce ne dorim

drept noua calitate"
-------·-·- - - -·""""" ..."'t•I

Şi

n oi,

sălăjene,

ziariştii de pe meleagurile
ne-am propus ca, în spiri-

tuJ
tid

C EA U ŞESCU

cerinţelor

documentelor ele parindemnurilor tovarăşului
Ni~olae Ceauşescu din Mesajul
~ie Anul Nou. să muncim mai bine,
mai
eficient, să
sporim
forţa
de influenţare a gazelei no::tslre.
Continuăm popula1·izarea obiectivelor, sarcinilor şi cifrelor ele plan,
astfel ca oa:i1enii muncii din juclt-ţ
să le
cunoască, să-şi concentreze
eîorluriie în vederea îndepl inirii lo r
ritmice. la toţi indicatorii.
Vtirn
publica mese rotunde la intrepri~1derilc care se confruntă cu
probleme deosebite. analizind astfel
împreună cu
f.Jclorii ele decizie
căile de c1epăşire a greutăţi!o1·.
ele
asigurare a creşterii susţmutc
a
producţiei şi producl.vilf1ţii muncii.
Sigur, ca şi în anul trecut. acn rd iu~ •
prioritate întreprinderilor t"c' produc pentru export.
Experienţa din cincinalul precedent ne-a demonstrat cit de importantă este formarea unui
no u
mod de ginclire, de munc··1 şi cit'
via\ă al oamenilor. Vom i:1tens1:"i ·.1
aceast~1 activi tate, o vom ridica pe
o treaptă mai înaltă. Este bi:1c
şliut că numai oamenii care îşi privesc cu resprmsabilitate sarcmile ele
pmduc\ie, îndeplininc!u-le z1
ele
zi cu dăruire şi abnega\ie. pot ~'1
asigure inr:iptuirea la parametri c:1litaliv superiori a obiectivelor ele
plan.
Avind in vedere specificul judeţ. ului nostru. o parte însemnată
a
spaţiului gazelei o \·om
consacra
trnlării problemelor agrare. ln iarna
anului trecut, organiz:nd săplâminal
raiduri ancheta în principalele uniIU~i agricole, cu participarea unei
brigăzi ele
guzetari şi specialişt1.
s-a apreciat drept eficient aportul
nostru în întărirea ordinii !>i c!i;;c1plinei în fermele zootehnice. Folosim din nou această moclalit::i.lf'
ce s-a dovt;clit utilă. în acelaşi dnmeniu am iniţiat însă şi o altă arţi une de
prese'. Astfel. cu spriJinul
organelor competente, vom susţine
rubrica ,,Cnndiţii asemiinătoare rezul tule c!i Cerite'·. rostul ei Iii nci
acela de a contribui efectiv la ridicarea cooperativei Jr slab dezvoltate l;i
nivelul celor fruntaşe. Sub genericul „Experienţa noastr.ă" - la 1ndemîna tuturor'", un ciclu de rn:1teriale îşi pr.Jpune să generalizeze
experienţa acelor
unităţi agricole
care au obţinut rezultate ptlzitive
în fertilizarea solurilor. De asemenea, vom acţionn pentru creşterea
al
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„Şi în continuare

se impune să fie pus un accent deosebit pe dezvol tarea puternică a bazei energetice şi de materii prime, pe întărirea simţului
gospodăresc şi a spiritului de răspundere în folosirea judicioasă şi reducerea consumurilor energetice şi materiale."

NICOLAE
contribuţiei gospodăriilor populaţiel

la realizarea fc,ndului ele stat de
prnduse agricole.
AnaJL,:înd sub toate aspectele activitatea noastră clin anul tre~ut.
am ajuns, evidenl. şi la alte concluzii. Am hotărî!, de pildă, să menţinem rubrica .,Autoconducere. autoaprovizionare. au togesti unc, autofinanţare". Materialele ce apar în
acest spaţiu susţin acţiunea ele valorificare
superioară a resurselor
locale, de dezvoltare a prestărilcr
de servicii, a gospodăriilor anexă
etc. O idee bună în sprijinul Promovării prugrcsului tehnic îşi
va
găsi refleclarea în interviuri care vor
fi publicate sub genericul . „Ce
ioc ocupă creaţia tehnică în pre11.::upările noastre cotidiene?„.
Aş putea să dau şi alte exemple.
:Wă rezum, lnsă, la consemnările de
mai sus. clar nu vreau să inchei mai
înainte de a menţ i ona prem:uparea
noastră susţinută pentru perfecţi0narea mijloacelor de exp:·esie, indeosebi a l imbajului gazetăresc. renunţlnd la abundenţa de cifre şi de
formule stereotipe. Un mesaj limpede dHre cititori - iată cc
ne
1rebuie. Dar ştim că el este cu pc1tin\;."1 numai dacii te exprimi logic,
concis. cu claritate - a•:;a cum au
făcut-o toate marile condeit>
ale
neamului rurntmesc.
Ioa n CllIOREANU

„Dorim o linie

ascendentă

a destinului nostru
de ostasi"
,

tA!~J~'.!% m<i?il,H,H<.<:rn,~ H. 1«i~l\\î~MI tl~ l~J~i~~
.

·.;;;,;;\ '

Revista noastră arc o personalitate bine conturată, inconfundabilii
în peisaj ul presei româneşti.
întregul colectiv redacţional îşi propune să-i păst:eze Şi să-i îmbogă
ţească trăsăturile caracteristice. par-
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ticulare. Dispunem de toate condiţiile
r:ecesurc ~i ne bucurăm de sprijinul larg. competent şi o încirurriare
d1cienlă din partea conducerii l\linisten1lui ele I nterne. a consiliului
său po litic:.
Anul
acesta
vom
desfăşura,
în pnimul rînd. o susţinută activitate pentru rel'lectarea unor aspecte
semnificative din munca entuziastă
a întregului
nostru popor pentru
înfăptuirea magistralelor
directive
şi
holăriri
ale Congresului
al
X II I-leu ul partidului. lşi vor g.ăsi
statornic locul în paginile revistei
articole. cepor taJc, eseuri. inspirate
din prestigioasa activitate a tovarăşului Nicolae Ceauşescu
pentru
pace şi dezarmare, pentru înţel egere
şi colaborare internaţională. pentru
o nouă ordine economică şi politică
mondială. pentru o lume mai bună
Şi mai dreaptă.
La loc de frunte
vom promova
sentimentele înalt patriotice, iubirea
ele ţară, ele partid şi popor. Vom
publica într-o
măsură ma1 mare
decît pînă acum pagini eroice din
istoria multim i lenară a poporului
român, din lupta sa pentru apăra
r ea fiinţei naţi'.male, a independentei şi suveranităţii patriei - aşa cum
ne-a cerut
comandantul
nostru
suprem, tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
la convocarea - bilanţ a ac li vului de
bază de comandă Şi de partid
din
armată, din d<!cembrie 1985.
nevis ta „ Pentru Patrie „ îşi propune să contribuie pc mai departe,
cu mijloacele specifice presei,
la
pregătirea conlrainformativ[1 şi conlrainfracţională a celălenilor. la educarea lor revoluţionară. la eradicarea concepţiilor retrograde, prevenirea şi combaterea fermă a orică
ror manifestări antisociale, la pro• movarca noului, a simţul ui etic şi
estetic, a spiritului cetăţene<;c.
ln coloanele revistei noastre va
fi oglindită. de asemenea. munca
plină de abnegaţie, pasiune şi spirit de sacrificiu a cadrelor din
Ministerul de Interne, care infăp
luiesc, alături de întregul nostru
popor, politica partidului în domeniul ap[1rării securităţii statului şi
cuceriril,Jl' revoluţionare a le popn1ului roman, al ocrotirii proprietăţii
obşteşti şi
personale, al apărării
vieţii şi
in Legrităţii corporale. ca
şi în asigurarea ordinii şi liniştii
publice, al respectării normelor de
convicluire socială. de etică Şi echitate socialisliL

CEAUŞESCU

Aceste01 sînl, pe scurt, direcţiile
noastre de acţiune în noul an. Fireşte, ne dorim o linie mereu ascendenta a destinului noslru de ostaşi aIlali în slujba partidului, :i patriei.
a verbului românesc.
Locotenent-colonel
Olimpian UNGHEllEA

„Vom face totul
pentru materializarea
iniţiativelor

Înaintate"

La noi s-a î ncetăţenit mai de
mult o metodă bună : periodic, biroul organizaţ iei de partid, împreună cu colegi ul de redacţie, analizează modalităţile de reflectare în
paginile ziarului a celor mai recente sarci ni şi orientăr i trasate de
conducet ea superioară de partid şi
ele stal. Concluiiile desprinse sînt
dezbătute apoi în adunarea generală, opiniile pe1·tinente ale comuniştilor fiind u-ne de un real sprijin în îmbu n ătăţirea conţinutului. a
structurii şi graficii publicaţiei.
Aşa s-a procedat după apariţia
importantelor cuvîn lări roslite de
tovarăşul Nicolae Cea uşescu la forumurile politice din noiembrie-decembrie 1985. Discuţiile purtate în
lumina acestor documen te au conturat păre rea că maniera de abordare a vastei problemalici cu care
se confruntă judeţul n ostru nu este
cea mai adecvată . Erau insuficien t
tratate o seamă de aspecte ca, de
pil dă, cele privind dezvoltarea echilibrată a tuturor r amurilor industriei, cal itatea pr0duselor, eficienţa
economică. ln consccinţ.ă s-au propus noi teme, noi rubrici. Astfel,
1n legătură cu folosirea mai chibzuită a resurselor naturale şi energetice au fost stabilite două rubrici ce se vor i n teresan le : „ Locul .fiecărui gram de material este
în circuitul economic" şi „Cea mai

„Trebuie permanent să octionăm pentru lărgi rea orizontului de cunoaştere în toate. d~meniile.. să ~vem o atitudine fermă, intransigentă faţă de
tot ce este vechi s1 nu mm corespunde noilor realităţi 1 noii etape de dezvolta re, pentru promovarea nou!ui în toate domeniile de activitate".

NICOLAE
ieftinit energie
energia economisi tă·. Pc linia promovf1n1 progresului tehnic. in spirilul ideilor
cuprinse in cudnlarea secretarului
general al partidului la Congresul
şliintci şi 1m·ăţămînlului, s-a propus şi acceptat rubrica .. NouLlţile
în prim-plair. care popularizE:ază
succesele in\·cntatorilor şi ino\·atori!or timişen i.
Cumunişt"i noştri au făcut
pr•1puneri interesante şi in legătura cu
imbun;1tâţirea
moclalili1\ilor
de
abordare a problemelo1 noii re\'oJu\ii agrare. Intre altele a fost iniţiată
rubrica sugestiv intitulată
.. Uzina \·erele··. unde \'or fi publicate con \'Orbiri. interviuri, anchete
cte~pre efurturilc specialiştilor din
agricultur{1 în ,·ederca folosirii mai
eficiente :: fondului funciar. pen tru sporirea producţiei vegetale şi
animale.
Desigur. îndeplinirea accslC'i multitudini de sarcini solicită din partea noastr:1 o mai intensă preocupare pcn~ru perfecţionarea pregă
tirii politico-ideologice. a m'1ieslriei
gazelăreşii. în această clirer\i~. pot
afirma rnră înconjur. cf1 or~aniz't 
\ia ele pai tid a izbutit sr1 creeze un
puternic curent de opinie (avnrabil ini\ ati,·ei şi emulaţiei. Anul ac0sta ne-am propus s[1 dezbatem
12 teme profesionale. dintre care.
cu titlu cte exemplu. amintP=>~:
.. Prc1:cn\a
;·eportajului în ziar·.
.f'a~i na specialu··. .. Documentarea
în teren·· ş.a. m.d. Vom invita la
dezbateri cadre didactice clin domeniul ~liinţelor sociale. redactori
ele la celelalte publicaţii, corespondenţi ai presei centrale.
Dorim ca în noul an - anul celei ele-a G5- a aniversări a partidului - să facem din ;darul nostru un organ de presă ct t mai combativ. Comuniştii sînl holi1rîţi s~1
fac{1 lot ce le st:1 în putin\ă pen tru ca propriile lor iniţiative şi propuneri s5 prindă Yia\.ă. s[1 se nrn terializcze !n paginile ziarului.
GODER Cal'Ol

„Problematica agrara
va continua sa ocupe

un

spaţiu

rn gazeta

important
noastră"

E!>te o certitudine faptul că am
în noul an cu un program
cuteza tur de
vastă
perspecu n""I.
prefigurat în toată amplitudinea ele
documentele Congresului al XIIIlea, de int.11caţ i i le şi onentănle s~
crctarulu1 generdl al partidului. In
consectniă, cum e şi firesc. nu socotim acest lnceput de an drept
un simplu moment calendaristic.
[\e-am propus să promovăm rubrici noi.
m0dalităţi cu eflc1enţă
sporită de tr.itare a problemelor.
ceea cc. e\·idenl, ,·om pu•.ea r.::a li1.:a numai printr-o documentare
mai
profundă.
Avînd în vedere specificul judeţului Ialomiţa, problematica agranl
,.a continua să ocupe un spaţiu
important în coloanele gazelei noas tre. Cr1nc\Jmitent cu reflectarea felului cum se îndeplinesc sarcinile
de ~e1.:on. \'Om insera analize şi sinteze sub gene:·icul „ Unitf1t1 apropiate, clar la clislaniă prin procluciiLlc realiz.1te". Procedeul comparaţiei, ori. dacă vreţi, al antitezei. ii vom folos i şi în materialele
de la rubrica „ P aralele între vecini··. Vrem si1 clemonstrftm că
buna organizare. competenţa şi
hărnicia pot înfringe ,·icisitudinile
naturii.
F<1ră îndoială. în contextul acestei problcmati:.:i ne vom axa cu
precădere pc susţinerea campaniilor
agricole în toate comparti mentele
lor : respectarea verigilor tehnologice. executarea lucră rilor în timp
optim şi ;n condiţii calitative corespunzătoare. folosirea integrală a
forţei de muncă, optimizarea con sumurilor ş.a
Experienţa atestă că nu-i suficient să crce.d rubrici noi şi să
păşit

CEAUŞESCU

stabtleşt1 teme interesante.
Foarte
importante sint modalităţile tţaze
tăreşti în care le realizezi. De aceea ne-am propus să folosim îndeosebi gen u ri le ce se bucur:·1 r!e o
mai mare aud i enţă la cititori : ancheta. rcpmlajul. portretul. internul. consemnare<>.
Cu mai multă fermitate \·om aeţiJna
pentru respec-tarca principiihr eticii şi echit.:'!ţ1I s daPste. a
prevederilor legilor. în rela\ie direct[1 cu îndeplinirea de către oamenii muncii a sarcinilor politice,
profesional e şi civice. I\'u vom scf1pa din aria noastră ele preocup:H"i
nici asPmenea probleme cum sint
autoapro\'izionarea şî au~ri;.;.i.sp,•>dă
nrea. cal 1latea ser,·iciilor pentru
popula\il'. 111tegrarea tinerilor în
procluc\ic. viaia ele famtlie. educat1a sanitar:."1 etc. Vom a\·ea ':'i in ;1ceste domenii rubrici noi. menite
sa as1hu1·c un grad mai avansat
de percepţie şi si1 suscite
un interes mai larg in rindurilc cititorilor.
Fe fondul acesta de amplii efc:·\ escen\il crt:atuare. ne pr(lpunem si1
consacrilm un spaţiu Jar~ e\·oc:"1rii
e\·enimen\Plor politice cu aclincă
rezonanif1 în viaţa poporului n htru - în prim-plan situ:nrlu·St! cea
de-a 63-a aniversare a cre:'tr:i partidului nostru comunist. A\·em c•rn ,·ingerea ci":, ac\ ionind in acest fel,
gazela noastri1 îşi \·a îndeplini lot
mai bine rfllul s[1u de organizator
şi educator. :nfluenţind într-o mă
sur[1 \<it mai mare publicul citit•lr
ele pe meleagurile ialomiţene

T itus

~ I ŢU

„Proiecte redactionale
,
poate prea

Îndrăzneţe ,

dar pe deplin realizabile"

Ne-am aplecat cu multă atenţie
asupra documentelor forumurilor
politice din ultima perioadă a anu-
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„Intrăm în Noul An cu hotărîrea de a întări conlucrarea cu forţele democratice, înaintate de pretutindeni, cu toate popoarele care doresc poceai
pentru a contribui la triumful raţiunii, Io înlăturarea pericolului unei cctastrofe nucleare, la victoria politicii de dezarmare, securitate şi destindere, la
oc;igurorea viitorului liber ş1 independent al poporului nostru, al tuturor naţiunilor lumii."

NICOLAE

CEAUŞESCU

-------.. . . -----.--------~--~=-~~--~----~------------------------atît mai necesare cu eît noi nu
politicii partidului

lui
l!J85. Orientă rile şi sarcinile trasate de tovarăşul Nicolae
Ceauşescu. îndemnurile sale vibrante au dat un puternic impuls activităţii noastre. Am înţeles că trebuie să ne implicăm într-o mă
sură mai mare în rezolvarea exemplară a problemelor cu care se con·fruntă judeţul Alba.
Intrlnd în primul an al cincinalului, ne-am propus să susţinem
încă de la inceput eforturile organelor de partid, ale comuniştilor,
ale tuturor oamenilor muncii de a
înfăptui în cele mai bune condiţii
prevederile planului, ale programelor speciale. Tocmai de aceea noua
n oastră rubrică pe teme economice
se chcamJ .. Cu planul fizic îndeplinit ritmic la toate sortimentele".
Prin grija conducerii de partid
şi de stat, judeţului nostru i s-au
alocat mari investiţii pentru pun erea în valoare, într-un timp cit
mai scurt, a zăcămintelor de cupru din partea de nord-vest a acec;;tuia. Este de datoria noastră. să susţinem din toate puterile această acţiune de interes naţional. în co:1secinţă, vom avea o rubrică cu ti tiui „Dezvoltarea bazei de materii
prime - sarcină de mare răspun
dere ·. Menirea ei
imediată ? Să
contribuie la intrarea in funcţiune,
încă în acest an, a celor trei linii
tehnologice de la Roş i a-Poieni.
Uncie înnoiri le avem în vedere
şi in tratarea
problemelor agrare.
Curînd vor inc~pe să apară rubricile
.. Să învăţăm din experienţa unităţilor agricole fruntaşe" ş i .,Zootehnia - o activitate cu foc continuu" . Prin mijloace publicistice
adecvate vrem să determinăm nu
numai producţii mai mari şi mai
bune, ci şi mutaţii noi in con;itiinţa
şi mentalitatea ţărănimii din
cuprinsu! judeţului no~tru.
Ziarul „ Unirea·· dispune de o
bună experienţă în tratarea problemelor sociale. Sper să îmbogăţim
aria preocupi'tri lor noastre în acest
domeniu prin tratarea cu regularitate în
pagi.'.1iJe Jui a
aspectelor demografice, consacrindu-le şi
n rubrică i;pecială : .. Tatăl fă ni copii e ca pomul fără road ă".
Aş mai dori să adaug că. de două
ori pe lună, ., Unirea" va apărea
cu o pa gină cultural-arlistică. Solicitate de cililori. acestea sînt cu
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dispunem la Alba Iulia de o tevistă cu un asemenea prorn, iar
oraşul trăieşte o intensă \'iaţă spirituală. Din aceleaşi considerente.
în numerele de duminică ale ziarului vom insera rubrica ,. P0p:ts
duminical ".
Sint. poate, proiecte prea îndrăz
neţe, dar avem convingerea că ele
vor fi realizate. Chezăşie stau conducerea de către organul de partid,
entuziasmul redactorilor, legătura
tot mai puterni că a ziarului cu masele de citi lori.
Sebastian

TRUŢA

„O arie largă de investigaţie
rn domeniul

formării

omului nou"

Am păşit în tr-un nou cincinal,
într-o nouă etapă de muncă şi creaţie pe frontul larg al edificări i socialismului care, aşa cum reliefa
secretarul general al partidului,
tovarăş ul NiCJlae Ceauşescu, impune in toate domeniile de activitate
8 calitate n ouă, dublată de o înaltă
responsabilitate şi de un accentuat
spirit revoluţionar.
Pornind de la comandamentele
majore ale obiectivelor stabilite de
Congresul al XIII-iea al partidului, a le noii etape de dezvoltare a
patriei, colectivul de redacţie al
gazetei „ Viaţa Buzăului·• a trecut,
în ultima lună din anul precedent,
la reorganizarea tematică a paginil or , la deschiderea unor rubrici
noi. care să răspundă mai bine nevoii de punere în contact a publicului larg cu liniile de forţă ale

şi statului. spoastfel contribuţia la mobilizarea activ<\
plenar~\ a oamenilor muncii la înfăptuirea telurilor
formulate de marele forum· al comuniştilor ro mâni.
O n o uă dimensiune, atît ca spaţiu. cit şi ca profunzime. a fost
atribuită
tematicii industriale şi
agrare, u nde. în spiritul ideilor din
cuvîn tarea
tovarăşului
Nicolae
Ceauşescu la Plenara C.C. al P.C.R.
din 14-15 noiembrie 1985, au (ost
concepute noi rubrici. dintre care
ţin
să
amintesc aici doar trei :
„ Inteligenţa tehnică proprie factor decisiv al înnoirii productiei ".
.. Energia - produsă eficient. folosită exigent", „Revoluţia agrarit nou mod ele muncă şi viaţă in agricultură·•. Iar în consens cu programul stabilit la primul Congres al
ştiinte i şi învăţămîntului s-au restructurat şi spaţiile acordate acestor domenii. în sensul. se înţelege.
a l extinderii !or. Rubricile de referinţă a u asemenea generice : .. Cuceririle ştiinţei - resortul progres ului tehn ologic", ., Virtuţile gînd!rii şi experien ţei colective". . .învă
ţaţi, mu nciţi, învăţaţi "!. . Lecţi a de
patriotism - viaţa de zi cu zi",
.Misticismul - sub lupa materialismului ştii nţifi c" . Consider că fie
şi numai citarea titlurilor vorbeşte
despre lărgirea ariei noastre de investigaţie
într-un Lărîm atît de
complex cum este cel al formării
omului nou. dezvoltat multilateral.
Preocupări intense s-au consumai
Şi pentru a înnoi rubricile destinate vieţii cetăţeanului. îndeosebi a
laturii sale participative Ia decizie
şi Ia aplicarea deciziei în sfere ele
larg interes.
Aşadar, şuvoiul
de prospeţime
adus prin liniile directoare ale Congresului al XIII-lea al partidului
implică in munca ziariştil or comunişti o no uă caii tale.
superioară.
atît în gîndir~. cit şi în exprimarea publicistică. Cu această convingere a por11it la muncă în anul
1!)86, întîiul an al noului cincinal.
entuziastul colectiv al ziarişti lor buzoieni.
ri ndu -şi

Mihai BAZU
Anchetă realizată

de
Constantin TATU

Perfecţionarea profesională

indatorire politică,
·sarcina permanentă
i>

Concepţia tovarăşului N icolae Ceauşescu
despr e
şi rolul ziarislulut comunist în
societatea
11oastră subliniază cu lane faptul că î nueplinirea
man.datului de înaltă responsabilitate comunistă

presa

de a fi cronicia11i ai acestui t.imp eroic şi în acelaşi
timp militanţi activi, direc~ implicaţi , în opera dn
construcţ ie a socialismulu i, incumb:i gazetarilor. ca
o datorie de onoare, îmbinarea organică a competenţei politice cu com petenţa profesională.
Asigurarea înfăptu·i rii acestui deziderat implica
un efort continuu p entru găsirea oelor ma i eficien'.e m ijloace de perfe:::ţ'. o na:·e profesio n a·lă a gazetarilor. pe rfecţionare
înţeleasă atît ca proces
desfâşurat la n ivel individual cît ş i la nivel colectiv.
Despre aceste modaliLăţi de ~rfecţ.!onar-c. mentle să asigure creşle:rea nivelului activităţii publi cistioce - deveni.tă preocuipat-e majoră a tuturor

factorilor de răspundere din instituţ.ii!e de pre.;ă
şi redacţii. de la se:::\ia de ziariEtică a Academiei
„Ştefan Gheorghiu'',
precum şi a comitetelor de
partid. am discutat cu : DINU MARIN, redactor
ş.ef adjunct al ziaruh1i „S()înteia tineretu:u:·-, s·:x:ret.ar adjunct al Comitetu lui de parlid Presă Bucureşti, prof. univ. dr. P ETRU PÂNZAR U, prodecan al Institutului pentru pregătirea cadrelor în
problemele cond ucerii social-politice de la A cade11110 .. Ştefan Gheorghiu·-. ŞTEFAN ZAI DES.. reda':tor şef al redacţie i ştiri externe „Agerpres". SORIN
PAMFIL, redactor şef a l emisiun ilor CC')l1'>mice,
pentru sate şi de ştiinţă Te.Jeviziune şi I on
COST EA, redactor şef adjunct al emisiunilor educative şi ideologiN' - Radio.
Dialogul priv111d :iceast[1 problemă fundamcn~n
la, s-a axat rn principal pe do u ă întrebări :

1. Care consideraţi că este specificul perfecţionării profesionale a ziaristului ?
2. Care sînt formele, pe care le apreciaţi a f j cele mai eficiente, organizate la
nivelul instituţiei de presă unde vă desfăşuraţi activitatea ?

An.cheta revistei·
ta - şi este firesc să o facem d~spre speci.alizarea intr-1Un domeniu sa~ altul, fă r ă a pia.sa in ultim~! 1~111d, ca anex.'.i, accesoriu negl1Jab1! orizontul cultural luai în
a?ci~pţia lui cea m ai striată, autenti ca.
Nu intenţionez să mă lansez într-o definiţie a pregiitirii pro.f.esionale ": ~iat~istului. dar găsesc oportun sa 1ns1st asupra pozi~iei lui de
om 1politi::. specialist şi om de cu lt:.ll'~ .. Numai în a::.est fel s·e JusUică
P >Zlţia sa de exponent şi mndelator
s:l îi;iţelegem prin pregătire:i proal o piniei publice, rolu.! său activ.
fes ion ală a ziarişti.lor. Noi sîntem .
fo1~mat1iv ~i inform:.itiv în viata sopotrivit mandatului in::redinţat. a::c;elăţii noastre sa::ia!iste.
C~mpe
tivişti 1revoluţionnri . m'Iitanţi politenţa . element
adus îndeobşte in
tici chemaţi să abordiim şi .<;ă d·ezd isc uţie cînd se dezbate un subiect
batem. împreu n ă cu cnlaboratori i
pre:::um este acela .al pregătirii proziarefo,r şi revis•telor. absolut toate
fesional e, sinlctizeaz:1 această preproblemele dezvoHării so2'.·eUl\ii sogăti.re,
depăşind
însă s·ensul nur
cialiste româneşti. Iat:i de ce. portehn idst,
benefk:.iind de conotaţii
nind de la a::eastă premisă. nu pumulti.ple - politi-ce, fiJosofice, motem privi îngust procesul de prerale, cuilturale şi. S·e înţelege efecgătire profesiona lă . reducînclu-1 la
t'v profe<;ionale.
'
st'.1lis liieă şi calofilie. a li tudi ni fo:·- InţeJeg d eci că, ţinîncl seama
mal.e şi impresii mai mu'1t sau m ai
d e dina mica realităţilor noastre n apuţin exacte despre un fenomen sau
ţionale, d e problem ele g loba le a le
altu.!. Cu priorit.ate şi în mod detersocietăţii în care sîntem implicaţi,
minant, dimensiunea politică ş,i i- ' co nsid eraţi imaginea zi aristului b un
deologică.
filosofică
a statutului
Ia toate, a pt să r e zolve o r id nd Clrice
ziarisitului trebuie să cons•tituie epro blemă, indiferen t car e, depăşită,
lementul esenţial al pregătirii prorefuzată de r ealitate.
resionale. După care putem dissu- Desigu:-, toţi sîntem angajaţi

care trebuie rezolvată
eficienţei
„Pr.egătiuea profesională

a ziariş
n e subJ.inieze Dinu
MARI N - este de natură să se afirme c.a un factor esenţial în procesul de infăpt uire a sarcinilor incredinţate· de partid, de secretarul
său general, celor care lu.cre,ază în
sfera cuv!n tului tipărit. Sigur, toate reuşitele presei noastre rrertedă
nemijJoci t gradul de pregăitiire profesională a ZiiairiştiJor,
după
cum
lipsurile, neîm,plinhile reare se manifestă încă de ree n-am recunoaşte-o deschis, principial pun
în di.s.cu ţie, de asemenea, pregăti :-n
colectiv·elor redacţionale.
De la bun început aş vrea să .remarc necesitatea, mai mult ca oiii cînd de monstrată .astăzi, de a avea
o imagine complexă, o viziune riguroasă asupra a ceea ce trebuie
tilor, a

ţinut să
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gătire.

Ancheta revistei
într-o act:Yitate p:>lit!co-idec!og:că
educat:Y1 pe coordonate genera l e. stab!l:te în documen tele de partid, dar e..,te necesar ca în acest
context de principiu, fiecare .să acţioneze într-un
sector problcmat:c
din prof.Iul
ziarului sau revistei
unde lucrenă, dovedindu-se un om
care cunoaşte cu temein iieie domeniul. c.are are acoperirea i nter i o.a:-ă
de a -şi spune cuvîntu l , adresîndu se, prin intermediul cuv i n tu lui ti p ărit, ci>titorilor
în tir-o
man ieră
care să - i asigure respec·tuil opin iilor.
da torită atit cunoa şterii
reali tăţii
cit şi soluţiilor pentru care p l e dează. Şi aceasta.
indiferent da::ă
se ocupă de probleme economi:::·e.
cetăţeneşti. culturale sau de polit:că
şi

externă.

- Doriţi să d etali aţi cît eva direcţ ii propuse p en tru perfec ţion a
rea ş i a u toper fecţ ion area profesiona l ă?

- Cons.der că nu pot
ex!sla
dub.i despre p;·1or!tatea nr. 1 în c:·dinea per~ecţ!onării şi autoperfecţionării, anume lărgirea or izontului
d·e cunoştinţe, de in.fol'maţie prop riu zisă, ·:::u precăd·ere ştiinţifică .
Nu se poate
merg·e mai depa:te
f ă r ă a înţelege ex act acest imp.ern tiv. Pe de altă parte. însu ş irea şi
dezvoltarea ca.p:i.cităţ!i d e utiliza:·e
eficace a tehnicilor de l ucru speci devine l:i. rîndul
f ice gazc-larului
său o d r~~ţ!e pr:ncipa l ă a pe:·fe:::ţionăni şi autoperfe:::\io n ari.i p:·eg3Lirii prvfes onale. Este un lu:::ru bi ne ştiut că există. de exemp·u. ziarişti spe:::ializaţ
în inte:·viu: i s:rn
anchete s<>ciale. Preocupan:a nJastră trebuie să f:e ca aceşti oame"'.'.
abilitaţi în unele modalităţi publicistice. să ţină de domeniul pe:·formanţei -gazctăreşt; şi nu a condi ţiei cot1d!ene a mu:1:::ii
catalo~at:'l
„de se:Tici,1 ·-. Vreau să spu n că în

~

.

i

elaborarea unui ziar sau a unei re\·,st.e. participa rea nemijlocită presupune disponibilitatea atit fată de
un enntai larg de probleme cit şi
faţă de folosirea unui registru bogat de tehnici şi modalită\i de lucru
gazetăreşti. Ca să nu mai
\"'Jrb:m
şi
de::.pre
faptul, realmente
esenţial. cd preg.f1ti r ca profesionalii a
z:aristu~ui es•te de nec:onceput fără
a lua în <:cns:ct.eraţie prof:lul său
m or.al. ciYic.
Respectul
ne:::lintit
faţă de ad·evăr,
faţă de realitate,
ata~::imentul
afirm at pr!n t':~:a:·e
gest de mu n că faţă de mesajul pe
care este mandatat să-l transmin
publk:ului. sint elemente care con feră soliditate, prestigiu, justif:cind
omul în misiunea pc care o a!·e de
îndeplinit.

-

de la schimburile ele expet-ercn. !n difcrlte zone ale \ârii. p!n{1 la dezbate:·i!e pe teme la ordinea zi!e! in
profesia noastră cc au loc în interiorul redacţiilor. Period:c. în plenarele Comitetului de partid ş1 în
şe:Unţele Biroului
Co:n!tetu1ui de
partid au fost sup~tse d:~cu\ie. numeroase aspecte legate de niYclul
pregătirii generale a ziarişU ir. intre altele fiind de mentio'1at analizele compl·exe
efectuate
a.sup;a
muncii din unele redacţii. problema calităţii acesteia fiind priv'.tă
şi prin p l'isma reuşitelor s.au l:psurilor m.a n ifes!Ja.te în privin\a p:·egă
tirii p rofesionale. Concluziile ac.estor anal ize au fost larg dezbătute
în colecti vele redacţionale respective, ele servind ca instrument t;i-entru orientarea acţiunile r C)m!tetu lui de par tid,
iniţiate în n~dere:1
creşterii pregătirii
prufesi inale a
tuturor gazetarilor. Aş menţiona în
acest context ş! contribuţia adusă
de revista „Pre.sa noastră „. cu:n se
\"ede şi în a.cest număr. materiale!Q
publicate, unele dintre e~e suge:·a te de Comi telul n 1stn1 de pa:·Ld ş!
de organizaţia de partid
din redacţii centrale sau ale uno:· publicaţii loc.ale, experienţele !mpo:·t:rnte aduse în pag!nile ei prin int~:· 
mediu1 unor ziarişti ci n dif:.?:·ite redacţii s·er vind a:::clu:aşi scop al orientării şi m.obilizf1ril tuturc· lu::ră
torilor din presă pentru
propria
perfec~io n are a munc;i.
Nu se poate omite ş: faptul că
o ini\j a livă lăudabilă este aceea a
constitu irii. in anul trecut. a cercului
tinerilor 1:1arişli. Deocamdată, acti\·i tatea a:::estuia nu ~e rid;:::ă la n .\·elul aşteptărilor. activitf1\ilc lui nefiind pe mă.'>ura
obiectin1!u! pe
care şi l-au asumat membrii săi. în
primul rînd să dete!·mine o emulatie. un climat de comp.et!ţie şi perfe:::ţ:onare a pregi'itirii generale ş!
p:·of.esionale a celor mai tine:·i dintre gaz.ebri.
Nu se poate susţine însă d ar f1
suficient ceea ce !.C întreprinde. Cred
că este o răspundere a Comitetului
de partid „ Presă „ de a se an1pja
m3.i mult în această problemt1 , în
crearea unui sistem
permanent şi
cu put ere de cuprindere
cit mai
mare car e să stimuleze pregălir·ea
profes i onal[L Din păcat.e
însă. lucrurile se p.etrec n~t o dată l3. intîmplare.
inconsecvent. noi neputîndu-ne da seama cu exactitate ce
anume se face efectiv în această
direcţie la n ivelul fiec:irui ziarist
în parte şi chiar al fiecărei
reda::ti i.
rienţă organLiate în

Pr egă tir ea profesi o n al ă

o cono problem ă colect i,·ă
şi una d e a n gaj a m ent p er sona l. Ele
s int ele nc d e!.p ărţit ş i n u s e
p ot
s ubs titui una a ltei a . Iată d e ce form ele folos ite in 1>rezeni, dintre care
aş a minti curs urile pos tuniversitar e
organizate de A cad emia
„Ş t efan
Gheor g hiu ·•, lectoratele,
ac ţiu n il e
initia t e d e red acţii , eforturil e p ers onale a le unor gazeta ri (d octora te l e etc.) v in în întimpina r ea p e r fecţionării pr egătirii profes iona le, probînd atit efortul colectiv cit şi e fortul p er s ona l pe car e l -aţi inv ocat. Ce şi-a pro11us Comitetul d e
partid „Pr esă" ?
s ideraţi d eci

- Comitetul de partid
„Presă „
p:·eo:::upat de starea actuală de lu cruri în acest domeniu. a căutat să
impul.;;ioneze cn!c•e>tivele reda::t:onale pentru o mun:::ă susţinută ş! sistemat::::ă cu oamenii, pentru st:mu iarea pa:·tidpării lor la d!\'e!'se forme de perfecţionare şi aut-ope:·fe::•,onare a pregătirii
p:·ofc<ona'e.
D esigur. în primul rinei s-a căutat
acti\·area formelo1· crilect:Ye de pr.e-

- Ce-aţi cons idera n ecesar să întreprindem
1>entru a ca1>ta
mai
mult. mai perseverent opiniile ziar iştilor înş işi cu privire la perfectionarea p ropriei lor pregătiri. l a
~odalităţile pe care l e preferă şi
p e car e le cons ideră cele mai efici ente?
- E ven tual „ Presa noastră.; care
are exper ienţă - căci a mai făcut
asemenea lucruri poate în tre-
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prinde un sondaj. Apoi, avînd în
ve::J.er·e experienţa acumulată, o tradi(ie chiar, trebuie să facem mai
mult pentru organizarea unor simpozioane, mese rotunde cu participarea unor speciaHşti din diferite
domenii, dezbateri
asupra
unor
cărp de intJe.r-es profesional. gaz·etă
resc (din ceile recomand::ite cu regula.riLate în „Bibliogralfiia" daită de
.. Presa noastră"),
cu:1oaşterca şi
prelucr~rea unor
cetx:etări ştiinţ i
fice asupra unor fenomene tratate
în paginile publicaţiilor.
reluare.a
iniţiativei punctel'Or de d ocumentare orgarnizate cu sprijinul „Agerpres ", schimburi de experienţă în-

tre redacţii etc.
Complexitatea problemei pregă
tirii profesionale pune în fata Com:tetului de partid ,.Presă" indalnrir-ea de a face mu-J.t ma i mult. de
a-şi asuma iniţiativ:i unor acţiuni
care să f€rLilizeze climatul <!xisten.t în
presă, de muncă, seriozitate. disdplină. climat oare se reflectă în mod
direct în calitatea şi ţinuta ziarelor şi revistelor, în p:-estigiul k·:
în ·rîn<lul milioa.ne.lor de citiitori.

enciclopedic

al pregătlrii ziaristului,
o particularitate a profesiei
Am continuat dialogul început la
Comitetul de partid „Presă" într-o
instituţie care are de îndeplinit un
rnl important î,n perfecţionarea
profesională a ziia~·işUlor : Secţia de
ziaristică de la Academia „Ştefan
Gheorghiu". Ne-am :idresat prof.
univ. dr. PETRU PANZARU, care
de cunnd, a pnm1t răspunderea coord~1 ăril acttvnaţu Secţ1e1 fle z1anstîca 1 a tuturor cursuri or ostunivers1 aire din Academic, şi impLici t. a cm\Suri1ior pootuniversiL::H'e
de ziaristică.
„Perfe:: i-onarea şi autoped'ecţiorµi:.ea. ziaristului ne-a
iza
inLedocuborul nostru - este legată
astăz,i de ritmurile dezvolitării sociale moderne la scară naţională şi
inlerna(iona[ă, es·te lega1tă de complexi Latea probllemelor pe care ziaris·tuJ trebuie să le trateze în can :ilUll. mijlocul de comunkare la
care lucrează, este, fără îndoială,
legată de ex.plozia
informaţională
extraordinară care se extinde continuu şi este legală, de asemeni, nu
în ultimul I'înd, de exigentele pubtlicuJui de asităzi. exigen\,e care
cresc. dacă nu de la un an la altul,
în 011ice caz de la un ceceni u la altui!. Specificul perfecţiionării ziaristului constă în caracterul oarecum
enciclopedic al p.roiesiei s;.11le. Deşi
ziaristul lucrează în tr-un domeniu
sau altul al publicisticii, acest caracter enciclopedic al pregătirii sale
rămîine
totuşi o parti1cu1J.a1:: t:ite a
profesiei.
Ca să
folosesc
o
butadă,
ziari&tul f?U poate şi nu
trebuie sd. şti.e totul, dar nu poate
om'b nimic esenţial din cunoştin
\·e-.~ si even:mentele vremii. De aici,
oblig3ţia sa de a rezerva timp penb~u
au•to.perf.ecţion.are,
care are
dre;:it coloaină verteb:-.a lă lectura.
dialogul pro es1on
specia 1ş 11

C'.lre ii furnizează esenţa infoi·m.aţii
lor pe care el le comenteaz5, le
transmite
altora. de
asemenea.
s1::himbul de opinii cu colegii d e
breaslă. Iaki în ce cred că rezidă,
ln fond, specificul perfeqionării gazetăreşLi care. fi.reşte. are în vede.re şi tehnicile de muncă ga:z.etărească, şi ele în curs d·e modernizare, are în vede·:·e. evid€nt, perfocţionarea în continuare a instrumentului fundamental cu c.are lucrează publicistul, ziaristul şi anume limba naţională.
- Cum intervine în această pri-\'i nţ ă 5ccOa de ziaristică a Acad emiei ,.Şt efan Gh eorghiu"?
- în ceeea ce priveşrte perfecţ.io
nar€a în cadrul secţiei de zi.rtri.stică
a Academici „Ştefan Gheorghiu·'.

e:i are loc, în mod organizat, prin
cursul post universitar. fără frecvenţă, de ziaristică, la care sini inscrisc. in momentul de faţă, ~
serii, cu pri nzind 80 de rofesiorn ti
m
· . Cum am spus, aceasta este o formă organizată, complexă de perfocţi 0onare ppoiesiona.lă
la care parti·cipă gazetari deja formaţi, cu cxiperienţă, din presa centrală, de la radio, televiziune, din
presa locală,
formînd
împreună
un grup de lucru şi de perfecţionare oarecum reciprocă. foarte eficace, după aprecierea participanţilor mşişi la această formă de
cuirs-uri posluniv.e.rsitare de ziaristică. in cadrul acestui curs. cursanţi lor li s-a asigurat şi li se asigură
un program de expuneri pe teme
s'Oc:al~polit:;;e
de actualitate
un
prog: am de simpozioane la care
sint invitaţi cei mai buni spedal'şti în dife.ri1te domenii ale ştiinţe
lor sociale şi ale ga:z.etăriei şi. de
asemenea, un program de dezbateri
ideologice şi profesionale.
Acesta
este fondul programelor, al aşa-nu
mitelor
„convucă1ri" la Academia
„Ştefan Gheorghiu"
care se realizează p-e.ntru o serie, de tr.ei ori in .
cursul unui an. In ca"drul convocă
rilor se prezintă anumite referate,
recenzii la căir1,i nou apărute, se dau
examene pentru disciplinele socialRQ!iJ'.lse şi de teoria sj prachca pres.!:l..-Accentul principal în
cad rul
acestei perfecţionări şi autoperfcc(ionări gazetăreşiti este pus pe asirni1are1 elemente1lo·r noi. pe clarificarea acestora, pe întărirea capacităţii ziariştilor de a triata în mod
convingător probileim~le acituale, de
a promova cu convingere şi compete.n\ă problemele polit:cii interne
ş; externe a partidului nostru. respectiv de a combate toate încercă-

.. ···:: .•
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rile de dcn'.lturar·e ~1 aces~ei pJlitici pe plan internaţional. V:-eau să
adaug că în momentul de faţă se
aduc p~rfecţionări programelor de
la cu!·surile
postuniversitare,
în
special la s·er!a a doua. car·e a avut
o sin:.:(ură cciinvo::are pînă în momentul d8 fată şi urmează ca în
acest an să .aibă cea de a doua convoc.:ire.
- în cc d ir ecţ ie este conccput:i
accas t ă per fccţionar c '?
- îmbunătăţirea
programelor
merge pe linia .accentuării studi11.Jui individual intre convo::ărL Viifc)aire.a convocare a acestei serii, de
pi·ldă. are in vedere rezervarea unui
tim;,) mult m.ai mare pentru dezbate!·ea lucrărilor studiate intre convocan, urrnînd să resitrîngem numă•l'Ul de ex.pune•ri care oricum
vor avea un caracter s·inte.tic pentru ca să se rezerve timp dezl.Jater-ilor alit ideologi.ce. ştiint;fice,
teoretice bazate pe o litenatură anterior citită . dt şi simpozioan·e.lor
cu carac·ter profesional, caire g.eneralizcază
experienţa,
înlesnesc
sch:mbul de experienţă intre gazetarii de profesie, care compun aceste serii de cursanţi la cursul postuniversiila1r ziaristic fără frncven\ă .
P ornind a.e la constatar~a că formele organizate de perfecţiona,·e a
li<i.riştilor
aricit ar fi de bine
conce-pute nu pot avea eficienţa
scont:il{1 fără studiul indivraual w.')<. te.ns al parliciPanlilor ne-am g1ndit
ca la convocarea următoare a primei serii care se pregăteşte în cadrul cursului postuniversitar. să
trimiitem anticipat programele. respec•tiv tematicile, inclusiv ale ex1pune·r-ilor care se vor prezenta şi bibliogl'afia
acestora. o b'bliJgrafie
selectivă de bază. mai ales a căr
ţilor nou apărute în ţara noastră
pentru a da cursanţilor posibilitatea să se pregă1lească, astfel ca
pairtici·pare.a lor la dezbateri să fie
în cunoştinţă de cauză şi nu impro-
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v:z,stă. pă·r-eri ad-hoc des1pre o temă
sau alta sau o sinteză aproximativă
a experienţei profesionale. CQnJj-_
utul acestor dezbateri este func ie
directă nemijlocită
e ra ul de
1re"
" uiră de refl.e"- .
,snticipaită, ant.er:o.ară a cursanţi lor
' espediYJ.. Constat o mare receptivitate şi o cE"dntă pentru un n ivel
înalt d;n partea cursanţillor noştri.
- Diversitatea proveni enţ ei a cestor gaze tari, faptul că unii lucrează
in domeniul politicii externe, alţii
în acel al politicii culturale, alţii in
domeniul economic, nu creează d ifi cultăţi în ceea ce priveşte omogenita tea pr eocupărilor ş i centrul d e
intc·r es ?
- Aş răspunde. chiar dimpotrivă.
Facilitează un schimb de experien\ă fruduos şi la înailt nivel, atît pe
probleme de fond. teoretice, ideologi<:e.
metodologLce, cît şi stri.ct
profesionale. gazetăreştii. De altfel.
unul dintre participanţi a propus, şi
noi am fost de acord, să realizăm
în viitor un fel de „p·roeese" ale
cărţitlor fondamentale, în sensul de
a prezenta în cadrul unei probleme
punctul de vedere al unui
autor
netnaJrxist şi argumentele pe care
noi putem şi trebuie să le adu.cern
vis-a-vis de acesle puncte de vedere. Deci cum trebuie să se facă
p:-in presă combaterea teoriilor ero-

nate, în cunoştinţă
de cauză, în
mod argumentat şi nu prin respingeri nefundamentate. superficiale.
sau prin viQ!lenţe de limbaj cind
este vorba de a contracara pe adversa1ri.i noştri ideologici. Vom organiza o astfel de discuţie pe marginea cărţii .. Al treilea val·' de Alvin
T offler şi vor urma alte că1ii ret"E>nt
apărute şi care pun in dezbater~
probleme fundamentale ale epoiei i
conitem1porane.
Intenţia noastră de bază este să
stimulăm lectura individuală şi ref'lecţia independentă. Vedeţi. z:aristuJ nu are voie să răimînă în urm[1
f:a\ă de
realii tăti.
Acestea
s-au
schimbat şi tratarea lor teoretică,
ideologică a suferit mari modificări.
In lumea de azi, această
tratare
e.ste prezentă în că·rţile de valcare
şi am în vede•re, în sipecial. colecţia prestigioasă. a Editurii Politice
.,Idei contemporane" care transportă un bagaj enOL'm de idei diverse.
multe din ele dis::utabile dar tocmai de aceea co·nstituincl o rnal·erie primă de discuţii pentru cei cc
se preocupă în domeniul ziaristic
de perfecţionarea lor prof.esională.
Dacă nu se vor avea în v·edere acest·e cărţi fundiamentaile. rămînerea
în urmă faţă de miş,:::area contemporană de idei. f.aţă de
cerinţele
publicului contemporan, va fi cu
a tlt mai dăună loare exer.ci tăl'i i profesiunii în concordantă cu cerinţele
actuale a.Ie creşiterii calităţii muncii
în toat.e domeniile. în care presa se
află profund implicată.

Ziaristul trebuie
V
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sa-ş1

ridice

nivelul de cunoştinţe
Arătînd că perfecţionarea prnfesionaLă este în primul 1-înd o îndatorire politică a fiecărui gazetar,

indiferent că îşi desfă.şoară activitatea în agenţia de presă, in presa
scrisă, la radio
sau televiziune.
Ş tefan ZAIDES sublinia că .. astăzi.
cînd problema creşterii
calităţii
muncii fiecăruia. indiferen t de domeniul în care luorează. se impune
ca o cerint..ă. majoră a asigurărn
progresUJlui continuu, ziaristul
chemat să reflecte întreaga complexi.tate a vdeţii politice, sociale.
economice, culturale a ţării - nu
poate rămîne în afara preocupării
de a-şi ridica permanent nivelul de
cunoştinţe din toate domeniile despre care este chemat să scrie".
Necesiitatea perfecţionării politice
şi prnfes.ionale a ziaristului de te~~viziune, înţeleasă ca pt")Ces necesar şi continuu, ca atribuit eseinţial al însăşi profesiei noastre considern Sorin PAMFIL - .. nu
mai trebuie demonstrată. Dacă, se
ştie, nu poţi lucra· bine şi eficient
în 111c1 o profesie fără a fi receptiv
la nou în genei-al, la cireşterea c-a-

lităţii

propriei munci cu atît mai
mult. ziaristul. chemat să descopere pretutindeni noul. să-l propună atenţiei telespectatorului spre a
contribui la generalizarea lui. nu-ş1
poate înfăptui menirea sa de militant dacă nu se află întir-o conlinllă stare de veghe, pentru a pute3
recepta tot ce este interesant, inedit în jurul său şi a-l transforma
în act publicistic. în televiziune datorită specificului acesteia problem"l perfecţionării
profe.sio:iale
viz'"';..ză nu numai pe z iarist
autorul scenariului unei emisiuni,
ci pe toţi cei care contribuie
la
realizarea unei emisiuni. Operatorii
ele
imagine şi sunet - coautori.
<:.l.:lluri de monteuze la realizarea
unei emisiuni, trebuie să fie deopotrivă implicaţi în proceiSul
de
perfecţ.ionare profesionailă. S-a constatat în urma unor analize şi a
diseuţiilor purtate în eadrul ·învătă
mîntului profesional. că neglijarea
uneia di11 laturile componente indispensabile ale unei emisiuni respectiv sunetul - a dus la un
anwnit declin al coloanei sonore.
Primatul imaginii. ca mijloc specific de expresie al televiziunii a
plasat. adeseori. sw1etul la periferia preocup.ărilor realizatorilor de
emisiuni. Acest lucru s-a demonstrat
constibuie o eroare.
deoarece teleyjziunea poate.
mai
mult decit alte forme de exprimare
ale presei. să reflecte viaţa
aşa
cum este în întregul său. Zgomo- _
tele. mediul ambiant. reprezintă elemente ale \'ietii foarte imporlan te
pen l ru veridicitatea
în tîmplăriJ or
care se succed pe ecran. Apelare::i
la sn1utia cea mai la îndernînă ilustraţia muzicală nu p0ate suplini lipsa ambiantei sonore"'. Iată
de ce - arăta interlocutorul - s-a
ajuns la concluzia necesităţii ca i!1
organizarea perfecţionării orofe.sinnale din televiziune să se tină seama de importanţa egal'î a tuturnr
profesiilor care conc-uril la reali7.area unei emisiuni şi în con<;ecinţ.i învălămînt.ul
pmfesiwial să
se adreseze tuturor autori 'ii
coautori ai emL<;iunilnr.
Rf'-ferindu-se> la necesitatea nermarentei perfectionăJri profesionale.
Ion COSTEA
afirma c.ă .. DP'lf 1·;1
gazetarul comunist mi,lit.ant ~i
acti\'ist pe tărimul presei. ace::isla
înseamnă metaforic vcwhinrl aerul. ana .si sîngele nrnfe<;iPi. h
-'lr1meniU] m~c;<: J11Prli.a. Î'1 l""lt''-' fnf-t _
nid!e e\'r>li1ea7ii. alît rl<' ranirl "0'1ferind cuvintului c:in::icitatP.1 de a
.•trilbat"' cu () yitezil f;intasf ici'i rn"'ridianele globului si chhr c;patiil~
r·Mrnice. a te pedection;:i în !!az
t:'iri:;i
rndiofnnir.<\ este ..-imihr r11
efnrtlll rl<> sU>nînire cn'lr0'"nif,,.„fil
atît a no'iunilo1· mereu re•rnnroc:niJt,:it" desore folosirea cuvîntul 11 ;
si î•1 raoort direct cu morlalităti;„
P!erfronice de comuni0.are
"'1re
nre<>e97.'i. \'În din urmă . D1>si<>ur.
înlocuirea vocii umane orin f()rmule electronice oricît. de ur>rf"<'tionat ar fi acest sistp,111 în <;intptizarea comunicării vocii umane. "
cuvînLului. nu va putea
înlocui
0

.. căsătorie·· de lungă
care începe în secolul XX
51 \'a continua şi în mileniul trei,
în diverse ipostaze. între cmrîntul
1·ostit de om şi cuvîntul preluat şi
preluerat
electronic, trebuie să-şi
găseas::-ă un vad
de pătrundere.
concDmitent. la inimă ş i creier pentru a obiine ceea ce urmărim prin
orice mesaj de presă - puterea de
influenţare. De aceea gazetarul de
radio. obligat să-şi însuşeas::ă tot

omul.

Această

ce tine de aceste noi tehnici electronice. nu poate nicicînd renun\a
la pedecţionarea sa politică .şi profesională care să-i a.sigure cel mai
malt grad de pătrundere la radioascult.ă.tori, i,nfluenţindu-i şi determinindu -le reacţii în măsw-ă să-i
transforme în oameni înarmaţi cu
o concepţie înaintată despre lume
şi viaţă, mi.libanţi pentru cauza socialismului".

dw·at.ă

Lin bun gazetar doreste
~

...,

sa
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ştie CÎt mai

Arătind cileva dintre modalită\tle
concrete de perfecţionare politicoprofesională a ziariştiilor din cadrul
Agenţiei române de presă .. Agerpres··, Şt efan ZAIDES a insistat pe
ideea poLrivit căl"e ia .. orice form;"t
de perfecţionare, cit ar fi de bine
organizată şi sustiinul.ă de experti
şi specialişti în diverse
domenii.
nu poate avea
urmă,rile benefice
.scontate de organizatori dacă ziaristul însuşi n u este realmente interesat să primească ceea ce i se
oferă sau nu ştie cum să primească. dacă ziaristul însuşi nu vine cu
un bagaj de cunoşLlinţe noi. mereu
reîmprospătate printr-un studiu individual permanent şi tenace. Studiu care începe desigur cu aprofundarea fiecă1rui dooumen t
de
partid. a cuvîntă rilor secretarului
general al par tid ului.
tovarăşul
Nicolae Ceauşescu şi continuă cu
lucrări de specialitate în toate domeniile de care se ocupă. cu lu-

crări de specialitate din domeniul
ziaristicii şi nu în ultimul rînd.
cu revista noa.s!Jră profesională. Sintetizînd, un ziarist. pentru a fi capabil să facă faţă cu cinste m.a1ilor sarcini ce i se impun. trebuie
să îmbine metoda autopertectionă
rii printr-un studiu individual
sistematic .şi permanent - cu formule de pedectionare
profesională
organizate, colective (de tipul reciclădlor.
aursurilor p0'5luniYersita"re
de la Academia ..Ştefan Gheorghiu"
sau învăţămîntul politico-profesional desiăşui-at la nivelul instituţiei
de presă. unde lucrează)"'.
Referindu-se la cîteva din formele de perfecţionare profesiona.lă
organizate la nivelul agenţiei. sub
egida comi telului de partid. Ştefan
ZAIDES a enumerat. pe lîngă formele organizate la nivelul fiecăirei
redacţii, potrivjt necesităţilor proprii
coJectivelm: ce-şi desfă.5oară
ac-tivitatea în c:a.druJ uneia sau alteia dintre redactii - întilniri cu

-
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memb1:i ai guvemului,
per.sonalităţi ale vieţii
politice şi 1<ocia1e.
specialişti din dJverse domenii ·e<:onom.ie,
sociologie, poli to logic,
scriitori şi istorici ş . a., întilniri în
c.adrul
cărora au loc nu num,u
expuneri ci şi un dialog. ce·i prezenţi ridicînd probleme care-i interesează şi primând răspunsuri tle
la invibaţi.
„ Tot Ia nivelul agenţiei sint organimite şi cursurile de perfecţio
nare penbvu 1imbi stirăinc, cărorn
li se acordă o imporLantii deosebit.:1
dat fiind specificul muncii
unui
zioo-ist de agenţie. Calitatea muncii
va fi cu atît mai ridicată cu cit
ziaristul cunoaşte mai multe limbi
străine, aceasta asigurîndu-i posibilitatea unei serioase doc:umcnlări"
Una di.n formele asup··a rnreia interlocutorul s-a oprit în mod densebi t a fost „Atelierul de cr(;'a\i-~„
care se desfăşoară în cadrul fiecă
rei redacţii, sub forma unor dezbateri ce asigură un \·aloros ~C'himb
de experienţă. Spre exerr.plif1ra1 ~.
în cadrul „atelierului redacţiei ele
ştiri externe" au avut ·loc clezbateri
privitoare la limbă şi stil, la care
au participat specialişti în domeniul lingvisticii sau întîlniri-clezbatere cu beneficiarii buletine.lor Agerpres, deosebit de utile
pentru
cunoaşterea oalitătii serviciilor oferite celorlalţi colegi din pre$ă de
că tre .redacţia de ştiri exteme „Agerpres". Tot în cadrul acest.or ateliere sJnt puse în discutie probleme profesionale care fac obiectul unor anchete şi clez.bateri
publicate în revista .. Presa n<'<.,stră". Ne confruntăm astrei prop.dHe
noastre puncte ele• vedere privind o problclllă
profe-

sională

sau alta cu punctele
de
,·cdere exprimate de alţi colegi în
paginile revistei. ceea ce este pentru noi Loti deosebit de ulii.
Heţinem din discuţia despre perîecţionarca prnfesional.3. cu Ştefan
ZAIDES o idee asuprn că·reia intet'locutorul s-a oprit adeseori in
timpul con\"orbirii : .,Nu poate fi un
adevărat gazetar cel care con.sideră
că ştie suficient şi nu mai are ce
învăţa, nu poate fi un bun ziarist
,cel care nu arc pasiunea de a şti

mereu mai mul:. Nu poate fi un
bun ziarist cel care nu cunoaşte profes iunea in t·)ată
complexitatea
sa. De la redactare la punerea litiului, de la definitivarea textului,
la transmiterea sa (mă refer la
procedeele tehnice). De obicei, lipsa
unei reale voc-aţii pentru ace.astă
profesie se identifică cu lipsa unei
preocupări pentru autoperfectionare
şi

perfecţionare

continuă.

Dup.ă

cum este evident că pentru t0ti cei
care au chemare pentru
această
profesie, pentru ziariştii cu talent
care îşi onorează misiunea de activişti pe tărîmul presei, nevoia de
permanentă perfecţionare se identifică cu însăşi raţiunea de a fi''.

de perfecţionare profesională
la radio ŞI• televiziune
Această idee a
nevoii lăuntrice
ck
pu focţionare a
fieciu ui
pwîesionhl
ele
1 cală
voca\ le,
preocupai să-<;;i onoreze
misiunea
de ziarist c:omumst a fost i:.ublinială
şi de Sorin P"\MFIL: „La «Cabinetele de p:=dec\iona1·e profesion..iI;1»
care fiinţează h telcvi1.iu:-ie iniţiato
rii l >r au ccJr ;ider::tt că e bine ca
p<~rticipan. <>.
s·i
fie
benevo l ă.
Faptul Ll numărul
parltcipan\ilor CJ. cr<::~c:ui la fiecare
intllnin•
ei.test.ii c:u accasba a fost o
oricnlare bunţt şi că toţi cei p.reoCUJ)a\i tle perfectionarea lor sint
prezenti nu 11Umai nume ric ci au
o participare efectivă. Cabinetele
de perfecţionare
profesinnală sînt
rnnc:epule astkl incit pe de o parlf'
.să facilitLze un schimb ele expc1

rienţă

Î>lltre ceJ cu o activitate mai
în televiziune şi cei cu
experienţă, iar pe de
al ta să ofere prrin
vizionarea
unor emisiuni realizate de
alte
studiiouri TV din Jume cl'ilerii
de comparaţie privind gradul ue
profesionalitate al realizării emisiunilor. Dar cel mai important rol
al acesitor cabinete de perfecţionare
este
acela
de cenaclun de
creaţie, veritabile
„staţii
pilot".
Participanţii s.înl invitaţi s.ă facă
prnpuneri de noi cicluri de emisiuni şi totodată să aducă
spre
vizionare o emisiune „cap de serie". După vizionare au loc discuţii, se fac propuneri de îmbunătă
ţi re şi cele conside1iatc valoroase
sînt propuse conducerii spre aprobare, urmlnd a intra pe post. De
menţionat este spiiijinu:l acordat de
c:onducerea televiziunii acestei acţiuni de perfecţionare atît prin desemnarea unui directoir general aujunct care se ocupă de modul Je
desfăşurare a
tuturor formelor de
perfecţionare cit şi prin pune.ma la
dlspozitia participanţilor a materialului necesar realizării unor emir.iuni în cadrul cena0lului de creaîndelungată
mai puţina

ţie".

După

opinia interlocutorului nos-

Ion COSTEA,
„.c;ta gi1mP.a"
1985-86 a perfecţionării p rofesio-

~ru

nale la RTV în general şi la Ra clio în mod special înregistrează o
serioasă creştere calitativă, cu influentă benefică în ceea ce priveşte aspectul concret al muncii de
presă radiofonică.
„Aceasta
dato rită

serio7iU'tţii

cu care a
fost gin di tă această
ac ţiun e
de perfec( ionare. O co!~11s1e
instituită
prin ordinul directornlui ge111eral al RTV,
sub
conducerea
directă a tovarăşului
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Traian PUŞCAŞU, clireclr)r r;eneral ad.iunct, a preg:H1t deschiderea
anului de înv.3ţămînt
profesional
în mod Ioarle umănu.nţit, p.irnind
de la necC\Si UHi le foarte
concrete
ale fiecărei
redactii. ale fiecărui
compartiment 1·eclactional. S-a lrecut astfel la cn-ganizarca atelierelor de dezbatere şi creaţie în cadrul cărora,
fiecare redacţie şi
compariimcn l redacţional se ocupă ele genurile publicistice specifice activit.ă1ii lor, în a.şa fel incit
noţiunile fundamentale ale teoriei
şi pracLlcii presei
radiofonice să
fie regîndile, reactualizate şi revigorate în raport direct cu producţia fiecărei unitt1ti redactionale. Se
poate aprecia că această moclalitale de perfecţionare profesionaiă
este mai strîns legată ele ccrinteie
concrete. ele necesitatea
ridicării
ralit.alive a cmi.siunilor de radio. a
programelor publicistice în general.
Din programele detaliate ale fiecărei redacţii s-a alcătuit un program-sin teză ele dezbateri în cadrul
„Cabinetului profesional Radio·· în
caclrnl căruia au loc dezbateri pri\'ind specificul gazet.i1riei radiofo!1ire. vi1·Lu\ilc genurilor publici.s\,ice
cu cca mai largă utilizare în publicistica radio . Dezbaterile au loc de
regulă pe baza unui refcral care
include .5i exemplificări
conciretr>
clin emi&i:unilc difuzate pe po<;l. evidentiindu-se atît ceea ce c01~sti
tuie reusilc publicistice precum .şi
neîmplinirile care mui persic;tă.
Sel'io,:itafca cu care C'Ste preg'\lilă
îiecare clin şedinţele acestui
cabinet profe.c;ional este probat'.'! ele
altfel şi ele prcocuparc·1 de a slabili inc;1 rle ne acum tematica ,·iitoarclor întîlniri din anul
1!186.
/\stfel. în luna iamnrie tema clezbnlerii va fi radioreport.a.iul. iar in
f f'h•·u ·11·i0 i n tei-vi ul r.arliofo11ic.
!n stabilirea tematkii s-a pornit
de la necesitatea revigorrtrii acestor
genuri care s-a observat că au îmbrăcat adeseori diverse forme hibrirle, simn.liste. ncreusinel să retină atenţia radioascult'Horilor
şi
cieci să aib.[1 puterea ele influen\are
scontatti ··. O idee sublinial<"1 direct
sau indirect de lo\i pmticipan\ii ia
anchct·1 noastr.J. a fost •1ecesi\'lle'1
studiului individual permanent. fără
de care nu este de <.:oncepu t perfecţionarea profesionalf1.
Cum se realizează acc:.stă pre~i'.
tire individuală? - am întrebat.
Hă,c;punsul formulat de Ion COSTEA,
poale f 1 considerat o opinie gencra1ă: .. Nu există re(ete uniee. Fiecare gazetar precicupat ele imbo~[1(i·
rca continuă a universului său spiritual îşi are metodele proprii
ele
studiu incli\ id,rn.l. Important este ca
fiecare dintre cei cc se adresează pu blicului celui mai larg, pe calea
undelor sau în sclis. s.ă ştie şi să
înţeleagă că fără a-şi alimenta continuu „bateriile'·, fără a fi preocu-

pat d2 propria sa au1nclepf1•:drc.
u5or poale să cadă în ..:.l!Jc;.i1el~ rutinei ~i superfioialilă(ii. rca!HnJ emisiu'1i sau articole cem!..5ii.
lip-

site de vigoare publicistică şi, în
consecinţa,
incapabile să solicit.e
interes. să aib.:'i o audientă real?
le>. pub!Jc '".

Cpi111ik e':p1 11 n;d1• de gaLctari cu experienţă îndelungată in
Li\! prc~„. ·-1. scrb.i sau audi<Jvizuală. şi consemna te
pe
s~m·t in ·1~·'"<1sl.1 <rn!::hclu atest·1 spiritul de înaltă n~sponsabilitate
cu care c:sle privită problema ndicării conlinue a nivelului de
pr••g 1tirc 1)ro[e:>1r111ala, p0litică şi cultural.ă a ziariştilor ca o condiţie pnmotdiuVi p~nlru asigurarea unei calităţi mereu mai înalte
n mun..::1 1ioast1e. Chiar dacă aceste activită(i sînt pe alocuri
in0gale, susc.:pt1l;ilc ele uncie imbumH~1(1ri viitoare, important ni
. :: p;:.re f;1p:u1 c:i la 111velul fiecărei instituţii de presă există o
prc<i::..upa"e cons!anlă pentru gasirca unor modalităţii cît
mai
0fi,·icnlc ele autoperfec(wnarc şi perfecţionare care s.3. contribuie
!a ad ncirea continuă a cornpeten(ei guzehrilor - ca o condiţie
i11d1spcnsabilL1 a cre~terii aulorilă\1i presei, a înscrierii fiecărei
pag1111 publicule, a Ueclirei em1s1 uni de radio şi televiziune, în
parametri de c.:alllutc ş1 eficienţă supffiori.
~ici 1v1 la t<:a

Anchetă rcali~at.ă de
Milena COMARNESCU

Fotografii :
Petre DUMITRESCU
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Sîmbătă 28 decembri P.
1985 a avut loc, la Consiliul Ziariştilor, festivitatea înmînăll'ii
distincţiHor
obţinute
de
fotoreporterii
romani
care a u panticiiPat
la
oea de a XII-a ed i ţie a
e ~poziţiei

Cum păn aşu,

preşedin

tele Consiliului Ziariş
tilor din R.S. Român.ia.
Victor Stamate, secretar al O.I.Z„ Vas ile Bar ac. instructor la Secţia
de presă
a C.C.
al
P.C.R., membri ai Asociaţiei
fotorepo rterilor
de pe lin gă
Consiliul
Zi <iriştilor.

C upa d e cr istal şi ti t1ul de „ M aestru al fotografiei de presă " au
fost acordate anul acesta fotoreporterului P etre Dumitrescu, de l a

o

Laureaţi

romani
la conicursul
lnterpress Foto '85

,.Interpres~

Foto" ce a avut loc anul trecut la Moscova,
intre 20 iulie Şi 20 august, cu ocaz ia
FestivalUJlui mondial al tineretuJrui şi
sbudenţi 
lor. Ca şi precedentel 0
expo~i1i1i organiza te de
O.I.Z„ „Interpress Foto '85" a fost un c0ncu rs deschis fotorep0trterilo1· din într.e.aga lume. Ediţi'a din anul 138.5
- an în care s-a celebrat cea de a 40-a aniversare a victoriei asupra fascismului, anul
declarat de 0 .N.U. din
iniţiativa Român iei
ca
„An al tineretului" s-a d~făşurat sub deviza „Pentru pace
şi
înţelegere între popoare, pentru umanism si
progres".
La festivitate au luat
parte
tova1răşii :
Ion

Agen1ia
Romiin ă
de
P.resă „Agenpres". pentru într.eaga sa activi tate desJ'ăşU1rată,
timp
de peste 35 de an i,

ca

fotJorepO'rler de
agenţie. Imaginile
surprinse pe 1peliaula foto de
acest talentat şi
neobosit
fotoreporter însu mează
o adevărată
oronkă în imagini
a
deveni r ii sociaHste
a
patriei n oastre în perioada de rodnke împJ,in iiri, denumită cu legitimă
mînchrie „Epoca
Nicolae
Ceauşes:::u ".
Prezffilt la toate
m omentele importante care au jailonait i.storia tă
l'ii, Petre D umitre:sc.:u a
f ix.at 1n dmagini sugesbwe - rpublioa te aproa pe zilnic de ziarele centrale. sub
semnăturo.
anO'I1imă
„F oto-Agerp re.s" - aspecte d in acthr1i1 .atea rodnică
desfăşurată în ţaTă şi peste hQ!tiaire de p.reşed:nte
le
,ţăTl i.
tovarăşul
Nido~ae Ce.auşesrc u, secrietar general al partidului.
Au primit, de asemenea, diplome şi insigne
de partiicipare la Expo-

recunoastere
>

binemeritată

a meritelor publicistice
Pe lista premiilor
Un iunid compozitorilor
şi
m uzicologilor
pe
anul 1985, am intilnit,
cu bucurie, numele unor
colegi
gazetari :
Smaranda Oţeanu, Lu-
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•

m inita
Vartolomci şi
Iosif
Sava.
T ut uror.
calde felicitări !
La sfîrşitul an..i lui
19-85 o serie de publicaţii au acordat premii

ziţia fo.to de la
Moscova a•Lţi 18 fotoreporteri din ţara noastră :
Eiena G heira (Flacăra) ,
Pavel V hr:grn (Ager.pre,;;),
Sacac-i Sa111dw („Informaţia
Harghitei"
Miercurea Oiuc).
AT·
mand Rosenrthal (Agerpres), Vasii,l e Moldovan
(Agerpres), Mihai A le xe (Agerpres),
Cornel
Mocanu
(Agenpres).
Fred Nuss
(,,T1ribuna
Sibiului"), K ovaci Laszlo („Cuvîniul nou " Covasna), Mircea Hudek
(Ageripres), Imre Istvan
(„Elfue") l Mihai
Şer
bănescu
(„Dobrogea
nouă"). Mi•l'Cea Cararnt
(„Români.a liberă"), Mihai
Popescu-Stoene~ti
(.,România
liberă") ,
Victor Stroe
(..Cin<"ma "), Liviu
Mi:1ecan
(,,Comerţul
socialist").
Fllorea Ţuiu (Agerpres),
lMiairitii'l1 Sarica.
Disti111oţiile au fost lnmfo:ate de Victor St.amate, secretar al O.I.Z ,
oa.re a adresat fotoreporterilor români participanţi la cea
de a
X II-a ediţie a „ Interpress Foto" c-alde felicitări.

de creaţie pentru anul
1984. Astf~l. „Sup1imeJ1 tuJ literar-artistic" al
ziarului „Scînteia tineretului" a acordat următoarele premii : Prem iul specia1 - Ma rin
Sorescu ; premiul ~n
tru ipoezie
Lucia n
Avramescu, Nichita Da nilov şi G abriela Hurezean ; premiul
pentru
proză Areta Şa.ndru ;
critiloă

1iterar-.artistică

Gabriela Dragnea,
Miruna Ionescu şi Nicolae Scurtu ; publicisti.că- riepO'rtaj Cristina
Suciu Moscu. Revista
„Tomis" a acordat pre-

In continuare, preşe
dintele Consiliului Ziariştilor, Ion
Cumpăna
şu , şi-.a ex.primat sa tisfacţia pentru recunoaş
terea meritelor deosebi le ale cîştiigătorului t 1tluluj de ..Maestru
a!
fotograftiei de
presă ·· .
arătîind că
fotoreporterul Petre Dumilres:::L:
este. prin întreaga sa
d ::tivit.ate, un exemplu
de dăruire şi probitate
profesiională , un neobosit ieă'Utător al modalităţilor de expresie cele
mai adecvate si convin gătoare pentru a reu şi
să facă din fiecare
im:igine transpusă
pc
pel:icula foto un veritabi1J document - mărtu
rie despre
momentele
semnif1itrative ale istoriei
ce s·e jnfăptuieşt·..!
sub ochii n o:ştri.
F·e1ici tî,n d u-i pe
toţi
fotoreporterii
dis Linşi
cu diplome şi medalii
de pa!"t:.cipare.
vorbi·
torul şi-a exprimat convingerea că
rezuli.atele obţinute la această
nou ă eiliţie
a
Inter·
press F oto vo.r const1 tui un s<timulent pentru
to.ţi

foto.reporter'ii

ru-

mâni de a asigura
o
caliitate sp01iită fotografiei de presă şi, totodată,
pentru conducerea
Asociaţie i
fotorenorte ·
r ilor, care trebuie să-şi
intencrifice preocuparea
în vederea asigurării unei prezenţe din ce in
ce mai v.alorroase la viitoarele ediţii ale ac~s
tei l111ipo111tail1te manifestări internaţionale,
organizată anual de că
tre Organizaţia In ter• na\i o nal ă a Ziari şti lor.

m iul consam-at teatrnl og1e1, ZJiiaristei N atalia
S tancu, pentru monografia „ Horia L ovinescu". In cadrul Salonului
creatO'I'rnor vîkeni. ediţia 1985, au fost d~{;er
nate premiile rep..iblicane obţinute la editia
a 5-a a Festivalului n::iţiona1 „Cîntarea României". Prinitre premi&ţii
pentru
pu bJJcist i.că :;e
află :
Ioa n
Barb u.
Gheorgh e
Smeoreanu
Ioa n Lazăr, Vasile Nistor , Dragoş
Serafim.
Tuturor le transmitem
calde felicitări şi ·Jrări
de .noi împl iniiri !

Atelier ·

~,

· ,_ · · -

INTERVIUL
•

dezvăluie nu numai

perso.nalitatea interlo,cutorului,
•
CI SI pe cea a gazetarului
>

De

vo r bă

cu GEORGE ARION

- Număr ul mare ele interviuri
J>e care Ie-aţi publicat mă îndrept ăţeş te să cr ed că genul vă a trag e,
vă interesează. D e ce ? Ce posibilităţ i d e expresie d eosebite consider a ii că o [eră gazetarului ?
- Am
publicat,
într-adevăr.
multe interviuri. Majoritatea cu
personalităţi ale vieţii noastre culturale. Am avut aproape întotdeauna şansn de a-mi alege singur interlocutorul şi interviul era pentru
mine, de fiecare dată, un mod de
a m[1 împrieteni cu un om pe care-l cunoscusem prin opera lui o carte. un spectacol. o expozi~ic.
Alunei cînd iau un interviu, eu nu
mă socotesc un gazetar punînd înlrebări ale căror răspunsuri vor fi
publicate, ci, pur :;oi simplu, un cititor, un spectator, un iubitor de
frumos care are şansa de a comunica de a sta de vorbă cu aceia
care' într-o zi, într-o seară, de-a
lungul mai multor zile şi seri. 1-au
provocat emoţii de durată, l-au tulburat.
- C ind incc:>e inte rviul, pentru
gazeta r ? Cînd d ecide num ele interlocu torului, cînd face docume ntar ea prea labilă, cind adrcsea z:~
prima înt re b a r e ? Din ce mome nt
se cons i deră ,, în mis iun e" ?
- Dacă eşti gazetar. eşti „în misiune '' pe·rmanent. Tot ce vezi, ce
întilneşli, ce ti se povesteşte. tot
Ce ţi se intîmplă ţie sau altuia.
dobîndeşte o semnificat.ie. se păs
trează, chiar involuntar. în memo~
rie. Cînd porneşti la realizarea unui
interviu să zicem (dar, bineînţeles .
nu numai a
unui interviu) porneşti cu întreaga raniţă în care ai
adunat, pînă în acel moment, cunoştinţe, experienţă, cullur<l, emoţii
etc. Toate acestea reprezintă
încărcătura cu care le apropii de
interlocutor. apropiere care înseamnă în realitate, ca în cazul Micului Prinţ, o recunoaşt ere în interlocutor, o redescoperire a ta, în cel
cu care discu(i. Pentru că asta e
surprinzător, e extraordinar, la interviu : clacă aceeaşi persoană c
abordată de mai mulţi reporteri.

interviurile lor vor fi diferite pentru că, de fapt, fiecare gazetar dezvăluie nu doar personalitatea interlocutorului ci Şi pe a sa în suşi.
- AH vorbit d e interviu ca de
un mod de a vă împrieteni cu cineva . d e a st a bili o relaţ ie d e comunicare s trînsă. Alegerea intel'locutorului d epinde, d eci, şi d e un
factor s ubiecti v - gra dul dumneavoastră d e inter es sau doar de
valoarea - obiectiv s tab ilit ă a
unei anume persoa n e ?
- Am făcut şi interviuri cu oameni care nu-mi spuneau nimic
mie personal. dar a căror prezenţă
în pagina de ziar era justificată şi
chiar necesară. Contrar aşteptărilor,
nu au fost nişte interviuri nereuşite ba uneori mi-au dat chiar mai
multă 'satisfa~ţie decît acelea de
la car e aşteptam foarte mult. Sigur că e de dorit să stai de vorbă
cu persoane care te interesează în
cel mai înalt grad, dar e esenţial
să se ,,întîlnească" nu numai cei
doi parteneri de dialog, ci şi starea lor dt:: spirit, dispoziţia dintr-un
anume moment. Intervin e cîteodaLă
0 „clip:i de graţie" în care nu numai gazetarul e răspu nzător de
soarta interviului, dar şi intervievatul. Dacă nu se întîlnesc pe aceeaşi lungime ele u n dă, dacă în clipa respectivă nu corespund în vibrat.ie. „ în receptivita te, comun icarea poate eşua, fără să fie nimeni
de vină. Mie mi s-a întîmplat
uneori.
- Ce în seamn ă d ocume ntare, în
cazul unui inte rviu ? Cit de întinsă,
cit d e aprofundat ă e ?
- Am abordat întotdeauna persoane a căror operă o cunoşteam
de mult, cu mult înainte de a şti
că-mi
vor fi interlocutori. Docu mentarea propri u -zisă înseamnă, în
acest caz. nu informare ci reamintire. O pregătire prealabilă care
eventual înse:1mnă ordonare a datelor şi ideilor.
- Inţ el cg c ă documentarea nu e
anulată, ci pre ced e aleg er ea interlocutorului ; nu vă informaţi as up ra activităţii unei p er soa n e p cn -

tru

Că aţi

a les-o ca interlocutor ci,
aleg eţi un a nume interlocutor pentru că îi cunoaşteţi
a ctivitatea.
- Nu ştiu dacă aceasta e regula
obişnuită, dar eu aşa procedez„
- Cc r o l joacă, în cazul interviului, a des amintita curiozitate a
gazetuului ? Ce înseamnă discr eţie, ce înseamnă indiscreţ i e în acest
caz?
- Avem o meserie păcătoasă,
bazată pe o aparentă indiscreţie,
pe o aparentă încercnre de a pă
trunde în intimitatea celor din JUr.
Cei care ne socotesc nişte indiscreţi nu-şi dau însă seama cită nevoie au oamenii, în anumite clipe,
da a găsi pc cineva căruia să i se
dimpotrivă,

destăi nuiască.

Eu sint convins că nu sînt un
autor de inter viuri ci un bun ascultător. Cred că ştiu să scriu inteinniuri - şi n-aş vrea să fiu considerat lipsil de modestie - dar nu
ştiu să iau interviuri. Imi place
doar să-i ascult pe alţii.
Vă formulaţi î ntrebările înainte de interviu ?
- Am întotdeauna o listă de înt,rebihi, dar nu o scot nic.-i odată din
buzunar pentru că o convorbire nu
evoluează
pe direcţii prestabilite.
De altfel, nici nu doresc să mă
menţin neapărat într-un perimetru
h otărît dinainte ci să ajung la discuţii
sincere, cu oameni care au
ce spune. întrebările - cam :30-40
- mi Ic pregătesc numai ca eventuală rezervă pentru un posibil impas al meu, pentru a nu rilmine
descoperit. Uneori, după interviu,
constat că am pus exact întrebă
rile pe care le notasem ; alteori,
dialogul ia cu totul alte căi. Cred
că important e să ai supleţea de
a urmări cele mai fertile, mai semnificative direcţii ale dialogului, nu
să sileşti interlocutorul să se mer.ţină în limite stabilite anterior. Ar
fi o greşeală să considerăm că oamenii se lasă alîl de uşor descoperiţi. Ei au nenumărate carapace şi
dacă se simt îndemnaţi să ridice
una, să te accepte într-o zonă anume a s ufletului lor, trebuie să înţelegi că ţi s-a acordat un însemnat privilegiu şi să acţionezi ca
atare.
- Sînt interlocutori car e preferă
b a chiar condiţion ează acor dar ea interviului - d e primirea unor
întrebări s crise Ia car e Să d ea răs 
puns uri scrise. Est e o formulă Ia
fel d e interesantă, p entru cititor d a r
şi p entru g azetar, ca aceea a discuţiei liber e ?
- Este mni uşor de realizat şi
pentru reporter şi pentru interlocutor, diar mi se paire mai să.vacă, lipsi tă de farmecul spontaneităţii. Insă
soarta interviului o hotărăşte tobu.şi gazetarul, aşa î<ncit şi în carul
unor întrebări şi răspunsuri scrise,
el le poate valorifica în aşa fel
Cristina DUMI TRESCU
(Continuare în pa(]. 40)
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-Rubri~t

e Am văzut• Ne-a plăcute Vă semnalăm
hiar clin primele Lile a le anului, ziarul
,,Scînteia " publică. sub genericu l „în
spiritul indicaţiilor şi orien~ăril0r tovarăşului Nicolae Ceauşescu privind
mobilizarea
tuturor forţelo.r pentru îndeplinirea şi
depăşirea
planului anual şi a întregulu i cincinal", grupaje de
articole privind pregătirea campaniei agrkole de
primăvară. Sînt amplu popularizate experienţele
unor unităţi în reau1izarea unor r ecolte mari („Faţă
în faţă, două unităţi agricole din judeţul A rad" 9 ian ; „Din expenienţ.a întreprinderilor agricole de
Sllat d in judeţul Cluj" 12 ian.), sînt aduse prin corespondenţe din diverse judeţe - informaţi,i
ample despre pregătirile concrete ale campaniei de
primăvară şi priol'itatC'a reparaţi il or de
utilaje
agricole (15 ianuarie).
Rubnicile agrare, slnt concepute divers prin abordarea unei tematici cît mai cuprinzătoare, precum şi a cît mai multor modalităţi publicist:ce. Notabile în aces:t sens sînt : reportajul „Cînd vrea,
omul poate face minuni, şi de ce n-ar face '."'
(16 ian.) , semnat de P aul Dobrescu şi Ios:r Pop, plin ind în evidenţă căile concrete prin care cooperat.:va agricol ă din Călacea a devenit unitate fruntaşă, sau masa rotundă „Cel mai tînăr pămînt al
ţării p oate şi trebuie să devină şi cel mai fertil"
(19 ian). realizată de Aurel Papadiuc, consemnînd
experient·a de peste două decenii a exploatări,i pă
mîntu rilor din foste bă!W.. şi a măsurilor ce se impun pentru traducerea consecventă a indicatLilor
conducerii partidului priviind creşterea fertilităţ ii
şi a producţiei pe aceste terenuri. Aceste:i probează
convingă tor o preocupare constantă a redacţ i ei de
a sp11ijini eficient şi cît mai mobilizator e forturile
o amenilor muncii din agricultură pentru obţinerea ,

C

~ări

în 1986. şi în întreg cincinalul care începe. a unor
recolte tot mai mari pe loate suprafeţel e Şi transformarea a cît mai multe unită\i agricole în unităţi-model de agricullură intensivă.
ilustrativă, „vorbind"
deopoochiului şi minţi,i, inserează ziarul
„România liberă" din 18 ianuanie. Pornind de la obiectivul fundamenal pentru dcpăşiren
planului pe acest an ş1 pe întregul cincinal. pagina
,intitulată Dublarea productivităţii muncii,
realizată de I. Butnaru. înfăţ.işeaz.ă preocupări. experienţe, acţiuni din sectorul construcţii, grupate sub
titlul „O concepţie revoluţionarii., o practică modernă " Şi subli n iază în c0le două anchete. de opi ni e. inserate sub titlul „Factorul tehnic şi factorul
uman". relaţia de interdependenţă dintre progresul
tehnic şi om. rolul acestuia în organizarea ştiinţi
fică a muncii. a producţiei ş1 a conducerii.
Ilustrată prin grafice ce
înfăţişea.di evoluţia
productivităţii muncii în perioada
1980-l990 şi
fotografii de bună calitate, pagina sus
amintită
beneficiind de o graf:că insp:rată ş i su~estivi'1 subliniază ideea potrivit căreia creştere..t mai puternică a productiivită1.ii muncii nu se poate
real:za
decît prin punerea în termeni cît mai corecţi a relaţiei ştiinţă cnnştiinţă ef'cicn\i.'t.

O

n gî.nd de mulţumire celol' ce s-au
stră·~uit. să ne o!ere în noaptea „cumpcneu d1 nLre an1 „ un program divers
.şi atract.iv, alcătuit. cu fantezie şi bun gust, de
profesioni.ş1Ji cu har ai genului. Din păcate. nu mele realizato1,iilor nu le putem cita. e!e 11-au
apărut nici pe generic şi .nici în Pro~rarnul TITV.

Relativitatea timpului ?

(8 ianuarie) citim:
sa de o.stă.zi covîrşeşte iprezentul, dar se păs.trează şi
dovezile milenarei (s.n.) sale ist orii,
di111tre care D omul , impozant monument de arhitectură feudală, a
cărui consitrucţie, î.ncepută în anul
1209 (.s„n.), a durat pesle 200 de
ani ". CuvîntLLl
„mUenar" are o
sonoritate deo.oobită, e dt-ept, dar
în caziul unei construcţii începute
acum 777 ani, trebuie să-l 'în.locuim, vrem-nu vrem, cu mai rnodes;bul „secular".
In acelaşi
articol citim : „L a
patru decenii de la cel de„al doilea
războ i mondial, în
timpul căruia
bă.trînul burg a avu t iarăşi de suferit, nu se mai poate vorbi de
mult de reconstrucţi e, deoarece oraşul se află ~n prezent în
faţa
propriei sale redimensionări (s .n.).
ln ultimii ani (s.n.) , zestrei sale
edilitare i s -au adăugat mii de noi
apartamente (s.n.), numeroase edi-
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DE PRIN PRESĂ ADUNATE ...
„„................m..-...„ ...„.„...„ ............„„..................D
e

pagină

înfăţişarea

ficii rultura.le şi sociale, ceea ce
pentru un vizitator î:1searnnă, în
afara magistralelor m,xlerne, cartiere cu aerul mereu împrospătat.
de fîn1t'in il e
arteziene ::;i zonele
verti („.) ·'.
Daeă în ultimii ani s-au construit „mii de noi apartamente „.etc."
cum puteam înţelege afirmaţia „nu
~e mai poate V'orbi de mult de
reoonstrucţie·' ? „De mult" înseamnă, în acest caz. luni, si'iptăinîni.
zile ?

•

Ilustraţie...

cu surprize

O pagină a revistei
„Oinema ·'
(nr. 12) găzduieşte, sub generkul
„în premieră", cronici la filmele
româneşti „Sper să ne mai vedem '·
şi „C.ăLSătorie cu repetiţie", spaţiile
acordate celor două articole fiind
precis delimitate grafic. Numai că„ .
prima croni că este ilustrată cu o
fotografie din cel de-al doilea film
şi invers.

Literare ...

O cronică liternră publicată în
„Scîn tei o. tineretului „ (! ian uarieJ
ne vorbe.ş te despre „ o poezie ta o
reacţie afectivă în fa\a metamorfozelor lumii, în sensul a{:ceptăl'ii pozitive .şi negative - , n contorsion.ărilor şi interogaţiilor
lumii„
(s.n.). în acee~şi crnnLra
citim :
„Desigur epitetele sî11t folosite şi
în ziarnl de azi, poate. uneori şi
demonetizate sau, alteuri ideea ]ideă se suprapune cu mesajul editotiia.lului central, dar aici numai
si•ncet'ilatea. elanul, exemplaritatea
s upunerii la conven}ic (?! s.n.) şi
la necesitate contează. O stare eufonică, de perfectă cantClbilitale. ctirijeaz,ă toate
venmrile. în foncl.
poetu.I scrie numai o poezie de declaraţii
de dragoste ~i marile
dec:larntii de dragoste, de orice fel
de dragoste, erotică ~ ! s.n.) . patriobică. ideatic.ă, nu se fac în piat.fi
- , la modul tradiţional, adică pornind de la un imbold conceptual.
trăi t şi versificat cu totul armon.io.s „.

•

Clişeele

noastre dragi ...

Printre c l i.şeeJ.e
tlr.agi
mimii
noaske de gazetari, se numi'iră şi

hlbieetivă

•Am

__________,____ _ __ _ _ _ _ _________

văzut•

plăcut• Vă semnalăm

Ne-a

în alţi ani, numerele memor.abile erau o
„rara avis"", lntreg programul de Revelion 19!16,
cu rare exceptli, s-a dtlshns p11in calitatea deosebită a partiturilor, începind cu cele muzicale
şi sfi!rşi,nd ou tex.tele umonistice, ~nterpre!ate, ca
într-o adevărată „ipairiadă a vedeitolor", de cei
mai buni şi îndrăgiţi cîn.t.ăreţi şi actori. Nota
dominantă a programulul a fost măsura şi bu1ul
gust. Nimic strident. de giust îndoieJ,nk. Nimic,
sau ap1ioape nlmi<:. care să nu reţină ate:itia (şi
ln :1.0aptea de Revehlon ten.taţii1le slnt multe !)
şi să nu pnrnej1ui.a.scă momente de verHabilă încintrare şi destindere. Am văzt..O:. deci. un program de Revelion pe gustul tuturor adevă
rată răspklrt.ă după un an de muneiă. cle•nonstrînd că ,,se poate şi aşa", adică bine. dt: calitate, di avem realizatori înzestraţi 'ii tn l»ntati
care atunci cînd ştiu să-şi înmănuncheze C'.!'ortul
cu experienţa şi fantezia, reuşesc să dea un>.;i gen
unanim apreciat, cum este
cel al vuict:::i ţ ilor,
strălucire şi savoare.

tene sindicale. cu „n" factori de răspundere. care
mai înseamnă spirit de orient.are pentru a stabili
0portiunit.atea i1nte-rvenţiei şi, nu în uLbimi1 instantă. pentru a găsi formula cea mai
adecvată de
dinlog cu fiecare dintre cei ce se adresează rubricii. Pentru toate acestea. la caire se adaug.ă
maniern personala de redactare a senmata1':.1.lui
său. rnbrica şi-a cîştigat un binemePitat prestigiu.

Dacă

Litlul sugesLiv Viaţa în
de tmblichtică, recenziile ap<lrule n revista ,. Fl11căra" (primul numr1r
dh acest an) în pagina ,.Pentru mint~, inLnă şi
lileralură·· pmpun atenţiei cibitorilor patru cărţi
ele reportaje şi interviuri publicate în anul 198:5 :
„Veci >re di.n Lurnul d2 control". de Io.an Pop
Slmi ~n. „Nimeni nu are nimic de ascuns", de
Ovidiu Ioainiţoaiia. .,Cînd muzele se deslălLnuie",
de Harlu Bo~dan şi „Cu stima. frumoşii mei co.ntcmpornni'„. de Răzvan Bărbulescu. Semnatanii
r·ecenzH!or. Victor Niţ:1, Alex. Ştefănescu, Tudor
Octavian. Alexandru
Andri\oiu, iş1 subsumează
observaţiile critice ,1deii exprimate în titlul paginii.
apreciind
loc:mai
perspectiva
cuprinziloarc asupra e:.:islen\ci
cuprins:i. m
ciirţtle
analizate şi demonsrtrîncl implicit v:iabilitatea celor dou·J. genuri. reportajul şi ~nLe1-viul. Genuri a
căror apartenen\ă veche dispută - la literatură sau pubHcis\Jic:ă devi1ne mui puiin importantă,
esen\i.ală fiind valoarea lor c~1 document-mărturie
despre oameni şi fapte ale acestui timp.

R

/

espre rub11ica „Redacţia a intervenit
penrtru dv." d'Ln g·azeta „Munca" semnală de Ioan Moja, am mai scris în
revista noastră. Revenind, tincm Să subliniem atit
constanţa apariţiei (rubrica a împlinit 511se
ani),
cil şi
calitatea unei intervenţii p;.iblkistic·e
care necesită o muncă stărui,toa.re pentru a răs
punde fjecăirei solici1tăni adresa.te gazetei. A r.ăs
punde nu numai cu vorbe meşteşugit împcrecl1.dtc, c.i mai ales pflintr- o intervenţie operativ,§. şi
eficientă, care î.nseamnă legături cu intrep1·inderi
şi instituţii di•n înw:eaga ţară, cu comitetele jude-

D

: „gamă sortimenproduse" şi multe.
multe alte „game" ne intimpină
voios din pagini de gazetă, în emisiuni radiofo'.lice, în comentarii de
televiziune. Gazeta ,.M·unm1 ·' (;3 ianuarie) îmbogăţeşte şi e::i gam.a.„
„gamelor„
gazetăreşti : „La gama
riscuri.Jar oare însoţeau călăt,a·iile
pe mare se adăugau atH furtunile
violente care bîintuiau nu de pu(ine
ori regiunea, cît şi atacuPile pline
de cruzime ale piraţilor".

eunitc sub
cărţile

OBSERVATOR

Fără

„gamă"
tală", „gamă de

cuvi'nbul

e

Fabulosul domestic

Din „Tribuna Sibiului" (26 decembrle) : „După parada cetelor de
colindători, imbrăcati în splendide
costume populare, de o mare varietate stilistic.§. ş i reoertori a lă , a
urmai evoluţia acestora pe scena
Casei de cultură a municipiului".
(s.n.). „Colindele, prin ve:::himea şi
unitatea
repertorială, ce cuprind
elemente de mitologie tJopulară, ne
poartă, ca şi basmul, într-o lume
fabuloasă, prin practici şi ritualuri
agrare şi familiale, legate de cultul fertilităţii". (s.n.). „Prin el tradiţia îşi prelungeşte vîrsta şi t!Şl
menţine proaspăUi respiraţLa, şi t,)t
prin el ială atiţia copii de
şcoală , intră pe poarta largă a spi-
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DE PRIN PRESĂ ADUNATE...
r'tu 1'itătii. in cele mai vechi fon"'..'
po;:>Ularc"'. (.>.n ) .

a.le 1mczici

CD

Surpriză

cu

secţiu1~

Un alt exer.iplu de rcclant<tre„.
in marea viteză, extras. de aceast/1
L~3t.'..l. . din „Viaţa studenţească" O
c:e~e-nbrie) : „Cupl'in,dnd cele două
!::!Ctiunf, interpreţii .stude 11ti ai conservatoarelor de mu.d-:::1 şi interpret i stu denţi
amatori l:l c:rnt 'l
(?! s.n.). surpriza a purt:1t ru:nele
Mire~ei Spinu, studenL.1 <1 In.<:.~itu
tului de Medicină şi F<1rmn~ic din
Ia.şi, o soprană car~ a imp 1·„~i J;rnt
prin expresivitate, pri'1 ali:"tge1ca
unui înalt nivel de profesionali,.;m
vocal (s.n.) ". Propunem. ca pe un
util exerciţiu
de „prnfc~LmaUsm
gram.atical-gazetăresC". analiza .sintacUcă a frazei citate.

•

De la

faţa

locului...

O notă din „Oriz,:mt "-VilcC'a (6
decembrie) ne informează: „Totuşi.
controlorii de bilete nu au via\:1

l\lfai

uşo:t"ă.

supor1..ă.

şi

ameni'ltări

drn p_-nlca unui anumit gen de

că

! :tori. după

cum am putut vedea
c~1 ochii noştri,
marţi seara, în
h .·Jul Miliţiei munic1palP", Credem
ci p:mlru obtfne:·ea unei infonnaţii
·~ · t de detaliate. nu era •nevoie ca
z':.iri3lul să se deplaseze marţi sear..i. i:i holul Miliţi,;)i
municipale .
„C11getare:i „ putea f1 comisă şi în
tTJo~ţic.

•

Cît

lucrează ,-amcşii ?

C it.3m din „România libet'ă" (7
clece:11brie) : „Pi lotul a fost arestat,
hcrnina con.fiscat.ă. ridicînd la 88
ele kilograme cantitatea desco~rilă
de vameşii care lucreazi1 la acest
aeroport de la începutul anoului şi
pînă acum". Modul ln rare a fost
redactată
fraza ne îndeamnă să
cre<lem că vameş ii
r~suectivi au
I ucrat neîntrerupt, de la - începutul
anului ş i pînă acum. E un record,
, r1 recunoaştem !

BllEF
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- - - - - - Am primit la redactie:
"'
Am mai primit ia redacţie încă tr:di ahnanahuri. Fiecare cu profil distinct. oglindind fidel
preocupările publicaţiilor editoare. în speţă revistele „LUMEA". „FLACÂRA" şi „MAGAZIN''.
Deşi poate vreunul dintre aceste almanahuri (wu.
poate chiar toate trei) vor fi ajuns în mîna cititorilor noştri, le consemnăm apariţia. Nn dintr-un
simplu act de colegialitate sau formală îndatorire
informativă ci din dorinţa de a le su.blinia a.~a
cum am făcut-o şi fn cazul celorlalte almanahuri
ce ne-au fost trimise realele cali.tuţi. Căci. şi nici acesta nu-i un compliment dup<l păre
rea noastră, almanahurile anului 1986 s-au aflat,
putem spune cu satisfacţ.ie, în progres.

Succed ca interes marile
anchete
precum
„Solul şi hrana omenirii'', „Minunile apei"
ş.a. Şi
pentru a enumera caliti.Hile
iniţial
J"lOt'lte, continuam enumerarea :
„Secretul
băncilor elveţiene„ ... Agenţi
neobi~nuiţi
de
informaţii : animalele".
Se pot menţiona pentru interesul lor istoric
„Procesul
Eichman".
„Diplomaţia

O demonstraţie
\·entă a afirmării

elocprestigioase a României, a
iniţiativelor de politică
internaţional!\,
a preşedintelui

s~tu, tovarăşul

Nicolae Ceau.:;e::;<.:u. O
mică enciclopedie a evenimentelor
politice
esenţiale
ale
anului
1985. O imagine
dramatică a contradicţ11lor
lumii contempornn~. O
incursiune în
lumea
ascunsă a marilor procese istorice. O succesiune de mărturii şi pasionante dosare ale unor afaceri mai
mari
sau mai mici, dar cu
răsunet. O lectur:l pasionantă, instructivT1 şi
i nformati vă„.
Fiecare dintre aceste
aprecieri sînt valabile
pentru almanahul revistei „Lumea··. Şi fiecare i-ar justifica
pe
drept calitate«. Din fericire pentru cititorul
curios nu una ci toate
aceste calităţi sînt întruni te în cele 208 pagini de carte alcătuită
cu grijă şi pentru conţinut şi pentru prezentarea grafică.
De la început atenţi a cititorului este atrasă
de
reportajele şi
articolele
consacrate
activităţii ţării noastre
în acest an la
ONU.
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secretă

ca u t.:'1 să snh'eze ce1
de-al
treilea Reich".
precum şi seria
de
„Portrete„
ale
unor
p2rsonalităţi
politice.
care încheie almanahul.
Desigur nu ne propunem prezentarea sumarului (care n-ar fi
trebuit să lipseasd'l pe
ultima paginit) deşi lucruri intercsnnte mai
sînt destule. Vom mai
menţiona ca o calitate
păstrarea
şi
dezvoltarea, cu i1t!eligentă şi mult<l
informaţie, a unor
rubrici
obişnuite (şi citi1c!) ale
revistei „Lumea". Privit în ansamblu, se resimte tratamentul
ele
rudă săracă ac<wch1 t rubricii
„Reponaj
pe
glob".

si bili tatea
mesajului,
modalitatea vie, atrar;ti v[1 de redactare şi
prezentare grafică sint
principalele calităţi ce
rec >mandă ediţia din
acest an a almanahului
„ Flacăra". Despre temele înscrise în sumar
se poate afirma cu deplin3 îndreptăţire nu
doar ci'.1 răspund tuturor preocupărilor şi zonelor de interes, dar că
sint astfel gîndi te încîL
interesează, toate, de0pctrivă , cititori ele cele
mai di verse preocupări
şi zone de interes. Citind almanahul constatăm C[1 ,.ne priveşte"
fiecare problemă abordat§. de la imaginea sintetică a anului
1985 în România şi in
lume, la „ Totul despre
ochelari", de la ,.D1mbovi~a ieri şi mîine" la
„Marcel Proust şi oltenii';. ori la „Pledoarie pentru Antarctica"
(şi am fi tentaţi să cităm
întregul
:,umar).
Temeiurile acestui i·eal
interes le aflăm în modul publicistic de abc.rdare (din păcate, practica ne dovedeşte ca a
afirme>. despre o publicaţie: c:"1 e sc:risi.l„. publicistic nu rcprezintf1
un truism), în senzaţia
de dialog prietenesc.
neprotocolar. cu cititorul 1n „ritmul„ alert
da:' de tăietura scu1·1 '.1
a frazelor, de titlurile
bine alese, de ilustraţie.
Almanahul informează fără pedanterie,
amuz[t, descreţeşte frunţile nu numai în spaţiul consacrat prin definiţie (şi titrare) umorului.
Nu dorim să cit[1m
titluri (facem totuşi o
excepţie pentru „Să bală, să bată.
să
bat5 ''
excelentul reportaj al
lui Cornel Nistorescu
despre
operaţiile
pe
inimă
de la Clinica
Fundeni, tulburător eset! despre viap.-moarte-teamă-speran ţă-res

Diversitate tematică,
de informaţie
şi, mai cu seamă accebogăţie

ponsabi li tate) şi aceasta
nu pentru că nu am
avea ce alege, ci pentru
că mai important decît
meritele (reale) ale unui articol sau altul ni
se pare meritul reali-

zftrii unei
înaltă

de
profesio-

publicaţii

ţinută

nală.

Foarte „solidar"
cu
tematica re\-isi<'i care
l-a editat.
almanahul
,.Magazin" \'Oie~tc a fi
şi reuşeşte să iii.? o publicaţi2 atractiv;1 şi cit
se poate de instructivă,
ele ştiinţă populanzalCt.
De
la astronomie la
biologie, de lu istmie
la medicină. ca sft di'un
citeva coordnnntc. nimic din domeniile ~ti
inţei nu lip<>eş1e. T recut şi prez(.?nt.
taine
păstrate înc5. de natud
şi
descoperiri recente.
0

senzation~1le.

îşi

găsesc

loc în reportaje şi informaţii
grupale
cu
simţ publicistic şi titra te alrăgutor. Problemele actualită(ii în domeniul c·ercet5.ri i
rom[1neşti,
cît ~i mîndria
pentru trecutul nostru
ştiinţific. sînt prezente
printr-o
gată.

informaţie

bo-

prin portrete alt>

unor personaliti'iţi ele
frunte nle ştiinţei noastre.
în 1on :::u
tematica
ştiinţifică,
care
defineşte
profilul almanahului.
este
notabil[1
partea afectată (poale
prea modest) li tern.I.urii
şti in ţifico-fantas1.ice,
adesea vitregită de publicaţiile noastre.
De asemene:i.. sînt ele
semnalat sfaturile pructice de ordin medical.
farmaceutic. culinar ş.a.
de certă utilitate. Ele
sporesc lizibili:atea întregului
volum
care
esie, în mod clominant,
o serioasă şi interesantă

publicaţie.
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Un articol ·bun
platitudinea
În cartea dumneavoastră „Realita te ş i limbaj"
că ,·orbirea nu este numai un mijloc de
exprimare a ide ilor, ci ca însăşi determin ă cristalizarea acestora. că limba este unitatea dintre vorbire ş i gîndire. Cum vedeţi , potrivit acestei idei, structurarea mesajului publicistic '?
- Proo!ema aceasta mă preocupă de multă \'reme.
Am pornit de la următoarea idee: vorbire·\ nu e::.te
doar o hainc"i cu cai·e noi îmbrăcăm. mai mult sau
mai pui in elegant. nişte idei pe care le-a~1 C\llli'eput
înainte. Vorbirea este chiar trupul, corpul gindului.
înainte de a \'orbi nu există ideea, ci numai o stare
suf!ete;u;că. e\'entual inteligenţ.ă. Inteligenţ.'l este comună nouă şi celol'l<tlte fiiinţe, mai ales cimpa:1zeilor,
clnr intP.lect nu avem dccît noi oamenii. Pentru c:l
între inteligeniă şi intelect
Interlocutor
a intenenit im·entarea lim·
baJului De aceea cind ur
ziarist scrie. el vorbeşte ;
ca de altfel şi ci1..iforul. Numai că trebuie să facem
urmă.tl•arca distincţie . voroire nu 111~eamnă ne3pă
rat rostire. P li vorbi nerostind şi. dacă ~ti fo.:.irte
atent. iţi dai seama c~l. atunci cinel scrii vorbeşti
„în gi:1d „. X • gîndlm vorbind in !imba româ:1ă. în
limba naţională. în care şi prin
ca,·e ginclim.
Atit
ziaristul
c:ît
şi
cititorul
articolului său. m fond v01 bcsc atunci cind scriu
sau cile:sc un text. Citim deci nu cu ochiul
ci cu urechea. pentru c:î. reeonvetiim scr'.sui în ~u
ne-tc. sunete pe· care nu e obligatoriu să le rostim.
clar pe care ni le spunem în vorbirea inter!<>ară.
Sc1·isul este deci -ci transcDiere a unei vorbl!'i. iar
l"ititul este 1 reconvertirn a spaţiului in timp. am
spune. a sci-ie;ii care se desfăşoară în limba nooslră de la stinga la dreapta şi de sus in jos intr-o
pagină. , reconverlire deci într-o \·orbire unidimensională. într-o vorbire care se desfă.)uarii în timp.
Dacă sîntem ioat~ie alenti. citind. noi nu vedem nişte litere. ci înfăţişarea grafică a unui text.
Dar pe:i.tru ca să putem pricepe. nu ne i'1tere.s.e1ză
că a, m sau p, sînt mici sau mari. cur.sive ~uu drepte. sin negre sau albe. ci trecem direct la literă
adică identificăm cu priceperea noastră fonograma
pdn care se rnan1J'csla fonemul. Fonemul se realizează. printr-o diversitate nelimitală de sunete. iar
fonograma ~e realizează primr-o di\·ersitate ·11are.
chiar dacă nu nelim.it.aliă. de semne grafice.
Dovadă că aşa stau lucrurile este că în patolog!a
limbajului. la afazici. semnul unei litere este confundat cu o repre7,en1taire grafică concretă. De exemplu. arătînd unui bolnav litera M mare şi întrebîndu-l ce reprezinlă, un psihopatolog ~e:;nrn al
timbaJulu1. Kurt Golstein, a primii următorul răs
puns: o tichie de carnava l. Datorită afaziei. b olna\'Ul a coborit de la identificarea literei ~i fonemu1ui M la o konogiramă, la o pictogramă care este
mai concretă. în afazie este o cădere de la abstract
la concret. de la înţe~egerea alfabetului la perceperea unor iconograme. ceea ce înseamnă o pierdere
a atitudinii categoriale, conceptuale. cum o numesc
afirmaţi

specialiştii.

depăşeşte
•

•

Am da:, aceste exemple pentru că aceJSt..:°'1 patologie a limbajului ne arată de-a-nQ_oaselea drumul pe
care 11 parcurge. filogcnet1c., omuJ şi drumul pe care
ii p;;rcuge, ontogenetic. copilul.
Revenind la întrebare, modul in care vorbim .şi
moduJ în care scriem vol'bkea noastră are o importanţa determinanlă pentru modul în care gindim. Vorbirea este decisivă în construirea gînduriJor, nu numai în exprimarea lor. căci ele nu sint
încă ginduri. ci apar ca atare nwnai :n şi p1in
expresie. Curios să aflu ce au spus filowfi1 români
dinaintea mea despre aceru;La, am găsit la Tudor
Vianu chiar această expresie: „Nu ai gind decit in
0lipa în care trece în expresie". Deci gindul ca s.5.
fl.e cnistaJHoat trebuie să
se cristalizeze în :;.i prin
HENRI WALD
vorbire.

-

Teoria
dumneavoaseste foarte int eresantă,
dar apelează la subtilităţi ce ţin de filozofia limbajului. Pentru presă, pentru gazetari cred că rămîne
totuşi va labilă aserţiunea „Exprimăm clar ceea
ce
gîndim clar ".
- FUnd com·ins că reu.}im să gîndim clar numai
ceea ce am izbutit sa exprimăm limpede. cred că
ziaristul ar fi bine să-şi urmărească, atunci cind scrie,
vorbirea pe care o transcrie şi cred că ar fi bine să
şi-o şi asculte. Articolele ar avea o mai mare încăr
cătură emoţională. ar fd mai convingătoare. dacă cel
care le scrie şi-ar spune fiecare frază cu voce tare.
?ll'eolaritatea expresiei înseamnă că starea de spirit
n-a devenit încă idee, deoarece nu s-a cristalizat in
.. cuvi11te potrivite'".
Care este specificul mesajului de prc!>ă. ?
- Pentru a răspunde la iîntrebare, ar trebui fă
cute trei disUncţii: în p1iimu1 rind. distincţia dintre
c )municarea orală şi eomunicarea scrisă, a doua distincţie, dintre un 1.ext şWnţi.fiic şi unul beleti1istic,
iar cea de a !.reia, deosebirea dintre un arLicol de
presă. dintr-un ziar cotidian sau dintr-un săplăm.î
nal şi primele două, adică .textul ştiinţific şi cel
beletristic. Deosebirea fundamentală dintre comunicarea orală şi cea scrisă este că exprC$ia orală.
preponderent dialogată.
dă posibilitatea
folosirii
mijloacelor emoţionale ia.le vorbinii. ale convorbirii.
Foloseşte. ceea ce numesc lingviştii. ~mraşegmen
talele_- intonaţie, debit, nirtm, accent şi parali.nguafele. adică mimica şi gesturile. Toate acestea laolaltă fac ca mesajul să fie mai bine receptat. prin
adaosul de emoţionalitate. Aceste mijloace de sporire a emoţionalităţii comunicării orale dispar în
textul scris. In textul sc11is, suprasegmentalele şi
paralingualele !>mt suplinite 'de a numite valori stilistice, c-are sint proprJi tex.tului beletristic - metafore proaspete. un anumit echilibru al frazei, o
anumită sonoritate a ei ş.a. Eu, de pildă. cînd
scriu. îmi spun fraza ca să aud şi cum sună. De
aceea, scrisul meu est.e, Ila o analiză mai atentă,
oral; o oralitate transcrisă .
tră
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mi un bun meseriaş şi
col de ziar sau gazet.ă,
incit cel ce citeşte să

să ştii cum se scrie un artiadică să-l construieştii astfel
înţeleagă ce vrei să-i comu-

nici.

Mergind mai depat'Le, la cea de a doua clist.iincţie,
am putea spune c.i există o deosebire fundame:1tală
chiar în scris, între textrul ştiinţ.ific şi te-..;tul beletristic. in textul ştiinţific omul de ştiint.i se stră
duieşte să
lase cll mai pu(in. aproape deloc. s<-1
trE:acă emot i.i sn
De
pild<"i. în legea scufundării
corpurilor n-a intrat emoţia care l-a făcut pe Arhimede să strige .,Evrika „ şi. cum spuneam de
curînd. nici spaima lui Oppenhcimer de dezastrul pe
care ii \'a face bomba atomică. n-a jntrat în tehnol ogia construcţiei bombei atomice. în Yrerre ce. 0mul
de artă - s:::riitorul. poetul - se străduieşte
să
treacă în text cit maii mult din emoţia lui. De aceea va folos i toate m1jloacde stilistice ale llmbii
pe C"are e l o vorbeşte. Unii au încercat să folosească chiar mijloace grafice, caligrame. gen Apolli:1aire. Dar în esenţ.ă. este vorba de o încercare de
transmitere a emoţiei prin cliver.c;e mijloace stilistice. Trednd la cea de a treia distincţie. articolul
de gazetă se deoscb~te de textul ştiinţific dar şi
de textul literar. dar. în acelaşi timp. te-..;tul publicist.ic trebuie să fie o aintc7.ă a modalităţilrw celor
dnu:i tipuri de texte despre care vorbeam. din care
atitudinea emoţională a autorului nu poate lipsi.
Pentn.i a r apta interesu,} unui public larg - cum
este cel c.ălruia se adresea7.ă ziarul sau qazeta textul trebuie să aibă un impact emoţional ~supTa
cititorulu i. Ceea ce lipseşte în ge'."le:·al multl)r articole de ziar este tocmai atitudinea aut0rului faţă
de subiectul tratat. Un a1iLicol plin de plaLHudini.
de locuri cnmune. de banalil[1ţi. de clişee. este rezultat.ul toc:nai al lipsei de atitudine. al incapa(!itătii de a transmi1te emoiia. sau chiar al lipsei de
emoţie a autorului. Sorise fără emoţie. fără o participare afectivă a autorrului. aceste articole nu interesează cititorul. îl plictic;esc de la primele fraze.
determinindu-1 s'.i renunţe la lectură. Un ziarist bun
profesionist. trebuie să combine cele două maniere
de scriere proprii textului ştiiniific si celui beletristic. folosind fraza scurta. co:-istruind-o cit mai
echilibrat. şi ulilizind cît ma.i puţine CU\'intc necunos::.-ute. Sau daa'i le foloseşte. să le explice fie
prin paranteze. fie prin parafraze. Cît mai puţine
cu\inte rare. nu înseamnă însi de!oc. pe1tru c'\
elemf'ntul n ou. în ~enere. atra~~ cititorul. un cuvint
nou îi stimuleazi interesul. Dar în ce nriYe<>te tf'rmenii mai puţin cunoscuti. aceştia trebuie folos.iţi
cu 1?r1Ja pentru proprietatea lor. tn orice caz.
'.)
nouă expresie nu poate fi aute;itică decit dacă este
produsă de intensitatea şi sinceritatea emoţiei. Altr~l
este .. căutată"' şi deci negăsită.
- lmi amintesc că în urmă cu cîtiva ani aţi
scris. tot în revista noastră. un articol intitulat
..Con sultati dictionarcle !" în care recomandati consultarea dicţionarelor cit mai des. pentm însuşirea
exactă a sensurilor ş\ exemplificaţi &u termeni ca
„l ucrativ· sau .. fortuit" cărora. din păcate. nu numai
multi dintre cititorii neavizaţi dar chiar dintre puhlicisti le atribuie sensuri eronate.
- Pentru gaze:ari. a cr '1Lrola în dictionar termenii mai putin uzuali pe care-i foloseşte este o obligatie profesională. deoarec ei pot acredita sensuri
erC"'1at~. Eu contrrilcz în dicţionar chiar te. 1·-neni pe
care sînt co,wins c.3-i ştiu. pentru a yedca. eventual. o nuantă în nlus care mi-'l sdoat
- Carp este. du1>ă opinia dumnea,·oastră. conclitia
e<;enţială pc care trebuie s-o încleplin ea!':că cel . ce
îşi asumă marea
responsabilitate de a comuni ca
printr-un text scris sau ro<;f.it?
- Dupf1 părerea mea. talentul. Talentul care e<>te
tocmai acea capadtate de a transfl)rma o experienţă personală într-o exprasie. de a transforma o noui"\
experienţ?'l într-o expresie nou.'!. oroasoă"L .C'U un
impact emoţional cît mai puternic Cînd nu a1 aces:
talent. cred că trebuie s3. ai cel puţin meşteşug. sa
0
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Dară avem în
mensională, aclică

vedere faptul că limba este bidiare ceea ce se numeşte îndeobşte
o dimensiune denotativă care este conceptul, cunoş
tinţa şi o dimensiune conotativă care este în fond
tPainsformarea în ex.pn~srle a emoţionalităţii, a afectivHăţii. q sentimentelor celui care scrie, YOm constata Că dacă textului ştii•nţific îi este proprie dimensiunea denotativă, textului publicistic nu-i poate
lipsi dimensiunea conobati vă. ln general, textul este
menit să rămînă şi du,pă re nu mai există autorul.
De aceea textul scris are această menire de a se
desfăşura sub semnul absenţei absenta ce1'Ji care
scrie, absenţa celui ca're citeşte, în timp ce comunicarea orală se desfăşoar'ă sub semnul prezenţei.
Distincţiile dinlre textul scris şi textul oral pe
de o parte (cu precizarea că prin text oral nu înţeleg. de exemplu. o comunicare citită de un om
de ştiinţă , C"are este de fapt tot text sc1is. rostit
oral, ci textul neelaborat anterior. sponta.:-i). dintre
texbul ştiinţific şi cel beletristic, pe de altă parte.
deci aceste distincţii trebuie avute în vedere de
cel care scrie sau vorbeşte la radio sau televiziune.
Penlru că. din păoaite. sînt foarte putini cei care
şt.iu să scrie un text ce urmeaz.ă a fi rostit. la
radio. de exemplu. unde lipsesc chiar mijloacele ce
pot fi folosite de u'1 gazetar de televiziune: mimica
şi gestul.
Textul este în general monologal. Cred că de
aceea în ultima vreme se observ.a o tendi'rlţă generală, nu numai în presa noastră, de a face convorbLni. de a h1a inLerviuiri, tocmai pentru că se doreşte
contracararea tendinţei monologale, sărăcit.vere a
textului scris.
- Ce alte condiţii trebuie să îndeplinească un
mesaj pentru a asigura textului publicistic un grad
sporit de lizibilitate?
- Cred că în primul rind, o maximă lizibilitate
se asigw·ă p1in evitarea frazelor lungi. Fraza trebuie să fie scurtă, demonstmaţia coerentă şi logică.
De asemenea. gazetarul trebuie să manifeste o grijă
deosebită pentru proprietatea
termenih:>r. Această
cunoaştere a
propPietăţii
termenilor nu poate fi
oblinută decit prin cultură. printr-o frecventă consultare a dicţionarelor. inclu5iv a celor etimologice
pe:-itru că etimologia î ţi sugerează mai bine ce cuv'int este mai potrivit într-un context anume. Apoi.
lipsa de emoţie a auboniului să nu fie înlocuită cu
un şir de adjective care aproape, prin prea deasa
utilizare. s-au golit de sens şi nu spun nimic cititorului.
Ziaristul trebuie să aJbă tot timpul în vedere că
între vorbire şi scriere. pr i mordială este vorbire':l..
El trebuie să ştie să vorbească. să-şi vorbeasc.ă si
!"ă i11cerce să pună in textul scris cit mai •nult din
conotaţia vorbirii lui, prin valorile stilistice
ale
limbii române. pe oare trebuie să le cunoasc:i bine.
E vorba nu numai de metafore. ci şi de con5tructia
frazei. de, cum mai spuneam. proprietatea termenilor pe care îi foloseşte. Neglijarea tu tu mr acestor
lucruri diminuează viteza şi forţa de impact a comunicării.

- ln ultima carte apărută, „Ideea vine voi bind".
pornind d e Ia limbaj, aţi analizat modul de transpunere al acestuia în diferite arte - muzi că. pictură,
teatru. cinematografie. Limbajul este mijlocul de
expresie şi al presei, dar de aceasta nu aţi amintit
in cartea dumneavoastră. De ce ?
- De fapt nu am ajuns pină la presă pentru cii
am fn.st preocupat de o anumită sistematizare. M-am
gindit c.3 sint două arte fundamentale. care pornesc
I nterviu realizat de
Milena CO:\IAR'.'JE8CU
(Continuare în pag. 39)

Gazet,:
~. i ~espr_e·-~ gazet·ări
.
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NICOLAE IORGA

„lidfUI este Qcnul
de mDnitestDrc publica o epocii"
In anul 1922, apărea de
sub
teascuriLe Atelierelor Anonime „Adi::vărui'·.
sub egida
Sindicatului
Ziariştilor din
Bucureşti, o
carte
de vreo 200 de pagini, cu coperta
verde (parte din tiraj I.a roşu) anunţind în titlu o temă pe care
nimeni nu se încumetase s-o abordeze pînă la a.cea dată : „Istoria
presei româneşti de la primele
începuturi pină I.a 1916". Numele
autorului, paginat sub titlu, cu verzale negre: N. IORGA .5i dedesubt
menţiunea, culea.să cu literă foarte
discretă :
ZIARIST. Cartea. a
cărei valoare documentară îşi păs
trează actualitatea includea în
partea finală şi o „ privi.re asupra
presei româneşti din .zilele noastre", semnată de C. Bacalbaşa. preşedintele Sindicatului Ziariştilor.
Nu ştim dacă iniţiativa de a sublinia calitatea de ziarist a ma,relui
cărturar pe coperta unei istorii a
presei româneşti a apa-rţinut lui C.
Bacalbaşa sau lui Nicolae Iorga însuşi. Un lucru e sigur : că acela ce
debutase publicistic încă din 1890
la „Lupta" lui Gh. Panu, cel care
se aflase un timp la conducerea
„Semănătorului" şi care, din 1906.
îşi avea propria gazetă
,.Neamul
Românesc" pentru a nu
mai
cita numeroasele cotaborări la diverse -reviste şi ziare din toată ţara
- a fost. în întreaga perioa.dă dintre cele două războaie
mondiale.
unul dintre cei mai neobosiţi dar
şi cei mai iluştri condeie1'i din presa noastră, chiar dacă asupra unora dintre opiniile sale s- au exprimat şi -rezerve.
Cine a citit acea monumentală
scriere autobiografică „O viată de
om, a.şa cum a fost", apărută în
1934 şi -reeditată foarte recent sub
îngrijirea atît de competentă a lui
Valeriu şi Sanda Râpeanu, a avut
re ve laţia să constate cît de mult
şi-a legat Nicolae Iorga întreaga sa
activitate pe tărîmul
ştiinţei.
al
culturii, al politicii, de ziaristică.
de prezenţa sa cotidiamă în presă.
.. Am dat deci în

, . Semănătorul"

-

nota Iorga în capitolul
consacrat
crezului său politic şi
social - scurte articole de direcţie
desădrşirii

literară. dar şi culturală,
foarte
adesea socială şi politică, fără caracter de partid şi peste deosebirile de partid.
contra lor chiar.
articole în care se manifesta un

crez de care odată cu viaţa nu mă
puteam despărţi·'. Cînd. în 1906, se
hotăra să scoată „Neamul
Românesc", „ca organ de raliere a tu-

turor celor care, în partide sau în
de ele, doresc viaţa sprijinită pe realităţile naţionale, a că
ror cunoştinţă ni se impusese".
Iorga avea în vedere o publicaţie
de îndrumare a opiniei
publice
„care să servească, pe lînga ideea
naţională, şi pe aceea a unei fundamentale reforme în domeniul social'·. Paginile autobiografici,
de
afară

altfel, aduc dese referiri la stră
daniile savantului pentru a menţi
ne existenţa ziarului, pentru a că
rui apariţie s- a zbătut pînă în ultima clipă a vieţii sale, atît
de
brutal curmată în noiembrie 1940.
Aflăm,
astfel, că după
intrarea
ţării în primul război mondial, obligat fiind să se refugieze în Moldova, Iorga n-a pregetat să mute
redacţia la I aşi. „Ziarul meu
notează el trebuia trimes tu-

turora, pe frontul care începea să
se refacă ; se vor trage pe sama
Statului 5000 de exemplare pentru
a se distribui în tranşee... Acest
ziar, scris de mine, afară de articolele lui Metroniu (un fost elev
al Facultăţii de Litere n.11.) şi de
contribuţiile, mai rare, ale cîtonca
din oamenii pe care-i apropiaseră
de mine. momentan, împrejurările,
ca profesorul I. Simionescu... îmi
era acuma aproape întregul rost,
şi-i simţeam şi toată greutatea si
toată răspunderea, covîrşitoare pentru mine. Venise, în 5fîrşit. ceasul
cind. cuvintele mele nu se mai
pierdeau în vînt, în mijlocul unei
societăţi
uşuratece şi flecare.
ci
fiecare rînd era urmi"irit cu frîngere de inimi, pentru a se lua de
acolo şi ştirile şi îndrumările (sublinierea noastră), care nu se puteau
găsi aiurea„. „Redacţia" mea era
în biroul de vînzare a biletelor de
teatru al lui Maf{imovici, şi ne împărţeam ceasurile unor atribuţii atît de fior-·~!)if 0 • In dosul grilei de
lemn a tijghelei. pe o măsuţă, fă
ceam ziarul. aşteptat cu nerăbdare
şi răpede epuizat... Grelele dureri
interco.5tale, care mă chinuiau aproape continuu. nu mă împiedica
de a da şi ultima picătură
de
\'hgă acelei foi în care mi se rezuma acuma toată viaţa şi pe care
aveam mulţămirea, singura multă-

Desen de Jser

mire, de a o simţi organul
de
al rezistenţei
morale,
fără de care ar fi fost poate mai
puţin utile şi imenş_ele
suferinţe
ale celor de pe front".
căpetenie

!napoiat la Buc-u-reşti. după terminarea războiului şi realizarea unită ţii naţionale.
Iorga urcă tot
mai sus pe treptele afirmării sale
ca istoric, ca profesor universitar,
ca personalitate a vieţii politice şi
culturale. Dar ziarul contimlă să
ramina o mare pasiune.
.,Ziarul
însă mă reţinea scrie el şi
mă dădeam

lui cu totul. Jn fiecare
cu felia de slănină a
porcilor mei defuncţi in buwnar,
porneam spre impozanta
clădire
unde nu ştiu cum căpătasem adă
post cu tipografiile mele reunite şi
nu ştiu cum, iarăşi, eram în stare
a-i plăti chiria.„ In acea mare casă
de raport din faţa Vămii Poştii...
redactam aproape tot ce se cuprindea într- o foaie care nu-şi putuse
găsi decît un număr foarte restrîns
de cititori : eram pe la patru-cinci
mii din cei douăzeci şi cinci de
mii de la Iaşi. Intre mine şi creaţiunile pe care le-am putut face se
stabilesc însă legături pe care nici
o neizbîndă nu le poate rupe ; cu
ele împreună merg pe un drum de
pe care nici o părăsire şi nici o
înţelegere de la cei din jurul meu
nu mă poate îndepărta".
Incă din primii ani ai activităţii
dimineaţă,

sale publicistice Iorga afirma necesitatea ca presa să fie în egală
măsură f.a ctor de educare politică
şi culturală a maselor. lnt-r-un articol apărut
sub titlul ..Ziar şi
cultură" în ,.Neamul Rom ti.nesc Literar" din 1911, el se ridica împottiva acelora care susţineau că
ziatul de informaţie datorează publicului cititor numai
informaţii,
în timp ce ziarul politic numai judecăţi şi campanii politice. „Ar fi
adică şi azi observa gazetarul
Iorga ca pe vremea cînd stă
teau faţă în faţă ziarul politic al

lui Rosetti - „Românul" şi ziaml
cultural, cu scurtă
viaţă. al lui
Hasdeu, - .,Traian". Dar tocmai
acest exemplu ne poate sen·i pentru a înţelege mai bine cit de arbitrară şi fără înţeles e osebirea şi
în ziaristică. a lucrurilor politice
de cele culturale. Desigur că Rosetti. d·eşi a făcut poezii, a fost un
luptător politic, ~i Hasdeu. deşi a
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le politice ale vremii contribuiau şi
unele ziare. „Ea [presa] - sc1'ia el

fost deputat

şi

şi

cîteva zile

întemniţat

conspir3~or

politic
a-

pentr~

ceasta, - un răspînditor de cultură
şi un inovator în domeniul ei. Dar
foaia celui dintîi. cind ataca pe
unii şi ajuta pe altii, pornea totdeauna de la conceptele de libertate, de naţiune, opuse
tiraniei,
„ciocoimii", şi ac~ste
concepte,
elaborat-c ele filosofii istoriei şi ai
dreptului, sînt
desigur
concepte
culturale, un !'el anume de a înţe
lege dezvoltarea unei socielăt; legitimitatea orînduielilor ei. ·' Iar
Hasdeu, ele la cele dintîi numere
fără sr1 fi avut numai dedt acest
gind, s-a trezit ducînd lupt~! politică, foarte personală şi foarte vehementfi. Şi totuşi el rămînea pe
tt>renul lui şi se inspira de învă
ţăturile ştiinţelor despre om pe care
le cultiva. Şi orice ştiintă despre
om duce prin ultimele rezultate ale
cugetării
îndreptat::- asupr:i ei la
rezultate manifest politice ... Cultură
şi politică sînt doua fn?.e ale unei
dezvoltări care începe pri11 cultură
şi hot<iri1şte în ultima instantă tot
p1i n lr-însa"'.
Con z:ingerea sa ne st riimula~ă cii
prin rt;spindirea culturii îşi aduce
o contribuţie la ridicari!a poportl··
lui pe noi trepte ale devenirii a
stat, de altfel, şi 1a bazrc prag.ramului ret•istei mai sus mentionate.
„O revistă înseamnă o trecere în
revistă a literaturii curente. şi nu
numai a ci.
ci şi a ff>nomenelor
culturale, sociale şi politiC'c
ale
zilei'' - scria Nicolae Iot(/i!. în ar-

ticolul „Ret'iste şi magazine" din
primul
număr pe annl 1911 al
„Neamului Romanesc Literar'". Re-

vista în li leratura
no:;istră. aşa
cum au fost ale lui Kogălniceanu
şi Odobescu ori vechi le .. Convorbiri" ale d-lui Maiorescu. pornind
de la superioare nevoi alr> culturii
naţionale, din care trebuia să plece
intreai:za dezvoltare a unui popor.
însemnau fireşte ceva mult
mai
folositor şi netf1găduit mai
nobil.
Pentru ca astfel de reviste să poată exista,
eh iar făr[1 să prospE're
material... se crr . conving<>ri.
un
spirit idealist în stare să imouie
sucri [icii... ". Or - constata Iorga
„setea de
bani"' si „setea
de
glorie" făceau ca la t'remea acec>a
astfel de reviste să fie înlocuite cu
publicaţii gen „magazin". .
era
„Magazinelor" afirma
hotărît
scriitorul trE>buie să fie
în<;ă.

rn

trebuie să se învrt=>dnicea<;că a fi.
şi cite o r<>visU\.. Ca o reviştă va
urma şi „Neamul Rom;înE'c;c Literar"... EI va exprima şi mai cl~
parte păreri care n-au a faco cu
nici o clică şi chiar cu nici o
prietenie.
Va căula să descop re
talentel<c> c;i se va o<;t.t>ni să le îndrepte ... Va nrivi lii rahP'"1 <':\ o
partE> din cultura nalionalil <:i riccasta ca o cerinţil şi o mani f P<;t::tr"
a unui popor. Va face o parte largă
0

0
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literaturii populare. Şi cu ac~as~a-şi
va păstra locul în mişcarea culturii noastre, pe care .,Magazinele"
cele mai căutate n-o induresc întru nimic".
Obiecţii şi observaţii se vere avea
să

adreseze Iorga celor care prin
for mula „proză de ziar" minimalizau orice pagină de literatură ce
nu le era pe plac, dintr-un motiv
sau altul, discreditind în ultimă
instanţă însuşi
conţinutul
presei.
Citim într-un articol din 1923 apă
rut în „Neamul RomânPsc" aceste
ref lecţii La început uşor ironice :
influenţa pe care
o cxe!'cită
zilnic, ele care nu te poţi feri cu
nici un chip, ziarul ar fi năvălit
în literatură, cu formulele lui neglijate prin datoria scrisului răpe
cle. necercetat, necontrolat. cu atingen~a uşoară a sentimentelor adînci
cu bagatelizarea, de o cultură adesea neîntreagă ori rămasă în urmă.
a celor mai solemne adcv[1ruri. şi
mai ales. cu setea de ~e n zatic. de
o parte, cu nevoia de a se înţelege
orice de oricine, fără zăbavă. într-o
bătaie de pleoape, căci ziarul doar
nu se cite~te. Nu se citeşte. Aici :.ir
fi explicaţia. Şi talentele cele mai
mindre. firile c·ele mai originale
trebuie să (ie seamă de acest fapt:
că în ziar scrisul lor c prins într-o
căutătură obosită sau într-o trîndă
veală. leneşă, care e şi mni "Ca ... E
aşa si nu e a5a. Ziarul e de fapt
genul literar - aş zice chiar genul
de manifestare publică - al epocii
noastre. Ce nu intră în el ? ... E o
enciclopedie şi o crestoma(ie
zi
d"' zi. Ce a fost Summa totius theologiae pE'ntru evul mediu, e pentru
evul nostru contemporan colecţia
unui ziar. de adevărată valoare natională. Şi sînt unele ziare în care
de zeci de ani bate pulsul lumii.
Ziarul nu a1·e nici uşurătatea nici
negliicnta. El dă voie oricăr"'i originalităţi să se manifr·stc. Dar îi
cere un lucru: să devie sociali'i umană. Să se apropie de om o;,,cneşte. Si aceasta e o educritic> of"ntru care oric ine a intrat în disciplina ei nu poale fi dPaiuns recU·no~că lor. Se poate ca în· li tera tura
propriu-zisă. un
netalentat să ~e
ascundi"'1 ciupă cultură. să ~e privca„c;'î d11oil pretenţia şi nebunia sa
nroprie. în ziar e impo<>ibil. Contactul c11 aerul liber dist.ru~p bolnavelt> ciuoerci din umbra zidurilor oricHrE>i culturii. Nu în ziare
azi se scrie mai rău din toată lumea. Dar acei care nu vnr proza
ziarului. <;;] st:> întrebe întîi c<> au
făcut Pi înşi<;i ca s-o îndrepte Yorbinr! rlP oe tribuna lui".

,Jn

Ce1·în'i ziarului sli manife.5te
o
atitudini:> socială. umană, rârga plerfo o:i de ritP ori ai'ea prilejnl pentru moralila.tpri vresei. 1ntr-nn artirol din 1921 intitulat „Vinovăţia
mesei". Pl drplînnPa faptul că
la
dezbinările penibile dintre partide-

- face zilnic răni adînci, care nu
se pot închide. Ea
scormoneşte
într-însele cu plăcerea de a provoca dureri nouă. Ea acoperă de
batjocoră pe acela în care şi-a înfipt stiletul. La dreptul vorbind
încă n-aveam la partidele noastre
o presă, ci numai un imens pamflet
în continuare fără sfirşit".

1n

aceeaşi perioadă el condamnă
stilul violent din coloanele unor
ziare partizane : „Ei bine, în perşi

sonalul ziarelor de partid sînt indivizi rău nărăviţi cari, la cea dintîi critică ce s-ar aduc~ grupării
lor, aruncă în oamenii cari aveau
dreptul de a judeca atitudinile politice. cu cele mai grosolane insulte. Scopul şi-l ating: relaţiile personale devin clin nou grele între
cel insultat şi acela sau aceia în
serviciul cărora, public. stă insultătorul. Desigur presa partidelor are
altceva de făcut decit adăugirea
duşmăniilor care ne dezbin[1·'.
Iar

în 192S, aprigul duşman al politicianismului nu se sfia să apeleze
chiar la oficiile Sindicatului Ziariştilor pentru
a face să înceteze
atit calomniile cit şi şantajul
pe
care-l practicau unele pub!icatii de
scandal.
„Tocmai fiindc[1 are un
aşa

de mare rol, fiindcă îndreaptă
uneori creează opinie public'.ă. din
care ies parlamente 5i guverne,
războaie, ş1 1mpac1u1ri şi mai la
urmă. tot ce se tine de viaţa individuală şi socială de :\stăzi, presa
conştientă de marele ei rol trebuie
să simtă si o mare răspta;ciere. O
disciplină îi este necesară. Domnul
preşedinte al Camerei crc>den că ea
poate si't vie din afară. Toate disciplinele din afară sînt înc;ă zadarnice. Are valoar e numai aceea pc
care ni-o impunem noi înşine. Presa noastri'i are o societate şi un
sindicat. In vremi de strîmtoare
prin acestea lucrează ea intru apă
rarea dreoturilor ce i se atacă. De
ce n-ar functiona oare aceste organe pentru a infrîna. infierînd si
eliminînd din coroora~ie. oe acei
care practică şantajul. ca si pe r·ei
care cultivă injuria. Fiindcă orice
ideie şi orice om se pot iucleca. Dar
în forme care corespund cu nivelul
c·el mai înalt al unei sociPt[11i. singurul la care poate rîvni. tocmai
fiindcă înseamnă asa de mult. nresa". ,.Să lăsăm ca suflet11l naţiei si'l
se aseze - se adresa cel rturarul .~i
.şi

omul -oolitic. într-un
ziariştilor răspînditori
dP. ştiri necontrola.tP.

alt
articol.
ci P zvo 11.nri.

Si'l 1111 adău
la nemult~miril 0 • zbuciumările
sî înch1puirilP hti
S'l nu facem
dintr-un pooor ;)<:i:>7;it n lume n<>
neurasteniz:iti. Totcleaunn am crezut di publicitatea ncord<ită fanlPtelor rele incuraiNtză crima. Cred
tot aşa că publicitatea acordai'\ acestor stern"" ae:itatii (politire
n.n.l
încuraiează intrie:;:i. Ziarul m'l1·e care
şi-ar interzice total această dăunăgăm

Constantin DARIE
(Continiiare în pag. 48)

' Cărţil e d e vizită depuse
spre a fi dâs>tmib<uite la poşta
din Bucureşti, cu ocazia săr
bătorilor, se nidică la numă
rul de 600 OOO. adică îndoit
cit anul trecut. (4 ianua11ie
1886).

*

Direc ţia tcl egrafo-poştală a
luat următoarea măsură cu

începerea anului nou :
Un funcţionar superior va
face ins pecţie din cînd
în
cînd spre a se convinge dacă
distribuirea scrisorilor şi telegramelor se face regu lat şi
la bimp. (l ianua:·ie 1886).

*

P entru z iariş ti. D. director
general al poştelor şi telegrafelor a adresat
următoarea
o: rculară d-lor diriginţi :
diriginte al birourilor
D.
ambulante îmi referă că pachetele cu ziare. expediate de
unele redacţiuni. mai ales
de aceea a ·2liarului „Universu ". u,noori nu mai au pe dînsele indicat numărul foilor
ce conţin, all.eoni este notat
un număr mai mic decît în
realitate
şi
mai totdeauna
sînt insuficient francate.
Spre a pune cap unor atari
abuzui-i păgubitoare statului
şi a face să se respecte
legea chiar şi de aceia care
şi-au luat misiunea de
a
den u nţa orice fel de abateri
de la legi. vă invit ca totdeu na la sosirea pachetelor cu
z,i are s.:l contrrolati dacă numărul foilor ce conţin
este
exact cu cel notat p e pach ete şi dacă
aceste pachete
sînt suficient francate, socotite a 1 şi 112 bani de fiecare
foaie.
În caz cinci timbrele apli cate p e pachet vor fi de o
valoare m ai mică decît cea
cuveni tă , veţi încărca acele
pachete cu porto,
supunînd
pe destinatari la plata îndoită a insuficienţei.
confor m
legii. . (27 iainuanie 1886).

*

„Tribuna" - Sibiu. comunică : astăzi judecâtorur
de
iinsbr.ucţiit.Ln~ ne;a f~<Cut 'o nouă percheziţie şi ~ confiscat
nr. 295 din „Tribuna ", toate
exemplarele ·ce se maii aflau
în de pozit. Procesu de presă ni se intentează
pentru

primu articol publicat în acel număr. (6 ianuarie 1886).

•
G revă de fem ei. Două Sltte de lucrătoare din fabrica
de tutun de la Timişoara au
încetat lucru cerind în mod
demonstrativ plătirea banilor
solviţi ca ajutor pentru
caz
de
boală.
Vice-directoru
Schwarz. care a denegat solvirea. a fost atacat. de a trebuit să scape cu fuga. Ordinea a fost resta b i lită prin pnli ţie. (8 ianuarie 1886).

*

Bene Mer enti. S-a acordat
medalia Bene Merenti clasa
I d- lLLi Anton Costescu.
colonel în arma artilerii. pentru importantele sale instrumente de măsurat distanţele.
(9 ianuarie 1886).
·

*

Aclelina P atti,
care
şi-a
încheiat reprezen taţiunile la
Bucureşti, a primit de la
d.
ŞteLăinescru , şefu
orche.<>trni,
un costum naţi ona l car e
a
făcut multă plăcere

cîntăre

tei ; la rîndul ei a dăruit clJui Ştefănesou o carte cu următoarea coprindere :
Adelina Patti : „mii de mulţum'ri
~i complimentele melc pentru
modu remarcabil
cu
care
m-aţi acompan iat în
timpul
reprezentantiunilor
mele".
D- ra
Patti a mai
oferit
d-lui
Ştefăn escu
portretul
său cu dedicaţie şi un inel.
promiţînd că la primu bal 1:1
care va merge se va îmbrăcî
cu co~bmu na ţional
romilnesc (6 ianuarie 1886).

*

Spitalul d e copii ce se construieşte afară
di n bariera
Victorii se zice că se va inau gura la 1 martie '\'iitor (1()
ianuarie 1886).

*

Premiu. 5000 lei dau pr emiu a celrui mul'ilor care \'a
descoperi în ce şcoa l 11Yt'imar<l.
din ţar.:i a învăţat d. Gheorghe Manol-iu, deputatul
colectivist din Bad11 şi - dacă
posede acest ignorant vreun
- certificat · sau atestat d€
la
acea şcoală. Un băcăoan. (18
ianuarie 1886).

*

Ş9arta .. ţape telor

încoronate. De cfnd există istorie se
ştie că 'în 64 de ţări au fo::;t

pin[1 acum 2340 regi
raţi. Din
dest1ituiţi,

aceştia

şi

imp[t-

299 au fost

G4 au ren unţat la
domnie de bună voie. 20 s-au
sinucis, 18 au înebunit. 100
au căzut în războ'. 128 au
căzut prizonieri. 152 au mur it asasinai i, 62 au fost otr~i
vi ( i. 108 spînzuraii sau decapitati.
Prin urmare numai
1576
din toate ci:ipi>telc încoronate
ale tuturor timpul'ilor au murit de moarte natui·ală,
pe
cînd 96·1 au c[1zut în cele m'.li
deosebite nenorociri. Cum s2
vede. nici soarta lor nu
e
tocmai de invidiat pe lumea
aceasta. (29 ianuarie 1!!86).

*

Cadouri ele Anul nou. Muzici de masă, aristoane şi obiecte de fantezie. Mare asortiment
de muzici de masă,
diferite mărimi. simple
şi
combinate. cu cîntecu clopotelor. harpe. picole. şcl. ele la
2 pînă la 16 arii cu cîntecele celt' m:.ii noi, atit na\iona-·
le cit şi străine.
Obiecte de fantezie,
precum ceasornice. scaune. taburete. sticle de api\,
viin,
pahare de bere. c[isute slil
elve(ian. casete de
mănuşi.
de I ucru. de I igări şcl toate
cu muzică. Şi aceste
toate
din fabricile cele mai renumite : se găseşte en gros şi
en del.ail cu preturile
cele
mai moderate la strada Smîrdan. Conc-ordia nnuu, etaj I.
(~ ianuaril' 1886).
1r

O nuntă sinţeroasă s-a înCmplat în zilele tre"ute într-un cătun P.l Some~uJui Rece. C:nd mireasa. fiica
cea
mai rr:'că a lui Grigo!·ie Cimpeanu, părăsi pc l a amiază
cas'l cu mai mulţi
oaspeţi,
într-o tufă din apropiere ră
sună o înpuşcătură şi cu un
strigăt. put,.,rnic mireasa
că
zu la pămint. fiind lovită la
umăru stin';(. Făptaşu în zadar a fost căutat. Cînd tatăl
fetii
voi să pornească
cu
nuntaşii din nou,
mireasa.
care fu uşor rănită, declară
că nu mai vrea su meargă.
fiind Dumnezeu în contra acestei căs'.ltorii. (4 ianuarie.
1886).
Rubrică

Dr Roclica

realizată

ele
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Ziaristica

se sau tiJpări<te, expuse
oral sau grafic, care se
puWkă 1n mod periodic şi sî.:nt destina<te inte11Pretării irealităţii socia'.le, a actualităţii, a
eveniimentelor de im-

liberă

portanţă

,...

lll

universală,

in

forme comentate şi oa·re înlesnesc
difuzarea
lor cu ajutorul medi'ilor de
comunicare şi
inio!'l'Il.are ; informarea
inţ,eleasă ca proces
de vehicuilare unila te1rală a informaţiilor intre un erni ţă<tor insti tuţionalizat şi un receptor ; cornulni-carea
defini.tă ca relaţie dia-

tări
.>

libere

lectLcă
interpersonală,
cansti1ui1tă din
recep-

F

ederaţia

Latino-

americană a Zianiştilor
(FELAP)

constituie obiectul ce111tral
al
studi'Ul<ui
„Ziaristică
liberă
în
ţări
libere" *, semnat
de D. Valle L OJ;}0Z şi
O. ZamOTano S ilva. Autorh şi-au a&um.at înalta răspundere de a lupta pentru
reînvie:ea

trecurtuJui

gl-0rios

âl

profesiei de ziarist, pen··
tru democrarţia, independenţa politică, economică , socială şi culturală a ţărtilor-membre
ale organizaţiei. In acest context, înainte de
a expune proprri u-zis
istoricul şi obiectivele
actuale ale FELAP, au tarii iruerează
de6niţiile unar concepte de
referinţă , care vor fi abocdate cu precădere ln
cadrul tematicii studiului în discuţie : ziiairistioa definită ca un
„cumufl de expresH seri-

* VaiUe, Lopez, Diana;
Zamo rano Silva. Osvaldo - Periodisano libre
en pat1iias libres. Praga, Organizacion Inkrnadonal de Peri od istas.
1985, 107 p.
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tori-erni ţătoni.
După definirea ace.stor noţiuni fundamenta.le cu carre vor opera Îll1
cadrul demersului Jnr
publiklistic, autorii trec
ÎtI1
revistă
activitatea
ziaTiştiuor din America
Latină, urmărind filiem perioadei coloniale,
trecerea de la epoca
liberei concurenţe la
cea a monopolului presei; hegemoniia S.U.A.
în
America
Latină ·
faza internaţionalizari·Î
ca,pitaliului.
,pr€<:um şi
d~e:ndenţa
n~ă dh
belică.

informaţio

perioada post-

Prima secţiune a studiului este con.sacra tă
cxriginilor FELAP şi ale
p~i latino-americane.
In acest c0'!1text, crearea în 1926, la Washington, a Soaietăţii Interamerioane de Presă, orgamizaţie care a constituit o premisă importantă în dmneniul desfăşuirăr-ii unei activităţi
ziaristioe iconştien te şi
perimanente ·a ziari~ti
lor
de pe continent,
constituie un moment
de referinţă. Anul 197fi
marcllează

prd.mulu1

des.făşurarea

congres
al
ziariştilor latino-americani, care a avut loc în
Mexic :şi .oarre a adoptat
deci~iia cons.tituirii Ft!deraiţiei Latino-'americane a Ziooştilor. Comisia
organizatorică
a
congresului, care s-a
pronll!I1ţat
în favoarea
unei iLlbertăţi autentice
a presei, pentru o p~r
ticipare activă şi accesul real al zfarişti10r şi

maselor largJi hi d;:imeruiuil admindstrati v şi edi1toriial
aJ mijloacelor
de oomunioacr-e, pentru
revendicări
economice
şi 1
profesionaile şi pentru iaipărarea deylină a
dr~turill.or profesionale
ale ~ilor
latinoamerioam.i.
Demersul
auto1-ilor
vizează
in următorul
oaipiJtol !Pfevederile con·ţ.i!Ilute rn Declaraţi.a de
prtiinci,p-il
a
FELAP,
precum şi princi<palde
obiective ale organizaţiei. Potrivit
Declaraţiei de p.nincipii, FELAP
CO'IlStiiturie o organizaţie
a:ntiimperiia.listă, anticoloniiall:isită,
POIPUlară şi
demoicmtică, care adoptă metodele
voluţionare ;

clasei

zoluţiille

eforturile in dimuncitoare

şi

a

intern<J.ţio

nale a clasei muncitoare ; declară că ziaristu1uU .îi revine iresponsabiilii!taite.a
,politică
şi
ideologică
î.n exercitarea profesiei sale, care
influenţează

conştiinţa
maselor ;
se
de-clară
drept
arganizaţie anti.fascistă
şi se
opune
oricărui regiirrn de tero.are şi de opres'i une a
poporuilul ; luptă pentru

apărasrea

demnJ•tăţii

şi

drepturilor omului şi
apără
interesele
popoarelor de pe r:ontinentu1 latino-american.
!intre obiectivele activităţii F.ELAP figurează : ia.păra.rea
Ji.bertăPi
Presei ân faţa contro·
iluluti, !PTeSiiunHor şi inflluenţei
exercitate de
grtljpu rille
fin.ancia re
tnansruaţi<Xnale

vernamentală,

şi

naţio

nal.e ; lupta :J)elltru acce.s.ul Hber la sursele
de informaţii şi pentru
~
secretului
pl'Oifesion.al ;
apărare.A
d~ttlui
ziaTiştilor <le
a interveni în orientarea iideologică a mijloace1or de comunicare
de masă, în cadrul că-

gDupează

membri ai organizaţii 
lor ziaristice din 24 de
ţăiri ale continentului.
Exegeza autorilor vizează şi citeva prvbleme [profesionale :
prcgătiirea
ziariştilor
în·
AimerJca.

afirmă

democraţiei,

independenţei ţălrilor lor.
Se relevă că FELAP,
recunoscu tă de U NBSCO [n 19'77 ca organi zaţie U.tnternaţională negu-

luptei r_e-

recţia realizării unităţii

solidanităţii

1iberrtălţii,
dreptăţii şi

îşi

hotărllire.a
de a lupta
pe:nrtiru rnven,dicări profesionaile şi de a-şi or~enta

rora Jucrează ; apărarea
dreptului ziair.iştilor democraţi,
antiimper ialLşti, de a-şi expune opiniile Sfi cadrul presei;
spridinlirea
ziariştilor
persecutaţi pentru concepţiile ilor în favoarea

La:tină

şi

re-

adopta.te
de
FELAP în acest sens :
condiţiile
30Ci<al-economice a!le ziariştilor şi
rezoluţii1le
FELAP în
ace.sit dO!ffieniu : tehnologia şi exerd tarea p~·(J··
fe&iei de ziarist, C'odul
latino-american de eti că :ăiia!I1istică; lupta p,mtru o ziaris tică pusă în
slujba societăţii : c0rporaţiille

transnaţion<J.le

şi reFELAP ou privire iLa penetrarea imperiia'.lismului in d omerni ul mass media ; FELAP şi noua ordine :nterruaţiona1ă în sfera informaţi Llor.
Incercind formularea
unei .conc!luz;ii cu privire la ·s tudiul autorilor
D. Viallle Lopez şi O.
Za:moraJ110 Silva, reierJtor Ja Federaţia Latinoamer.iJciană a Ziarişt:l 0r.
se poate spune să aceasta a abordat o a:-!e
tematică amplă, reu;;ind
să suriprindă
aspectele
profesioruaile, politice şi
teoretice fundamentale
oare marchează actiV1ita·tea FELAP - ca or·
ganizaţie
a ziiariştilor.
pflOOICtl,lpa1t de pro bleme de ordin global, ,eu
o ia:dlivitaite conştientă
şi iimp1i.dată profund in
reailităţille c ontinent'Jlui
lamno-arrneric:an.
Virginia IORGA

ale

dnf011maţiilor

zoluţii1le

Revista revistelor de

presă

GetmaJlllă,

Revista presei şi Radioteleviziunii din R.D.

„Neue Deutsche Presse",
dedică o
mare parte din numă
rul său pe luna octom-

brie unei

manifestări

tradiţionale

„ Ziua soli-

darităţii

internationale
a ziariştilor'', care are
loc în fiecare an in 8
septembrie.
marcînd
ziua cind a fost asasinat de fascişti proeminentul ziarist progresist
ceh Julius Fucik.
O interesantă i111ţia
livă ziaristică este prezentată de
redactorul
şef adjunct al publicaţiei
,.Das Volk„ din
Erfurt : o serie de portrete apărute în publicaţia respectivă sub tillul .. Pîinea noastră cea
de toate zilele°'. consacrate unor oameni ce
activează
cu rezultate
deosebite în agricultură.
Cu prilejul celei de-a
90-a aniversări a zilei
de na'.?tere a lui Richard
Sorge. B. Holm afirmă.
într-un articol omagial:
.. Sorge nu a fost
un
ăVenturier. ci un analist lucid care şi-a dat
seama de
necesitatea
acţiunii sale. dar Şi de
posibilele ei co nsecinţe... Care este
cheia
acliYităţii
pline
de
succes ca agent secret
şi ca ziarist '? Cum
a
reuşit el să-şi atragă pe
tovarăşii săi de lupta ?
Grupul Ramsay format
de el. era compus din 32
de japonezi, patru germani. 2 iugoslavi şi un
britanic.
Alături
de
Sorge şi impreW1ă cu
mulţi alţii. rămaşi necunoscuţi, ei au
demonstrat că lupta impotriva pericolului de
război nu cunoaşte graniţe··.

Intre articolele consacrate fenomenului de
presă internaţional
se
distinge cel privind [olosirea de către regimul rasist sud-african
a mijloacelor de
informare în
masă
în
scopuri propagandistice,
pentru a-şi înfrumuseţa
imaginea în străinătate.
Din pagina de ,.Curiozităţi", cităm două aforisme : .,Ziaristul bun
ştie că trebuie să mai
scrie 20 de rindw·i, cel
prost că mai are
de
scris 20 de
rinduri" ;
.. Cuvintele se comport:'.'\
invers decit banii
cu cit sînt mai puţine,
cu atit au Yaloare mai
mare". (Romeo Nădă
şan) .

.. Ineditul.
profesională

de

Atitudine
şi

metodă

astfel 1ş1
intitulează Laliu Dimitrov studiul cu
care
debutează
cea
de-a
zec·!a apariţie din
anul 1985 a revistei uniunii Ziariştilor Bulgari. Potrivit concepţiei
autorulut. ineditul
în
activitatea ziaristică reprezintă .,O
abordare
profes10nală de
înaltă
eficienţă şi o metodă
creatoare a
ziaristicii
!:ocialiste. prin care se
menţine interesul şi se
stimulează spirit ul activ
al societăţU pentru victoria noului. împotriva
conservato1ismului. care
utilizează
diversitatea,
formele şi
mijloacele
n .1i în opoziţie cu ziaristica anostă. monotonă,
şablonizată. superficială. lipsită de concreaţie··

ţinut··.

In acelaşi context. al
problematicii
privind
teoria şi practica presei se înscrie şi articolul' ,.Interviul la care
visez·', în care Rumiana
Bratovanova
opi nează
că tematica interviului
trebuie sii vizeze problemele majore ale omului şi epocii în care
trăim. iar adevărul trebuie ridicat la rang de
princ1p1u
fundAmental
al acestui gen ziaristic.
., Tendinţe noi in dezvoltarea
televiziunii··
c onstituie
genericul
studiului
semnat
de
Elit ~ik JIO\' şi consac:1at creatiei din clom2niul ziar:sticii de telc1;iziune şi perfcc\io'1 r ii
sistemelor tehnice din
acest domen:u.
In
articolu! jub~liar
.. Poetul şt presa periodică", Nadejda Alek;androva realizează o schiţă de por~ret consacrată
personali tă ţii scrii toru1ui şi ziaristului bulgar
Nikolai Liliev, cu prilejul centenarului naş
terii sale.
Rubrica .. Antologie"
inserează o notă biografică a scriitorului german Lion Feuchtwanger, realizată de Sofia
Toţeva, însoţită de un
grupaj de
fragmente
din opera literară a acestuia.

Secţiunile
.. Re('enzii,
„Panorama ··. ..Scrisori'" .
„Oronica ··, ocupă
ulţimele pag!ni
a!e actualei ediţii. (Iorga. V.)

Fenultima ap,u·iţie pe
anul 1985 a publicaţiei
OIZ debutea7..ă cu un
grupaj de studii şi articole reunite sub titlul
generic „Tinerii .şi mac;.s
media·-. consacrate unui
mare eveniment
c'lre a marcat Anul Internaţional al Tineretului - cel de-al XII-iea
Festival mondial al tineretului şi studenţilor.
La rubrica .. Pacea c:;i
dezarmarea··.
Su::;anne
Bjorkenhe1m
(Suedia)
inserează articolul .. Ziaristica pacifistft
condamnă··, in care
este
prezentat cazul a ~apte
ziarişti de la publicaţia
„ I kkevold „, condamna li
pentru publicarea W1or
informaţii oficiale referitoare la instalaţiile militare americane clin
Norvegia.
Secţiunea
.. Activitate<: 0.1.Z."
reproduce
fragmente extrase din
cîteva inten·enţii prezentate
la
ses1une:i
OIZ de la Qu.t?: .. O
sarcină ur~en~ă · opoziţin fată de campania de
dezinformare" . de .'u.:n

Molina
(:'\icaragua1 :
.. Extras din
di,cursul
inaugural
rostit
de
Rodrigo Santillan Peral ba, preşedintele Uniunii Naţionale a Ziariştilor din
Ecuador·· :
.. Ziaristul nu poate r~i
mine un simplu observator'". de 1.\larcelo Cevallcs Rosales. vicepreşedinte al OI~ Rubrica
,.Redacţia discută cu .. ··
publică
uo
inte:·\·iu
acordat
rc\·istei
de
w1
grup de ziarişti
indieni. care au
vizitat 1-edacţia publi.:.-aţici
„ Le Journaliste democratique"'. Sub genericul .,Lupta pent.ru drepturile ziariştilor„.
în
cadrul interviului au
fost abordate
unele
probleme pi-ivind preocupări le
prnfeslonale
ac-tuale ale ziar:ştilor,
iunc\iile sociale
ale
Federaţiei
indiene
a
ziariştilor

prot'esioniş'i.

crearea unei platfcrme
in1 ernD.ţionale care să
gD-ranteze protecţia ziariştilor profesionişti
în
exerciţiul

funcţiunii.

Dintre rubricile inserate în actuala ediţie a
revistei . mai
menţio
năm: .. )J"oua ordine internatională
în domeniul
informaţiilor
şi
comunice.ni·· ; . Sportul
şi mass media·-, „ \me1 iciie ··: .. Europa'·; .,Lexic„ : .. Curierul redactiei „ . . . cr.1nică „. (Iorga
V.).

(Con:i1::::ire clin pag. 34)

de la vorbire. După părerea mea, limbajul fiind
fa:: torul dcusiv in anti opoge neză prin dezvoltarea
ltr;1bajului anlMpotdul a devenit om - toate artele
pornesc de Ia limbaj. Muzica dezvoltă suprasegm e:1ta!e:e. p·n.:l a ajunge să le treacă pe seama
instrumentel or: ton. intonaţie, debit, ritm, accent.
Iar p lastica dez\·oJtă mimic-a şi gestul.
M-am ocupat apoi de teatru,
-:inematograf,
care derivă din aceste arte fundamentale. şi de televiziune pentru că am găsit că are o esenţă caleid0Scopica. Presei scrise nu i-am găsit un loc între
acestea şi de aceea nu am vorbit despre ea. Nu
a fost in orice caz. o omisiune d~liberată.
Şi. ca o concluzie ::i întregit discuţii. aş He&
să
adaug că oricW11. valoarea unui articol '1\1
rezidă
nici în ineditul expresiei, nici în noutat<-a experienţei, ci în a utenticitatea procesului prin care e:-..Ţe
rienţa este transformată în expresie.
E~istă
mai
mulţi oameni care trăiesc expe1ienţe noi decît ziarişti talentaţi. Un articol bun depăşe.5te platil'Jdi11ea
expresiei. N-are ce căuta în ga:~ctă o 11'JU:\ expenenţ;i
ca.re n-a căpătat înc-ă o expresie adec\·ată. şi nici o
noUă expresie care nu comunică nimic.
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(Continuare clin pag. 29)

CĂRTI

incit s[1 capete tensiune. nerv. farmec. interesul pe care îl stirneşte
ele obicei un dialog. Dacă un interviu e~te anost. \ "ina e a reporterului, nu a celui intervievat.

de

Lisette
Doniel-Brunea, iN
prefaţo este semnată de
Don

J

C.

Mihăilescu.

*

Tot
Io
Edituro
Eminescu,
Dum itru
Popescu public6 un
nou roman intitulot Vitro lii incol ore.

SCRISE

- Există mai multe moduri de
a concepe rolul reporterului : a ~o
liciia. si a inrc~istra opinii, a face
schimb d e opinii, a nota. fără comentarii răspunsurile, a da răspun
suri la răspunsuri etc. Pentru care
clintre aceste atitudini ()[)ta ţi '?

*

DE

Aceeaşi editură
librării si un oit

a expediat in
volum de ;JUblicistic6 : O dragoste ma i in·
ti i ş i întii, opor\inînd ziaristului şi poet ului Mihai N egule;cu.
Carteo o apărut în c un oscuto
colecţie „România azi''.

ZIARIST!
J

în edituro „iviinervo" o apărut
ediţia o li-o o apreciatei

cărţi

„Cum om

devenit scriitor", prezentare autobiografică
o
lui
Panait Istrati realizată pe bazo
textelor originale
de
colegul
nostru Alexandru Talex.

*

Salutăm

iniţiativo

Editurii Eminescu de a realiza o ontologie d in opero publicistică o reputatului nostru ziari st F. Bruneo- Fox. Volumul Memoria
reportajului - o fost alcătuit

- Nici nu m-am gîndH că sin l
atîtea modun ele a aborda inlerlocutorul ! Gînclindu-mă însă la interviurile citite şi la cele scri,;e ele
mine. le recun·1sc pc toate, într-adevăr. Cred că nu există o formul;i
mai bună d~cît cealall[t, ci doar o
forrnul[1 mni adccval[t decît cedlallă în
func\ic de inler)ocutor.
Dacă aş fi luat pin <"t acum 20 ele
inte.i·duri, aş fi ştiut prvbabil foarte
exact reţeta ideală. Am scris ins:!
aproape 200, aşa incit. nu cunosc
şi nu recunosc re\etc oamenii
sint atit de diverşi incit nici o
idee pr<;cunceput<"i 11u e \'alabilă
Am avut surpriza de a constata. de
pild5, c[t au ieşit foarte bine intervriurile cu oamt><ni pc care nu-i
cunoi:;team, pe care i-am v[tzut prima dată crnd le-am păşit. în casă.
(Aici voi face o paran lc:dt : cu prefer s[t discut cu interlocutorul în
ambianţa lui intimii. V;1zîndu-i casa.
locul unde lucrează. căr\ile din biblioteca, mcep sit-I cunosc. ştiu
imediat ce să-l întreb. Din aC'eastă
pricină îmi dic;plaee teribil >'it iau
interviuri prin medii neutre)

*

În colect'o „Rampo" o Editurii Eminescu, Adria n Dohot'.l·
ru publică un volum de teatru
cuprinzind
piesele
l nsom:iie
şi îndrăgostiţi i
de Io
nouă
seC1ro.

*

Cu
sti mă,
fru moşi i
mei
contemporani este titlul culegerii de reportaje
semnate de
Răzva n Bă rbulescu, apărută in
colectio „Român;o
azi" o Edi·
turii Em inescu.

•
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Petre DUMITRESCU

<:a

vă interesea ză

pr
t•eca ce presuintcre ~t·ază O[linia 1rn-

dumn ea\·o.:is tră

~au

- Gazetarul este reprezent<.:1ntul
opiniei publice. parle din e'.l Ce
mă interesează pe mine, interesează. desigur, pe mul\j al\ii. Consider c.:l întrcbftrile pc care le pun
eu le-ar pune oricine. cu atit mai
mult cu cil, trebuie s~t spun, evit
întotdeauna problemele de slrictă
specialitate. Mă in tcreseaz[t m ai putin detaliile inlime ale lab0ratorului de creaţie ; mă interesează în
schin1b imens cum rerlecla oamenii cu care discul. lumea în care
trăim. în care ne mişcăm.
Sînt convins ca oricine are ele
învăţat de la oricine şi de acnea
comunicarea, dialogul cu o personalitate - chi 1r pnn intermediul
gazetarului
înseamnă
foarte
mult. Cred c{t interviurile pe care
le-am luat de-a lungul anilor nu au
trecut fără ur:ne. fi'irit Să pmducă
asupra mea o schimbare. aşa cwn
nu cred să fie cineva care după
ce citeşte un număr de interviuri,
să nu simtă un înrlcmn spre mai
bine, mai frumos.

de pregătire profesională
a specialiştilor factor hotărÎtor ID grăbirea
ritmului de finalizare ID producţie
a noilor soluţii tehnico-ştiinţifice
~ivelul

---

A

--·

A

Ne··am adresat tovarăşei inginer ANGELA VOICILA, director adjunct al Direcţiei Tehnice din i\Iinisterul Industriei Electrotehnice, care a participat în calitate de delegat la Congresul ştiin
ţei şi i1wăţămîntului, cu rugilrnintea
hotărfr'ilor acestui important forum,

de a se referi, în lumina
la sarcinile ce revin specioltştilor ciin industrie pentru ridicarea nivelului Zor de pregă
tire profEsională. Publicăm opiniile interlocutoarei noastre.

Marile personalităţi ale istoriei au vocaţia marilor idei,
oorespunzind unor vitale adevăivuri ale V•ieţii, care se impun conş.tiinţ.ei, mobi'l izînd-o
Ja 1ucru, penitru a -şi pune întrebămi şi a afla răspunsuri.
Iar oînd aceste ideii majore
sînt încărcate şi afectiv de
un exemplar patcxs umamist
şi revdluţicmar cum sint
lide>ile şi 10bieotivele cuprinse
în opera secretarului general
al pa1rbidului nostru, preşedin
tele ţ.ă11ii, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu acestea au darul de a ne ga~vaniza întreaga fidnţ.ăi, miintea şi sufletul,
deopotiiivă,

feiibil gîin1diiirea

îmbogăţindu-ne
şi

aotiviitatea,

conduită.
Fi.i·n1dcă magÎIStrala cuvîntare
rost'ită de tovarăşul
NiicoJae
Ceauşescu de la înalta tribună a Congresului şti.inţei şi
îrwăţămînrtiu'lui reprezintă un
bogat izvor de inspiraţie şi
o că1lăuză sigură pentru toţi
cei ce-şi desfăşoară activitatea în dome111iul
cercetării

întreaga

noastră

şi
)nvă,ţămintu lui.
Aceasta s-a constituit într-un
amplu document programatic, care deschiide largi orfaonturii angaj1ă1rii potenţialului de
creaţie şi educaţie în procesul înfă;ptui!l'ii neabătute
a
pro~ramului partidului. a hotăriilii!lor Ooni!!resului al XIIIlea.
Nrumărî.ndu-mă p1~intre miile de participanţi la cel dinşti inţitice

tîi Cong1res al

ştiinţei

şi

în-

văţărnintului,
am adunat, în
carnetul de însemnăl'i, nume-

roase noi asemenea idei, profunde şi rodn.ice, între oa.re
şi pe aceea, reieşită ca o sarcină majoră a actualului c:ncinal, pobnivlt căreia ridica.rea nivelului de pregătire al
speciahlştilor condiţionează în
mo.d esenţia1l griibire;;i. ritmuJrui de finalizare pmductivă a
noilor soluţii tehnico-ştiinţifi
ce, îm scopul introducerii cucer.iirilor revoluţiei şti.intifice
şi tehnice în toate sectoarele
de aotiviiate.
Ceea ce m-a impresionat
cu deosebire şi de această
dată este convingerea tovară
şullui Nicolae Ceauşescu
pensona·litate de exc·epţie a
veacului nostru - că, dincolo de re~Ulta'te. esenţial ră
rnirie omul!, specialistul, cel
care a creat valorile trec·ute
şi pe cele de a2li, care le va
crea şi pe cele superioare de
mîine.
Intr-'adevă!r, v".>rbind de ri'tmul încă prea lent în cure
se aPJ.ikă în industl"ie unele
rezolvări noi ale laboratoarelor de cerceta;rc, nu poti să
nu consbaţi că el este determinat şi de persistenţa unor
discrepanţe de optică şi nivel
de informare şi pregătire, de
:fiaptul că dialogul di.ntre specialdştii din laboratoare şi cel
din industrie nu de'Curge întotdeauna la unison. Astfel,

unele soluţii date de cercetă
toni, chiair definitivate la niveluri tehnologice av;ansate şi
oferirte spre utilizare întreprinderilor, odată ajunse la
acestea s.înt reabo1,dnte şi reproiectate penlru a fi adecva te condiţiilor tehnice reale,
de pe plan local. Procedînduse. însă, în acest fel, se poale
atenua, pînă la anihilare, însuşi elementul ele noutate, originail, cuprins î:1 soluţia respectivă. De aceea este absolut
necesairă conluot"area directă,
de la niveluri competiti\"e de
p.regătiire şi informare, a speda1liştil-0r di.n laboratoare cu
cei d1n i.ndusrtrie. Numai pe
o asemenea baZă se poate
ooigum, în fiecare caz în parte, o rezolva1·e eficieintă
a
contradicţiei dintre nive!lul de
dotare tehnică existent în întrepri1ndere şi superioritaitea
noii soluţii oferite de cercetare, care, de fapt, vizează
ridicarea niveluluj tehnic al
în'l:lreprLndeuii.
In cuvîntarea rostită la
Cong·resul ştiinţei şi învăţ!
'fiîinbu1ui, tovarăşul
N"icolae
Ceauşescu oferea soluţia acestei contnadictii, subliniind
cu putere că, mai ales în
cercetare, trebuie să se facă
sim~it tot mai puternic spiritul revoluţionar, preoouparea
de a înnoi şi moderniza continuu ind11&tria, e~onomia naţională.

„Cred că mai m ult decît
_ în alte seclOar.e
spun;.;fovană.şruJ
Nicolae Ceauşescu
în magisbM!a sa cuvîntare la
Congresul ştidrntei şi învărţă
mîn bul ui - se poate afirma
că ia fi om de ştunfă, cerce=""'lafor inseamna a fi re::Y:!!!if'
~r, a acţiona intotcleaun~
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împotriva a tot cc est e vechi
pe rima t, p entr u promovar ea a tot ce est e nou în toat e sectoar ele vieţii economico-sociale ".
In aceste condi tii. pornind
de la nivelul dotărilor actuale ale în trepri oderilor 11 oastre şi ţinînd seama de acest
nivel. cercetarea este chemată să se preocupe de conturarea unor solu1.ii noi, cit
mai eficiente şi origfo1ak.
care să cconombească energia. să reducă co•nsumurHe,
să pună în
valoare şi să
firuotiJiice superior materiile
prime şi materialele de care
ddsp.unem.
Spre exem.p·l u, în ramura
industriei electrotehnice
ramură în care lucreaZă au~oorea rÎlndurilo.r de faţă
cercetarea ştiiniifică, dorturile special:i.ştn0r vor trebui
concentrate în direcţia dezvo1Wi1nii micl'oelectrcmicii. tehnicii de calcul, electJiiotehnioii, mecani1C'ii fine şi o.plicii,
ma.şinHor-1.melte, ceea ce
va
asigi111'a intensifocarea
introducerii prog;re.sului tehnic în
întreag1a economie. Este
o
realitate atesbată cu puterea
faptelor că electroniza1re1a economiei na.ţiomlle, situînduse, pri•n apliicarea largă a sistemelio.r tehnkiii de calcul, a
apararourii de măsură şi ccntrol, în avainga::cla pr·ogresului tehnic în întreaga economie naţionailă, \'a oonbribui
la înfăptUliirea programelor de
creştere mai accentuată a producti vităţii muncii. la 11idicarea ca1iităţii şi fiabilităţii produselor. I n actualul ci·nc.inal
via treb ui să realizăm, prin
forţe proprii, peste o sut.ă de
tehnologii
de
niveil tehnic
mondial ddicat, care să asigure dezvoltairea
cinmi•te1lor
Jarg integrate, tranzisitoarelor
de putere şi camutaţie, compon€1!1itelor pieZ·OCf>ramice, optoeleotiiondce etc. Este necesar
&ă avem permanent în vedere că, la nivellul anului 1990,
va trebuii să
realizăm
vn
grad de înnoire a producţiei
de 90 la sută şi un grad de
tipizare de 98 la sută.
Asemenea înnoit'i ra.ct:kale
sî1nt pe deplin posibile. Ne-o
dovede.şte însăşi isto11ia creaţiei tehnice, prin nurnero3se
e xemple mali \lechi sau mai
noi. Astfel, cind pe vr,emea
lui Benjamini Franklin statele amer•k:ane e1iau preocupate să iasă din dependenta
faţă de cărbune.le !mportat din
Buro.pa, a fost creată, întTe
a1Hele, ,.soba de Philadelphia"
(cu lemne), care le-a permis
şi
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amerioanilor să se bizuie nu
pe importurile de cărbune . ci
pe păidur,ile lor proprii. Bineînţeles, pînă la descoperirea marilor zăcăminte carbonifere aflate şi astăzi în exploatare. Dar s.ă -:iiim şi un
exemplu de la noi, cu alte
cuvunie. clin actualitatea noasLr.ă eoonomică. După cum se
ştie, pentru a reduce cm1sumul de că,1·bune şi gaze naturale, am trecut la valorificarea î.n termocentir alele eleclrice a depozitelor proprii
de .,minereuri s~1n1cc „.
Ală1tU111i de ce'11~lalte domenii ale creaţiei ten11ice, electrotehnica şi electronica, mecanica fiin.ă. m<işinile-une.Jte.
ca domen ii activînd, a5a cum
am arătat, în însăşi avangarda prognesului tehnic actual,
trebuie să pro.noveze cu îndrăzneală acesit nou mod de
a ooncepe înnoirea tehnicoş:tiii1nţifică,
pregă.tirea spe..:;ia'1işbilor, în scopul spo1·irii riLmuJui fi,naliză•rii pwdJctive a
noilor soluţii. As~fol,
una
dhntre cooiidcmatele de bază
aile acestei modificări e.senţiaile de optică priveşte conce:perea perforrnanţel()l· produselor noi în strictă dependenţă şi condiţionare de reducerea corusum•Hilor materiiail-energetice şi de spo.rirea
eiiicieinţei economice. în general, înoă din faza de concepţie a noului produs sau a
noii tehnologii trebuie să se
urm.ă1rească
asi~urarea unui
o:pUm în.tre cheltuieli şi cons umut'Î. Ored (;ă nu este lipsiit de interes să ar.ăt că, pînă acum, aseme.nea evaluări
se făceau abia clupă reaJ.izarea noului produs. cînd orice
remediere apă.rea tardivă, dacă nu chiar imposibilă. în
acela.şi spirit t!·ebuie gî111d ite
şi concepute încă de la începutul cercetăirii şi laturile
caluitative alle noului produs,
sa·1'ci1na cea ma1 importantă a
_acesteia fiiind rea!izarea
de
produse şi ~nstaliatii ca.re să
asigure încă în actualul cincinail dublarea productivităţ i i
UTI'LLl1iOii.
Desig1ur, asemenea modifioare de optiieă presupune din
partea tuturor
spe•::iialiş1bi.Jor
din domeniile amintite - ca
şi dii111 pa rtea altom din alte
secboare - o preocupare asiduă penllru r idicare·a nivelul1ui propriei pregăti1·i, pentru
a tria nsfomna naile cU111oştinţe
în elemente capabile să contrjbule 1a realizarea de noi
praduse.
Fiire.şte,
aceste
sLnădanii
vor duce, lmplkit, şi la creş-

terea conştiinţei profesionale a specialdştilor, a sp.iritu1u.i lo.r revoluţionar. Nici
o
dip.ă să n u pierdem din vedere s u bHnierea de mare insemnătate făcută de seoretarul general al pa:·t.iclului în
atîtea rînduri, cu deosebire
la Cong.resul ştiinţei şi învă
ţămî1n1tului, şi anume că „sociali'smul îl construim cu oa menii ş i pentru oameni. De
a ceea trebuie să facem i otul
i>entru ridica r ea con tinuă a
pregătirii lor profesional e
şi
tehnice, a nivelului general
-de conştiinţă revoluţion a ră.,
socialistă".
Astăzi
orientarea efortiuriJor de pregătire trebuie f.ă
cut,ii oarecrum dHerent·iat. De
phldă, specialiştii din producţ ie s1
imt nevoia unei mai bune preg.ii1tiri tehnologice. Există în această direetie progr::ime de ridicare a nivelului
pn~g.ă1Urii proies:o1:1 ale. ele reoiola1De. Acesitea treb;.tie însă
reailizate la un niveil cali.tatiiv
superior şi - dacă le raportăm
la ex1igenţcle actuale,
00111si·der1abil sporite - regindite şi, evident, îmbunătăti
te.
În cele arătate în articolul
de faţă, mi-am propus
să
dem·onsLrez - privind lucrurile dintr-un
anumit punct
de vedere - raţiun i le penku
oare Cong1resul ştiinţei şi învăţămîintului s-a constituit ca
un eveniment de însemnăta
te deo.sebi,t,ft
pentru viata
eoonomică şi socială. a ţă:rii,
pent1iu fiecare dintre noi. Pe
mă:sura trecePii timpul1ui, hotăil'îl'ile Îillaltulu i forum
din
domeniile ştiinţei şi învă1ţă
mî1ntului care au deschis
largi perspecLive unui adevă
rat salt caJita1tiv în ce p.1-jveş.te concepţia
şi căi.le
ele
reaHzare a progresului tehnic
generează în minţile
şi
conşti•untele noastre idei noi,
tot mai fecunde, orientîndune în labidnltul multit:J.d1in:ilor de obiective şi sarcini cu
care ne confruntăm în activitatea pract i că, de zi cu zi.
Sî>ntem pe depQi.n conş'1: ienţi
de fap tul că adivit.aitea
pe
oaire o de.sfăşuram,
roadele
muncii noa.stre contribuie nemij liooit la dezvoltarea armonioasă, eohildbrată şi multilatem•lă a tuturor ' localităţilor
şi judeţe1or tă•rii, la progresul forţelor de producţie
şi
perfecţionarea relaţiilor
sodale, la făiurirea unui
om
nou, omiul civilizaţiei socialiste şi comuniste.

Elena

Ş OIM U

-

Documentar. internaţional
in ce în re mai
mult,
concernele
de
p;·esă
occidentale
seHm.ănă
cu
adevărate
imperii. în
ciuda legislaţiei
antitrust care încearcă să
limiteze - aceast[1 ten-

D

Imperii vechi,

Desigur. o caracterizare a presei occidentale în termenii de mai
sus nu este nicidecum
o noutate. Care ar fi.
însă,
trăsăturile manifestate in ultimul timp?
Făcînd o sinteză a şti
rilor furnizate de agenţiile de presă, putem să
ne limităm la două particularităţi
principale :
1. marii
magnaţi
de
presă nu mai tin scama de graniţele naţio
nale ; 2. trusturile, prin
proprietarii lor. se depla'iează spre o ideologie de dreapta, ceea ce
înseamnă
concertarea
intregii propagande anticomuniste.
Cazul
lui
Rupert
Murdoch este. în această privinţă. mult prea
adesea ci lat. Şi revista
noastră a scris. în mai
multe rinduri, despre isprăvile acestui „supus"
australiano - americanobri tanic. Nu-şi &chirnbă,
cum bine se ştie, numai numărul (mereu
sporii) de publicaţii, de
staţii de radio şi de televiziune, ci pînă si cetăţenia !...
Nu întîmplător la finele acestui an cînd,
după
moda america nă
un ziar cău:a să afle
omul „cel mai..." al anului. Murd0ch a reuşit să întrunească toate sufragiile pentru „cel
mai odios".
Nu vom părăsi insulele britanice. fără a
aminti Şi de păţania
familiei Bcrry. Proprietară a lui „ Daily Telegraph·' începînd
din
1929, familia s-a văzut
în situaţia să vîndă influentul cotidian conservator, cu peste un
milion de exemplare rtiraj.
multimilionarului
canadian Conrad Black,
·Hani.
Cine este „ Citizen

• •

•

1mper11

dinţă.

•

IlOl

--------~

/\

lil

•
lumea presei

Dlack' (cum l-a numit
presa britanică. amintindu-şi de
un ilustru
predecesor) ? S-a aflat c?
noul intrus - al doilea, după Murdoch pe F'.eet Street este apropiat de noua dreapta canadiană Şi. în ţara
sa, este „sinonim cu 5iretenia. puterea ~i bogăţia'·
(săptăm inal ul
„ U. K. Press Gazette").
Şi-a început cariera la

22 de ani, conducind un
ziar obscur. Acum d2ţine un imperiu financiar puternic, în care
presa ocupă un loc minor : „numai „ 18 contidiane şi săptămînale
canadiene. Şi, bineînţe
les, britanicul .,Daily
Telegraph". Orientarea
ideologică? Desigur cea
a marelui capital: anticomunistă.

tn R. F. Germania,

'.iecare al patrulea es:emplar de ziar vîndut
aparţine grupuiui Springer. Numai că, în a~easlă ţară, un eveniment a făcut ca dominaţia să încetez.e : a decedat, în vîrstă de 75
de ani. Axel Ctisar
Springer. Imperiul său
s-a clădit iniţial pe cotidianul
de
senza\ie
..Bild", în genul presei
bulevardiere, cu un tiraj actual de 5,5 milioane exemplare. La
care
s-au
adăugat
zi!lrului „supraregional"
„Die Welt'· şi
alte
cîteva
cotidiane
şi
duminicale
cu tiraje
ridicate. Şi a mai fost
clădit pe
o ideologie
tradiţională de dreapta,
ca susţinător al primului cancelar al R.F.G ..
Konrad Adenauer. şi
adversar al .. Ostpolîtik"-ului fostului cancelar Willi Brandt.
Reamintim ceea ce
am mai relatat în legătură
cu avatarurile
marii agenţii de presă
americane - U.P.J. Aflată în pragul falimentului din punct de vedere financiar, aceasta
a fost pusă în vînzare.
A achiziţionat-o ca pe
un sac de cartofi
contra
sumei de 41,6
milioane dolari un
magnat spaniol, Mario
Vasquez Rana. Recent,
un tribunal din Washington a aprobat tranzacţia, cu singura condiţie ca noul proprietar
să nu fie numit director general pînă la definitivarea afacerii.
Şi, astfel, unele imperii de presă cad, altele se ridică. Cei care
pierd cu adevărat sînt
salaria ţii
respectivelor
concerne ale căror retribuţii scad vertiginos.
Ca să nu ma1 vorbim
de reacţiile gazetarilor
cinstiţi care .>e întreabă unde îşi mai
pot
rosti gîndurile şi convingerile. Patronii nu
acceptă
de::lt
elogiul
lumii capitalului şi calor;iierea oricăror atitudini de siînga.
Constantin LUPU
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Panoramic extern
Colaborare

Italia a acaparat jumătate din
valoarea publicităţii de
pe
piaţă, transmiţînd 500 de mii
de anunţuri.

creatoare

Situaţia

din Italia pare a
gravă. Pe de
o
parte, pentru că televiziunea
realizează încasări publicitare
disproporţionate,
care
pun
în dificultate evidentă presa
scrisă, pe de altă parte. pentru că excesul de publicitate
tinde să degradeze calitatm
emisiun'ilor şi, în sfîrşit, pent.ru că prea multă publicitate
duce la
iritarea publicului.
De aici, idei, soluţii, propuneri. De pildă, tarifarea diferenţiată în funcţie nu doar
de durata anunţului, ci şi de
orele cînd este transmis (tarife mai mari, desigur, pentru
orele de
maximă auditie).
Tarife diferite şi în funcţie
de anctimpuri, deoarece spectatorii din august nu reprezintă nici jumătate fată de
cei din decembrie.
Respectarea riguroasă a timpului afectat pentru publicitate
în
rap01·t cu totalul orelor de emisiune şi eliminarea fermă
a
publicităţii
neplătite
din diferite considerente mai
mult sau mai puţin obiective.

.fi cea mai

1n ultimul număr pe anul
trecut al revistei „ Uniunea
Sovietică "
(ediţia în limba
română) este inserat articolul „Colaborare creatoare între ziarişti ", care se referă pe
larg la cooperarea dintre ziariştii români şi cei sovietici.
AJJariţia articolului
ci fost
prilejuită de încheierea noului acord de colabm·are
pe
cinci ani între Consiliul Ziarişt'ilor din România şi Uniunea Ziariştilor din U.R.S.S.
Cu plăcere menţionăm f aptul cii articolul subliniază „ ca
o

frumoasă

tradiţie "

„schimbul direct dintre
blicaţiile

Uniunii

şi

pu-

Ziariştilor

din U.R.S.S. şi cele ale Consiliului Ziariştilor din Republica Socialistă România " .
Astfel,

se

„ revista

arată

în

articol,

face
publicaţii , delegaţii de colaboraitoni ai să1i ou rev ista «Presa noastră » ".
Art.icolul, semnat de A

ischiimb de

«Jm·nalist»

experienţă ,

Kostocikin, se încheie exprimind convingerea că ,. noul
acord de colaborare pe cinci

ani între organizaţiile noastre de ziarişti va da un nou
impuls extinderii şi adîncirii
legăturilor de creaţie dintre
eonfr~ţii întru condei sovietici şi români".

Bombardarea telespectatorilor
Publicitatea la posturile de
televiziune occidentale continuă să fie obiect de discuţii
şi controverse între apărăto
rii calităţii emisiunilor, r ealizatori, psihologi, educatori şi
fireşte,
gestionari. 1n Italia
de pildă, în 1985, canalele de
televiziune naţionale au difuzat peste 60 de mii de anunţuri publicitare, iar post·u rile
de televiziune private au emis
peste 500 de mii ( lntr-un singur film transmis pe reţemw
TV particulară a lui Berlusconi s-au putut număra 163
de întreruperi pentru introducerea de flash-uri publicitare). lntrebarea pe care şi-o
pun specialiştii (dar şi administratorii) este cum poate fi
salvată televiziunea de avalanşa publicitară şi telespectatorul de
bombardamentul
publicitar devenit pentru mulţi
in~uportabil,
pentru alţii un
atentat nu numai împotriva
celui ce priveşte micul ecran,
ci şi a însuşi rolului informativ şi cultural-educativ al
televiziunii. Se pare că unele
soluţi'i sint oferite de compararea numărului de anunţuri
publicitare cu veniturile obţinute de pe urma lor în diferite ţă'l'i. ln Anglia de pildă,
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în 1984, televiziunea a încasat
31 la suta din totalul sumei
cheltuite pentru
publicitate
prin presa scrisă şi radio TV
cu 80 de mii de
anunţuri;
în R.F.G„ 17,5 la sută, cu aproape 30 OOO de anunţuri, în
Franţ.a„ prin publicitat.e
la
cele 3 canale naţionale, 16.7 la
sută prin 75 OOO de anunţuri.

1n fiecare ţară capitalistă
problemele publicitătii
TV
se
com.plică şi din
cauza
televiziunii
private,
a
concurenţei dintre posturi, a
introducerii televiziunii prin
cablu, a creşterii
costurilor
de producţie, a presei tipărite
care are nevoie de mai multă
publicitate mai ales presa
politică, ş.a.m.d. Reglementări

le care se preconizează pentru
găsirea unor soluţii acceptabile au dus Institutul italian
de cercetări, lntermatrix, la
concluzia optimistă că începînd din acest an publicitatea
la televiziune va creşte mai
puţin (pl.us 2,2 la sută)
în
favoarea publicităţii prin presa scrisă (plus 4,9 la sută),
Desigur, soluţiile şi proporţiil e
sînt diferite în fiecare ţară.
Toate converg însă spre găsi
rea mijloacelor de frînare a
tendin ţei publi.cităţii
de
a
de'l;eni, de dragul banilor, o
formă
de agresare a telespectatorilor.

Panoramic extern

Cind ziaristii
J

sint in

pericol

Preocupat de riscurile la
care sînt supuşi zia1·iştii aflaţi în misiuni profesi.oiutle
periculoase, Comitetul Internaţional
al
Crucii
Roşii
(C.I.C.R.) a dat
publicităţii
un comunicat de presă.
Cu această ocazie, s-a cerut
comunităţii mondiale să intensifice eforturile umanitare
de protejare a ziarişti.lor.
Totodată, s-a anunţat i"1stalarea unui „telefon roşu"
(Geneva, 346001), pus la dispoziţia redactorilor şefi şi asociaţiilor profesionale şi internaţionale,
pentru a lua
imediat contact cu departamentul de presă al C.l.C.R.
Şi de a cere asistenţii, în cazul dispariţiei vreunui ziarist
aflat în misiune.

„Marca
Hersant"
In afara puternicei expan.>iuni
publicitare, Robert
Hersant,
magnatul presei franceze, şi-a
mai sporit
zestua cu încă
cinci
ziare
regionale
din
Franţa. „France Presse" face
bilanţul posesiunilor Hersant:
două mari ziare de opoziţie
„Le
Figaro" .~i ,.France
Soir" - , împreună cu suplimentele lor duminicale,
15
cotidiane regionale, mai multe reviste specializate, o agenţie de presă, o societate
de publicitate, numeroase tipografii. 1n acest fel, grupul
Hersant adaugă A.F.P. controlează
practic peste 38
la sută din difuzarea cotidianelor naţionale şi peste 20 la
sută din a celor
regionale.
Oricum, un citito!' francez de
presă din cinci este nevoit să
urmărească o publicaţie
cu
„marca Hersant". Or,
concentrarea presei în mîna unui trust are consecinţe dintre cele mai nefaste în domeniul informaţiei, prin impunerea, cu forţe sporite, a
ideologiei anticomuniste. caracteristică marilor
grupuri
financiare de presă.

Cit

.

cum citesc italieni;

Sl
„

Un recent sondaj de opinie
efectuat de instituţia de specialitate „lstat" şi-a propus
să realizeze o radiografie
a
lecturii italienilor. La anchetă
au răspuns 25 917 famtlii din
974 de localităţi rurale şi urbane. Rezultatul a fost
cel
puţin surprinzător : 22.1
l:i
sută din italieni nu
citesc
nici ziare, nici cărţi, nici reviste. Din familiile surprinse
în sondaj 21,1 la sută nu deţin acasă nici o
carte. mei
măcar un reţetar de bucate
sau o
broşură.
Explicaţia
dată : 34 la sută „ lipsă df
deprindere", 28 la sutâ
„lipsă de timp".
Persoanele care „ răsfoiesC"
macar o carte pe an reprezintă 77,9 la sută (majoritatea
adulţi între 20 şi 34 de a ni,
şi dominant bă1·baţi, 80.4 la
sută faţă de 75,5 la sută femei). Ceea ce surprinde
în
sondaj este că dintre cei ce
m' citesc, 3,5 Ia sută sint
oameni cu diplome universiPentru
cititorii de ziare
prefcrinţele se îndreaptă spre
periodice (56,9 la sută);
cotidianele vin pe
planul doi
(54,2 la sută) iar cărţile pe
ultimul loc (46,41 la
sută).
Dintre cititorii de gazete 29.7
la sută citesc zilnic cel puţin
un ziar, 29,1 la sută o dată
pe săptămină, restul din cînd
în ci11d, la întîmplare.
Pri•f erinţele
pentru
conţinut
marchează un interes net pentru ziarele de informaţie ge1icrală \64 la sută), urmează apoi
;;iarele locale (44,5 ) şi presa
sportivă (25.8). Interesul lec-

17 ziaristi
~

victime

.,i

televizată.

Citeva observaţii interesante privesc bibliotecile personale. Majoritatea familiilor,
34,9 la sută. au în casă pină
la 25 de volume, apoi
numărul scade proporţional : cu
50 de volume în casă 16,2 la
sută, cu 100 de cărţi 12.5 la
sută ,cu 400 de volume 3,9 la
sută. Cele cu peste 400
de
cărţi n-au mai fost luate în
calcul...

.

.

mex1can1,

calamitătii

ale

17 ziarişti morţi, zeci
ziarişti răniţi, milioane

furii se îndreaptă în proporţie
de 8.l,5 la sută spre problemele locale. 66,3 la sută spre
actualitatea politică mondială
şi 59.2 la sută spre sport.
La intrebarea adresată celor care nu citesc nici un zia„,
răspunsurile au fost: 31.4 la
sută „ nu mă interesează". 17
la sutâ „lipsă de timp·•. 11,4
la sută „prefer telejurnalul"
şi 1,9 la sută „ preţul
prea
mare aT. gazetelor".
ln privinţa periodicelor. 47,4
la sut.ă din familii citesc cel
puţin 3 pe lună.
Preferinţele
se îndreaptă spre revistele de
tip magazin (55,9) şi spre revistele pentru jemei (41,9 la
3ută). Un aspect interesant al
anchetei este spulberarea pă
rerii că televiziunea şi radio
au diminuat numărul cititorilor de ziare şi reviste.
In
fapt. 85,2 la sută dintre cei
care privesc televiziunea
:iscultă telejurnalele sînt, toate,
persoane care citesc cel puţin
o gazetă pe zi şi o revistă pe
săptămînă sau pe lună, iar
78,3 la sută dintre cei ce nu
citesc nimic nu urmăresc nici
informaţia radiofonică
sau

~

de
de

pesos pagube
matc1·iale
acestea au fost consecinţele
seismului asupra mijloacelor
de comunicare din MexicoCity, după cum informează
Buletinul de informaţii
nr.
9-10 editat de Federaţia latino-americană
a ziariştilor
(FELAP).
Conform investigaţiilor 'intreprinse de Facultatea
de
ziaristică a Universităţii ibero-americane, aceste cifre nu

indică decît parţial pagubele
suferite, situaţia exactă fiind
încă dificil de stabilit,
mai
ales
privitor la televiziune.
Sursa citată evaluează la 30
numărul de ziarişti răniţi. 1n
ceea ce priveşte
pagubele
materiale, mai puţin atinse
au fost ziarele „E.rcelsior",
.,El Heraldo de Mexico", „La
Prensa" şi „Diario de Mexico" în timp ce televiz iunea
şi magazinele
„Siempre" şi
„Expansion" au fost
serios
afectate.
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•

O

iniţiativă

bineavin<l ca scop
stimularea
activităţii
corespondentilor voluntari este concursul Viitorul cu o clipă mai
devreme organizat de
gazeta „Munca ·, deschis tuturor oamenilor
muncii şi activiştilor
sindicali. Dotat cu premiile
I-III şi trei
menţiuni, concursul va
lua în cons1rleraţie toate materialele publicate
la rubrira .,Au cuvîntul cititorii··, precum şi
în celelalte pagL:11 şi
rubrici ale gazetei (5tiri,
note, reportaje,
portrete. fotografii cu explicaţii). relalări despre
fapte de muncă semnificative pr! 11 abnegaţia
şi răspunderea
muncitorească .
în îndeplinirea şi depăşirea planului, a angajamentelor în
întrecerea social isiă pe
anul 1986: acţiuni pol1itico-organizatorice
şi
cultural-educative organizate de sindicate. reali:z.ăJ.'i edilitar gospodă
venită

aducă

jurisconsulţii

la
cuno.)lintelor juridke ale judecă
torilor „fără robă'".
îmbogăţirea

• Redacţia ziarulu·i
„Unirea·· - Alba ::i editat într-o frumoasă
ţinută grafică un supliment social-politic şi
cultural.
Anco1·at
în
realităţile
jude\ ului,
s::ris cu acurateţe, suplimentul reprezintă o
reuşită

publicistică.

• Un interesant supliment politic. s0c1al.
cultural
intitulat
Sinteze - a fost ediht
recent şi de către redacţ;a gazetei ..Tribuna Ialomiţei·-.
O menţiune
specială pentru „Ca;ctul

Botoşani.

avînd
ca
punct de pornire concluziile formulate din
răspunsurile a circa 400
cititori la un chestionar public lansat la
sfîrşilul anului trecut.
De reţinut : aproape 25
la sută dintre cei care
au răspuns pretind îmlmnălăţir€a reţelei
de
difuzare a presei !
• Galeriile de a!·tă
ale ziarului .,Dimbov1ta ·· au găzduit in cur.sul
acestei luni expoziţiile
personale ale artiştilor
plastici dr. Vladislava
Iacubovski şi Ion Cră
ciun. ultimul fiind şi
laureat al Festivalului
naţional .. Cintarea fiomân:e: ··.

•

Secţia

de ziarisitrl.că a Academiei „Ştefan
Gheorghiu" a orga'1izat,
joi, 9 ianuarie, un simp ozion .1vind ca temă
„Conţin utul

JdeologiC'ă

şi

şi

funcţia

politică

a
diferitelor
tipuri
de
mesaje publicis tice". Au
participat cadre didactice şi studenţi de la
Secţia de ziaristică
şi
din întreaga Academie.
•

Gazeta ..Munca·-,
ru Cornsiliiul
al .'>indi•:atelor
Bistriţa-NăSaud,
a organizat o înlîlnire cu
membrii C·) nsiliilor de
judecată
din
judeţul
Bistriţa şi cu cadre de
conducere din
m3rile
unităţi economice.
S-a
realizat. cu acest priJej, un util
schimb
de experientă în pmbleme
vizînd
competenţele
comL'>iilor
de judecată şi contribuţi a pe care trebuie s-o
împreună
judeţean

46

•
Redactorii gaz':!tci
„VUtorul" - Mehedinţi
au efectuat de curînd o
vizită
de documentare
colectivă pe iplatoul carbonifer din apropierea
municipiu!lui
Drobeta
T urnu Severin, unde a
fost introdus în frontul
de lucru cel de-al doilea excavator de carieră cu rotor realizat .în
în tregime din echipament produs de indu::.tria noastră. Materialul
documentar cules cu această ocazie va fi folosit în editarea un0r
pliante şi foi
volan te
destinate popu·larizării
muncii neobosite a minerilor pentru a da patriei dt mai mult căr
bune.
•
rea

reşti.

• tn dnstea celei de
a 65-a aniversări a înt.emeierii Partidului Comunist Român. reda::t,ia
ziarului .,Dîmboviţa'· a
organizat un concu::-s
de creaţie publicistică,
dotat cu premii, pur tînd
genel'i•cu1
„Sub
steagul glorios al partidului".

fie in culori : „Peisaj
din Munţii Rodnei ". Ne
bucurăm pentru această
apreciere ia talentatului
nostru coleg.

literar~artisitic·'
inclus
în suplimentul colegi101·
ialomiţeni.

• Clubul presei sibiene continuă să organizeze activ. tă ţi eul turail.e de larg interes. In
una
dintre
acestea,
poetul :;.\llircea Ivăne"cu
a evocat memoria lui
Nicolae Labiş. cu prilejul împlinirii a 50 de
ani de la naştere. Evccarea a fost urmată de
un concert al or::hestrei
de cameră a Fila:·mnnicii de St:it d:n .::)ibiu.
!n cad~•II cicl'.Jlu'.
ce .>·e desfăşoară
sc1b
generh:ul
Informaţia.
Harghitei
în mijlocul cititorilor,
în ziua de 7 ianuari·e
a.c. a avut loc un fructuos dialog de luc.ru i:~
tre redactorii
ziaru1ui
şi oa.menii muncii de la
Intr-eprinderea de pro•
de

acţiuni

ducţie
industrială
şi
construcţii
cai
fe:·dte

„Harghita" din Mie:·curea Ciuc.
• O dezbatere pe lema eficienţei deme:"Sugazetăresc a avut
lui.
loc, recent, la redacţ ia
gazetei „ Clopotul·' din

La galeriile de arale ziarului
„Flacăra
Iaşului"
s-a
deschis expoziţia de fotografii
„ Instantanee
cotidiene". Expun membrii cercului foto al
Casei Pionierilor ş i Şoi 
milor Patriei din lot·slitat.e. O altă expoziţie,
organizală
sub egida
revistei „Cronica ", cuprinde lucrările cunoscutului pictor ieşean
Petre Buzatov.
tă

•

plastică

• Galeriile
gazetei
„Brassoî Lap6k·• - 13,·aşov găzduiesc cea <le-.a
50-a ex.poziţie de artă
plastică.
Noua ediţie
este consacrată creaţiei
unuia dintre iniţiatori
- talentatul grafic:an
Csutok Levente, fotoreporterul gazetei.
•

In

.. Enciclopedia
Internaţiona!lă
a Fotografiilor·-, apărută de
curînd în Elveţia, a fost
indus şi Ion Miclea, fotoreporterul
revistei
„ Contemporanul"'. Intr-o
pagină întreagă sînt i nfăţişate date1e biografice, expoziţiile la care
a pa11.itidpa t, portretul
autorului şi o fotogra -

Mai întii la Miercu Ciuc, apoi la Topliţa, a avut loc vernisajul expoziţiei de fotografii
..Imagini din
voievodatul Opole'· (R.P
Polonă), aparţinînd artistului fotograf Tadeusz
Wassilewski, fotoreporter în redacţia ziarului
„Trybuna Opolska". cu
care .,Informaţia Harghiittei" întreţine strînse
legă tuni.
•

Colectivul redar:al ziarului „UniAlba a să:-bă
rea" tori t recent. pe colega
lor Ileana Terek , neobosit
fotoreport.er
la
ziarele „Drumul sociaJismuiluli" şi .,Unir::!a ".
cu prilejul
împlinirii
vîrstei de 55 de ani, şi
a pensionării. Pentru
rod nica ei activitate. ne
face plăcere să-i urăm.
colegei noastre. un cald uros .. La mulţi ani !··
ţ i ona'I.

•

Pe platforma

in-

dustrială
a
oraşului
G ăeşti, redacţia
ziarului „Dimboviţa" a or-

ganizat, împreună cu
comi te tul orăşenesc de
partid, o dezbatere referitoare la actiunile ce
se vor întreprinde în
industria oraşului pentru creşterea de cel puţin două ori a nivelul ui 1productivităţii muncii în noul cincinal.

• La New YO!rk a
avut loc ceremonia de
decernare a
premiil0:·
O.N.U. pentru acei ziarişti care s-au dis li ns în
campania
împotriva
foametei în lume.
La
festivitate a luat part<:!
şi se..:retaru 1 general al
organizaţiei
mondiale,
Javier Perez de Cue··
Ilar. Printre laureaţi
sînt
Mohamed Mine,
şeful biroului african al
agenţiei .. Viisnews", cunoscut cameraman, fotor~po11ter şi producă to:·
TV, care a mai primit
în 1984 şi Premiul presei străine ,tot pentru un
reportaj ded icat foametei ; Michel Buerek, df~
la British Broadcasting
Compa1ny: David Willie.
corespondent
al
lui
..Chris1bian Sc:ence Monitor", autorul
cărţii
„Africa în criză"; Lloyd
'Dimberlake, fost redactor ştiii1nţHic al agenţiei
de pr.esă Reuter.
• .. Neraca" este primul cotidian economic
din Indonezia. Acesta
apare Ia Djakarta. incepînd de la 18 august
1985. Cotidianu! îşi îndreaplă atenţia asupra
problemelor economice.
financiare şi industriale. Redactor şef al publicatiei este M. Zulharmans.
preşedintele
Asociaţiei ziariştilor indonezieni şi, totodată.
preşedinte al Confederaţiei ziariştilor din tă
rile ASEAN.

• tlin 1lu.na noiembrie,
în Olanda,
a apărut
priimull număir al publicaţiei
„Arlendinck Eas·t-W·est Tr,i bune", „un
ziar menit să ducă Ia
îmbLunătăMrea
;relaţi·i ·
lor dintre Est şi Vest
prin intemned'iu1l unor
contacte între ziarişti aparţinîind celor două sisteme". 5 OOO de exem plare din acest
ziar,
redactat în ~imbiJe engleză şi rusă, au
fost
distribuite
ziar>iştilor
prezenţi la Geneva, cu
oca:?Jia întîlni·rii la nivel înalt din1Ire Ronald
Reagan şi Mihaiil Gorbaciov. Pr.intre autol"ti
articoleilor ditn
primU'l
număr au fost
ziarişti
ai
agenţiei
so.v.ietiiee
„Novosti ". ai Televizt··
unii vest-germane 5i

ai reţelei olandeze „NRC
Handelsblad ".
•

Confederaţia

l'iştilor

din

zia-

ţările
săirbătorit

ASEAN şi-a
cea de-a X-a aniversare. Cu această ocazie a fost proclamatJ
Ziua presei din ţări le
ASE AN.
Con[ederaţia
reuneşte,
în prezent.
7 OOO de ziarişti din Asia de sud-est şi reprc·
zentanţii a cinci organiza\ii
naţionale
de
ziarişti semnatare a actului constitutiv.
• Cel mai îngust aparat de radio portabil
di•n lume a fost realizat de specialiştii fi:·mei ..Maitzus:ta Denk i ··

„Petit Parisien" şi c0laborator
la „Figaro",
trăieşte în prezent
în
Stiat.ele Unite. Acolo a
şi scris o caiite „Madame Simone" care
va apărea în luna februai·ie a.c:. ,,Madame
Simone„ este numele
sub care a fost cunoscută
actriţa Claude CasimirPerier. În lunga sa existenţă . de 108 aini, ea
s-a anat în compania
uno.r oameni celebri ca:
Alain Fourruier.
D'Annunzio.
Leon Blum.
Anna de Noailles şi a
fost prietena lui
Jacques Pagel.
Organihaţia

•

ecvlo„Greenpeace" ;1
cheltuit suma de 29 OOO
gistă

.

.

PE.. S.C URT
'irl ·. t:oâtii ,lumea
(Japonia).
„Grosimea ·'
aparaitu11ui este de numai 6 m ilimetri, celelalte dimensiuTlli fiind 5
şi 9 centimetri. Aparatu'!
funcţionează
pe
două lungimi de undf!
(.medii şi
ulirascurte).
fiind alimentat de la
o
baterie ultraplată.
proiectată să furnizeze
energia necesară timp
ele 16 ore fără întrerupere.
•

Conferinţa

zentanţilo1·

repre-

agenţiilor

de presă arabe, pe de o
parte. şi ai celor internaţionale (United Pre,;-s
Iniernaitional, Associated P,ress, Reu.ter
şi
France Presse), pe de
altă pante,
î.i;itrunită la
Londra, î'n toamnia anului treout, a ho.tărît înfiinţarea Comitetului d e
coordonare
şi .control
pentru
intensificarea
cooperăriii dintre ele şi
pentru rpregăibirea uinor
întîlniri sltmilare în scopul ccmtinuării dialogului.
• Cunoscutiul ziarist
fran::ez Jacques Pagei,
fosit 1red~ctor şef
înainte de război la „Magazine ", apoi
secretar
general de redacţie, la

de dolari pentru publicarea 1pe o pagină întreagă din ziarul „New
Yo.rk Tim.es" a
unui
text care d·enunţă nu·
clearizarea Pacificului.
Pagina cuprindea cupoane pe care cititorii
sînt rugaţi să le
trimită în semn de protest
unor personalităţi impHcate în •cont inuarea
experienţelor cu
arma
nucleară.

• Firma Aqua
TV
din R.F. Germania
.1
realizat o cameră
de
luat V·ederi. avJind ce:e
mai
mici dimensiuni
din lume. Fără obiect1v,
aceasta măsoară 4x3x3
cm. Aparatul miniaturizat cuprinde uin captator de imag.i ni alc:ituit din 220 mii de fotoelemente, cu dimensiuni de 23x23 miimi de
milimetru. RealJzatorii
noii camere de luat vederi declară că pot obţine cu aceasta imagini
de mare acurateţe.
•

Premiul
internaal Agenţiei Inter
Press Service (1.P.S.),
cu sediul la Roma, a
fost decernat ziaristului sud-african Allister
Sparks, fost redactor la

ţional

„Rancl
Daily
Mail·-.
Sparks s-a evidenţiat
prin articolele sale de
condamnare a apartheid-ului.
• Agenţia de presă
„Capopress". aflată sub
auspiciile
agentiilo:r
ANGOP
(Angola)
şi
ANOP (Portugalia). a
fost inaugurată, în august anul trecut,
în
Insulele Capului Verde.
ln aceeaşi ţară. radiodifuziunea acoperă 85
la sulă din teritoriu,
programele fiind transmise în special pe unde ultrascurte ; transmisiile pe unde medii
sînt într-o fază iniţia
lă. În ceea ce priveşte
televiziunea.
aceasta
are emisiuni de patru
ori pc s.ăptămînă .
• Cel de-al TI-lea
program al Televiziunii
poloneze are, în sp"'cial, caracter de divertisment. La redactarea
emisiunilor colaborează
şi studiourile locale de
televiziune.
•

Federaţia Naţiona

lă

a Ziariştilor
din
Brazilia (Federa<;ao Nacional de Jornalistes do
Brasil) şi-a prezentat
oficial cererea de afiliere la Organizaţia Internaţi onală a Ziarişti
lor (0.1.Z.). Federaţia
reuneşte
25 OOO
de
membri. Hotărîrea de
afiliere a fost ratificată de cea de-a XV-a
Conferinţă naţională a
ziariştilor
brazilieni,
care a avut loc la 30
septembrie anul trecut.
• Primul sistem de
teletext din Malayesia
(Berita Express) a lansat un serviciu-pilot.
Acest sistem include
ţara în sfera comunică
rii prin satelit Şi a informaticii.
•

A încetat din viaziaristul sovietic E.
D. Kiseliov, care, timp
de nouă ani, a fost eorespondentul
ziarului
„Pravda" în România.
ţă

• In
anul
trecut,
DjLbouM a devenit cel
de-al 39-lea membru a:
Agenţiei
pan-africane
de presă (PANA).
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(continuare din pag. 36)

toare colaboraţie la boli le unei politici ieşite din făgaşul interesului
public ar aduce un serviciu să
nătăţii morale a acestui popor".
Vibrante apeluri la presă, la buna
a rosturilor unei profesiuni pe care n-a cutezat niciodată
să o abandoneze, le adresa şi atunci
cînd, în 1931, cărturarul era chemat, pentru prima oară, în fruntea
unui guvern al ţării. „Domnilor··,
sîntem între colegi îşi. începea
el conferinţa de presă cu ziariştii
străini acreditaţi la Bucureşti, după
numirea sa ca Preşedinte al Consiliului de Miniştri. Şi continua :
înţelegere

„Ştiţi

desigur că şi eu sînt ziarist
am acolo în ziar articolul
meu, în fiecare zi". Pentru ca nuşi

că

mai după alte
declaraţie făcută

cîteva zile, într-o
în fata ziariştilor
reuniţi în
Capitală cu ocazia unei
consfătuiri a miniştrilor de externe
ai MiC'ii
înţelegeri, amintind
că
practică gazetăria de peste 40 de
ani, Nicolae Iorga să !;Chiţe;;e
în
cîteva cu vinte o foarte
sugestivă
paralelă între meseria de gazetar şi
funcţia unui bărbat de stat : ,.Cred
că jurnalismul dezvoltă mai mult
decît orice simţul pentru nevoile
momentului şi că, în consecinţ5,
este cea mai bună pregătire pentru
omul de stat. pentrucă, spre a guverna, e nevoie de oameni care să
poată lua deciziuni imediate. Ca şi
ziaristul, omul de stat, dacă-l deş
tepţi în miezul nopţii, trebuie să
se îmbrace într-o clipă, să răspun
dă imediat tuturor chestiunilor, să
ia o hotărîre la locul unde ea trebuie executată. Ziaristica dă simţul actualului şi putinţa hotărîri
lor imediate". Idee pe care, în aceeaşi zi, o exprima, lărgindu-i sensul, şi ·î ntr-un articol apărut
în
„Neamul Românesc" : „Poate nicio-

dată ziaristul n-a fost mai
astăzi colaboratorul, şi

mult deîn situaţiile cele mai grele, pe care le prevede, le lămureşte şi le judeca, al
omului pol itic. Fără dlnsul nu s-ar
putea ajunge la acel contact intim,
necontenit, între politica unui stat
şi sentimentul
unei naţiuni, fără
care diplomaţia n-ar fi decît un
elegant joc de talent. El este, de
fapt, într-o societate căreia şcoala
nu-i poate da decît foarte puţin,
educatorul neobosit al tuturora, fără
a exclude pe acei chiar care au iniţiativa şi direcţia unei politici. Nu
toate secretele-i sînt cunoscute, dar
cei care le obţin n -au de cele mai
multe ori pregătirea pe car{) acesta
o are".
cît

A-l aşeza pe ziarist, pe zim·istul
de convingere şi de talent, alături
de omul de stat în ierarhia valorilor sociale ale unei naţiuni, iată tm
suprem omagiu ce s-a putut aduce
vreodată slujitorilor p resei. Un omagiu care i se
cuvine cert.
cu
prioritate, lui Nicolae Iorga şi pe
care istoria presei româneşti n.u-l
va put ea nicicînd omite.
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Niciodată

nu stim
destul. ..
'
Mereu sîntem moi bogaţi in o cu11ooşte, niciodată nu ştim .d~stul. Pete
albe se identifică mereu s1 in Antarctico, şi rn steaua Orion, şi .in ~dînci~
mile de neatins ole atomului, şr, mor
ales în fireo, în măreţia, în puterea,
in ;ensibilitotea oamenilor de
lingă
noi. întotdeauna moi odinei decit bă
nuim ; întotdeauna moi înalţi decit pu:
tem ridica privirea ; întotdeauna ma•r
complecşi decît putem înţelege ; întotdeauna mai frumoşi decît ii credem.
Iotă ce ginduri mi-ou fost sugerate,
Io începutul ierni,i, de unul dintre colegii cu care întîmplorea făcuse să nu
lucrez nicodată umăr Io umăr : NICOLAE BRUJAN, corespondentul „Scînteii"
pentru judeţul Sibiu.
Au fast suficiente citeva zile
de
muncă pe n~pte co să înţeleg, în forme noi - vai, ce tîrziu ! valoarea
imensă a tactului profesional, forţa de
necuprins o modest·iei, aerul ta re ol
răspunderii, sevo bogată a dorinţei de
a te apropia, discret, de oameni, pe
funigeii de argint ţesuţi între ziarist
şi setea celo rfolţi de cunoaştere. Parcă pe măsură ce nobilul său caracter
se lăsa desci~rat, ramurile din jur deveneau moi viguroase.
Camaraderia
lui dădea încredere, fineţea lui releva puteri, umorul lui insufla cinste,
demnitatea lui ... Demnitoteo lui impunea demn.itate.
Oricitor colegi am relatat
despre
aceste tîrzii revelaţii legate de un om,
am întîlnit aceleaşi răspunsuri : „Cum ?
Nu ştiai ? E, într-adevăr, un om minunat !" Mă simţeam mic că nu- l descoperisem mai demult, mă
simţeam
more că l-am „descoperit" pînă Io u rmă. Dor nu şti'om, n-am ştiut pină în
dimineaţo solstiţiului de iarnă, cit de
departe va deveni „demultul", cit de
aproape va H „pînă la urmă".
Cu 1 puţine minute înainte de
ora
zece dimineaţa l-am văzut în redacţie, cu statura-i falnică şi zîmbetul timid. Cu puţine minute după ora zece,
simpli trecători ou transmis consternarea de o fi văzut un om prăb u şind u -se,
co un trunchi falnic, risipind, spre pă
nffnt, un ultim zîmbet de copil.
În neguro tristeţii, iarăşi ne-om închipuit că ştim totul despre Nicolae
Brujon. li foloseam drept pildă pentru
cit de nebănuit de odinei pot fi apele
sufletului. Pentru cit de înalte pot f i
piscurile mindriei de om.
Repetam eterno greşeală.
Astăzi - o şNre postumă : printre înscrisurile rămase de la Nicolae Brujon s-o găsit. .. o 1poezie. Nimeni, nici
cei moi apropiaţi lui, nu bănuiau că
Nicu, in afară de morele lirism ol felului său de a fi, or încerca să se apropie de Pegas. Un scris îngrijit, echi librat, inclinînd cu încredere spre marginea de viitor a hirtiei, stă mărturie
că poezia nu o fost aşternută în gro/
bă, ci e rezultatul unei îndel ungate
trăiri şi elaborări : „Îmi vind
iubitul

meu col I $1-om să cumpăr pe el I Un
brad de munte înalt I $i, de pe morea
albastră, un val".
Asto este ! Niciodată nu ştim. Nici
întreaga frumuseţe o omului de lingă noi. Nici... cind vine
momentul.
Momentul să schimbăm Pegasul
pe
şoapto eternă o cetinii, pe vuietul etern ol valurilor.

Sergiu ANDON

Faptele i-au dovedit
totdeauna calitatea
La scurtă vreme după ce om
depăşit cumpăna
dintre ani~ o
plecat
dintre noi minunatul tovoraş de muncă şi prieten, un{)nim preţuit de că
tre colegi, de către toţi cei ca re I-ou
cunoscut FLORIN PANTELIMONESCU.
Pentru î~treg colectivul gazetei „Munco ", unde a lucrat moi bine de un
sfert de veac, identificîndu-şi
priceperea, energia şi _talentul cu d~u':'~I
cuvîntului tipărit cotre cugetul şr 1n1mo c;titorilor, această pierdere d_ureroosă se însoţeşte cu nevoia
lount rică şi p u ternică de a -i cinsti
memoria.
S-o născut pe meleaguri
moldave,
dintr-o familie de muncitori, deprinzind încă de mic copil, de Io părinţii
lui, simţul onestităţii şi ol
mode.sti~i,
respectul faţă de muncă şi de. cer ~in
jur, dorinţo de o se face util societăţii şi o se afirma cu
a_rgu_m;ntu_I
suprem ol faptei. Anii de
rnvaţoturo
s-au 'împletit şi s-au
completat
cu
efortul de a cunoaşte oomenii, astfel
că, încă din fragedă tinereţe, muncitor
fiind o s i mţit o irezi stibilă
chemare
:ătr~ gazetărie. Sensibilitatea dc;>vedită, profunzimeo emoţiilor, . acur~ateo
observaţiei şi bogat o copoc.rtote r.nt~r
pretotivă, odată cu statornica lu1 iubire faţă de oameni, de claso muncitoare, din rindul căreia
provene:i,
I-ou recomandat co un ostaş de nodejde ol presei comuniste, pe care o
sl ujit-o cu toată răspunderea şi dărui
reo lui de comunist, cu lat devotamentul de bun patriot, cu toată ardoareo
şi înflăcă rarea inimii so le. Prezent în
toate colţu rile ţării, in intreprinderi şi
pe şantiere, la exploatările
miniere
sau forestiere, în clubu rile şi
cosele
de cultură ole sindicatelor, in biblioteci şi săli de spectacole, mereu
in
mijlocul oamen i lor, în tumultul vieţii,
condeiul să u aduna şi tezauriza imagini, le înnobila cu propria-i gindire
şi sensibilitate, spre a le oferi generos semenilor, in paginile
gazetei
„Munco".
Chipul să u , surisu l cald, ca şi umbrele suferinţe i ce îşi făceau loc uneori, in ultimo vreme, pe faţa-i scălda
tă de rozele unei nestrămutate încrederi în om şi în valorile sale morale
fundamentale, ou rămas pentru
totdeauna întipărite în sufletul nostru, in
cugetul şi inimo tuturor acelora care
I-ou cunoscut.

Ion PARHON
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TOVARAŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU, CONDUCA'fORUL IUBIT AL PARTIDULUI ŞI STATULUI
NOSTRU, Ol\lAGIUL FIERBINTE AL GAZETARILOR'
ROMANI, ADUS CU PROFUNDĂ DRAGOSTE ŞI
RECUNOŞTDlŢA

• Telegrama Consiliului Ziariştilor
• Concepţia revo luţionară despre prt·~ă
a tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU
călăuzeşte permanent întreaga activitate
a ziariştilor (Ion Cumpănaşu, pr eş~tlin
tcle Consiliului Ziariştilor)
e NICOLAE CEAUŞESCU - nume a l
mîndriei noastre naţionale (George G.
Potra)
• Operele tovarăşului Nicolae Ceauş:!~cu.
cunoscute şi preţuite în întreaga lume inestimabilă
cont ribuţie la dezvoltarea
teoriei şi practicii revoluţionare

Rcvis lii editali de Cons iliul Ziariştilo.r din cadrul uniunii
Sindicalelor din presă, po ligrafie şi edituri din Republica
Social istă România

TOVARAŞEI ELENA CEAUŞESCU. NEMĂRGINITUL
RESPECT AL ZIARIŞTILOR ROMANI PEXTRU

ANUL XXX NR. 1

STRALUCITA ACTIVITATE POLITIC..\,
MUNC A
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• Telegrama Consiliului Ziariştilor
• Omagiu unei adivităp prestigio.lSc.
plină ele
dăruire revoluţionară (Victoria
Iliescu)
• Creaţie ştiinţifică ele înalt pre5;tigiu
mondial
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VIAŢA REDACŢIILOR

Cum aţi inceput noul an ele muncă, noul cincinal ?
(Gînduri. p!anuri. proiecte, iniţiative gazetăreşti dm
douăsprezece redacţii) : „Comerţul socialist·•, „Dîm!Joviţa ", „Dobrogea nouă", „Dra1>clul roşu ·', „Flac-ira
Iaşului", ,,Informaţia Harghitei'·, „Năzuinţa", ,.Pentru patrie", „Szabad Szo·', „Tribuna Ialomiţei", „Ulllrea'', „Vi.iţa Buzăului".
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REVISTEI

Perfecţionarea

pregătirii profesionale îndatorire
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Sorin Pamlil,
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presă eficiente, mobilizatoare în sprijinul
pla11»rilor şi programelor de dezvoltare
e conomico-socială a ţării (EdJtoria1)
ELOCVENTA MARTURIE A INTERESULUI OPINIEI PUBLICE
MONDIALE PENTRU IDEILE ŞI
TE7.F.î,E SECRETARULUI
GENERAL AL PARTIDULUI
NOSTRU
PRIVIND
SOLUŢIONAREA
PROBLEMELOR
CARDINALE ALE LUMII CONTEMPORANE
Gîndirea creatoare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu
oglindită în presa lumii întregi

Actiuni de
înfăptuirii

Revistă editată de Consiliul Ziariştilor din cadrul
Uniunii Sindicatelor din presă, poligrafie şi edituri
din Republica Socialistă România
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PE TEME G AZETAREŞTI
Semnificaţia

ideologică a mesajului publicistic (simpo.r.ion la care au partidpa,t prof. uiniv. drr . Petiru
Pânzaru, conf. univ. Ion l.Jotiroo.nu. Neagu Udroiu şi
eoni . univ. Constan tin Amaritei)
Conferinţa de dare de seamă şi alegeri a Sindi~„
tului Presă - Bucur<~~li
FAŢA ÎN FAŢA DOUA ZIARE
.,Flamura" şi „Flamura Prahove i". Politica demografică p1·cocu1>are statornică a presei noastre fatil
de viitorul naţiunii (Constantliin Tatu)
ANCHETA REVISTEI
Cine va fi secretarul de redacţie al anilor 90 ? (Participă la anchetă : Ni coJ,ae Simionescu.
Constantin
Am ariţei, Gheorghe Constantinescu, Viorel Tudos e)
DEZBATERI PROFESIONALE
Pnfecţionarea profesională între deziderate, realitaf"
şi posibilităţi.
(R<1spund întrebărilor redacţi ei : Paul
Dobrescu , Rodka Avram. P om pdliu Voiculescu, Dan
Lăzărescu, N icdlae Sîrbu. I o.an Ena che)
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Interviul de televiziune este alcătuit clin cuvinte dar
şi din tăceri (De vorbă cu AJexandru Stark)
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Am văzut. Ne-a plăcut Vă semnalăm.
Fără supărare
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„Activitatea politico-edu cativă, de dezvoltare a conştii nţei revoluţi onare
trebuie să se reflecte nemijlocit în felul în care se îndeplinesc sarcinile de
dezvoltare a patriei no(istr·e ! Pî.nă la urmă, întreaga activit'Clte, din toate
domeniile, trebuie să se re flecte, în primul rînd, în înfă ptu irea pla nurilor
şi a programelor de dezvoltare economi co-socială. Acea sta este l~tura fun11
damentală, esenţială a întregii noastre activităţi !
NICOLAE CEAU ŞESCU

În spiritul sarcinilor, orientărilor şi inclicaţiilqr
tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU
1

ACJIUNI DE PRESA. EFICIENTE, MOBILIZATOARf
În sprijinul infăptuirii planurilor şi programelor
de dezvoltare economico-socială a ţării
F

„

ca intotde::iuna datoria de ,purtă
tor de cuvint al politi.ci! p artidului m tTîaie,
presa centrală şi loca ă,
radioleleviziunea reflectă larg ideile
şi tezele. conduzille şi învălămintd ~
rezult<ite din cuvu1tă1·ile to.varăsului
Nicolae Ceauşescu la şedinţa · Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.
din 6 IebfW!r ie şi la
ăcindu-şi

Plenara lărgită a Consiliului Naţio
nal al Agr:icul.turii, Industriei Alimentare, Silvic.ulturii şi Gospodă
ririi Ape.lor.
Studiate
temeinic, cu cea mai

rn.ru·i:

grijă

in loale reclaL:\iilc, ele

au determinat includerea, în planurile şi programele de lucru, a
noi teme, noi subiecbe. Şi, fapt cu
totul remarcabil, au fost iniţiate
în mod opera.tiv noi acţiuni de

~-:;;;;!
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„Rolul hotăritor al partidului este de a asigura înfăptuirea programului
economic de dezvoltare a forţei materiale a patriei noastre. Aceasta va a siy
11
gura victoria socialismului şi comunismului.

NICOLAE

noastre, de a desspecifice. De re.marcat şi de această daLă pa.rt.lciparea largă la emimai eficientă \în
siuniGe des,lllnate problematicii ecotoate domeniile, sînt dezbătute pronomice a unor factori de decizie şi
bleme de stringentă.
aotualitate :
specialişti, a altor oameni ai munorganizarea exemplară, competenţa
cii din
industrie şi agricultură,
şi răspunderea cer.inţe de bază
ceea ce le conferă o forlă de conpentir:u înfăptuirea planului în învingere aparte.
dl\lS<tl'Îe şi agriooltură ,
orientare.a
Şi presa locailă, fiec.aire publicafwmă spre aooontuairea
factorilor
ţie, în funcţie de spec:ificutl. ei, porintens.ivi, de eficienţă ai dezvoltă
nind de la realităţile concrete ale
l'ii intens.iv.e a eoonO!ll1.iei naţionale,
judeţului, se străduie.şte să expllce
perfecţionarea relaţiilor economice
cit este de necesar
ca Mmenii
extenne, cre.şterea rolului organesă ră.spundă concret, prin fapte de
lor şi organj zaţiilor de partid în
ales patriotism, printr-o
muncă
înfAtptuirea obiectivelor dez vvlrtării
co.nştient.ă, de înaltă calitate şi efieoonomko-soaiaJe a ţării ş.a. Scrise
cienţă, g,rJjii 5,t atornice a cond'l.l'cecu oompetenţ.ă, pub\lioate la loc de
1ii de partid şi de stat -pentru înfrunte în deschiderea ziarului, înLlo.rirea judeţelor şi localităţilor, a
soţite şi 'de grafice sugestive„ oglinîntregii ţări.
dind cifre şi procente din ComuniDesigur, am pulea să consemnăm
catul cu privh-e la îndeplinirea Plamulte alte exemple pozi,t.ive. Fiindn.u1u1 naţi1cmal unic de dezvolta.re
că, intr-o puteml.ică unitate de aceconomico-socială a R. S. România
ţiwne ·?i gmd comunist,
întreaga
pe anul 11~85 şi pe întregul cin·eiinal
noastră presă a înţeles să se an1981-19185, toate articolele în
gajeze cu energie, încă din prima
fapt o suită de comenta1ii consacrate concluziilor şi învăţămin telor
zi a anului, în eforturile partidudeBpritn.se din activitatea desfăşura
lui şi statului, ale tuturor oamenită în cincinalul trecut s-au conlor muncii penLru a.sigura.rea prostituit înbr-o pledoarie convingătoa
g;resului econ Qmi<: necontenit al
re pentru o calitate şi eficienţă supatriei socialiste şi cre.ş,terea bună
perioare în toate domeniile. In ace.stării fiilor ei.
laşi ziar, pagini speciale stru~tura te
Dar ceea ce s-a făcut pînă acum
pe tematici de larg interes dau exreprezintă numai un început, chiar
presie orientărilor şi sarcinilor date
dacă este vorba de un început bun.
de tovarăşul Nicolae Ceauşescu
Sini
teze şi idei în cuvin tăi ile
la P lenara lărgită a Consiliului Natovarăşului Nicolae Ceauşescu care
ţional
al Agiricultiurii, Industriei
se cer dezvolt::ite şi p'reze.nlale larg,
Alimentare, Silviculturii şi G'Ospoprin forme publicistice de anvergudă.ririi Apelor.
ră, altele aJSu~·a cărora trebuie să se
Un loc aparte acordă problemain:>iste cu mai multă convingere,
ticii economice celelalte cotidiene
cu o argumentare densă, de fapte
centrale. De pildă, „Rmnânia libeşi date. Dup3. cum srînt idei şi teze
ră" a publicat articolele „Organiza- le vom aminti - ce trebuie s.3.
rea exemplară, modernizarea tehnofie pire~nle în toate
dezbaterile
logiilor - pîrghie hotărîtoaire în acnoas.tre.
tivitatea
economică" şi „Muncii •
susţiU1ută , angaja.re pabr:ioLlcă pen~~!.!!!~~~T~~~~";--~~~
tru re.aliLarea exemplară a sarcinilor economice", iar
Scînteia
tinerel!!ului ", airtico,l ele „Respons.abi.Utatea .5i competent.a - atvibute
semniffoaţH, aclev.ă>rată simfonie a
ale mun cii noastre de fiecare zi "
înaintării
neîntrerupte sp1:e coşi •. Oreşterea
eficienţei .factor
mwnism ce.r o prezentare pe
hotărîtor al trecerii la un
no.u
măsură,
în
eseuri,
reportaje, grafistadiu de dezvoltare'", apărute. îmce şi i1us.traţi i oît mai elevate, cîl
preună cu altele, sub
genericul
mai co.nviingMoare. Dat.ele de sin„BUanţ şi perspeoti.v e în afirmarea
teză, cifrele, proce.rutele, care, evinoii ca1Utăţi a activităţii eoonomicodent, în comparaţie cu perioade
socia1e".
anterioare.. dau expresie unui salt
Spaţii largi consacră
explicării
pe verticala devenirii nrostre sociaconcJvziilor şi învăţămintelor izvoliste, se ceir explicate, bine descirîte din cuvî11Jtările
tovarăşului
frate îrn tex,le de aleasă
ţinută
Nioolae Cearu.5escu şi radi,otelev.iziu pub-1iaistică, cu mare forţă de monea, folosindu-se ·de mijloacele sale
Iul

activităţii

făşura

o

mnmcă

11
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CEAUŞESCU

bilizare. Dar este şi mai important de a reHefa în cul0tri cit mai
vii munca neobosită ce stă în spatele lor, strădaniile unora sau al·
tora dintre colectivele muncitore.}ti
de pe întinsul României socialis.te,
angajate astăzi în munca eroică
pentru înfăptuirea hotărîrilor Oongre.s>ului a1 XIII-iea al partidului.
Fără îndoilB!lă, critkile aduse de
secreta1iul general al pariidul ui activi lăţii din diver.se secloare constituie pentru conducerile i·edacpilor,
pentru toţi gazetarii, ca de
fiecare dată în asemenea situaţii,
un prilej de re1llecţie. Pentru c.a,
anailiziînd 1·eahltăţile î111 spirit critic
şi autocritic, nu putem să n-ajungem la concluzia C.ă în multe din
neaj un.surJle
mani.fe.<>tat.e se regă
seşte şi activitatea noastră,
care,
s-o recunoaştem, n-a
pus întotdeauna
accentul în suiiciuHă
măsură pe calitatea şi responsabilitatea muncii. Şi acesta e3te do:.ir
un aspect, o latură, e dl'ept esenţială. Va trebui să actionâm mai
hotărît penllru a pune capăt sta1·1lor de delăsare, de b i11ocratisrn, indiferent unde s-ar ivi, să facem
totul penLru perfecti,onarea cond ucc,rii, a stiilului de lucru în toate
sedoarele, situîndu-ne astfel la
nivelul marilor răspunderi ce ne
revin. Fireşte, în această direc\ie
va trebui Să găsim modalitiiţi de
exprimare cît mai adecvate, cu o
a'udiell'Lţă sponHă în mase. De mare
însemnătate este, sub acest aspect.
sublinierea
tov.arăşului
Nicolae
Ceau,şescu la şedinţa
Comitetului
P olitic Executjv al C.C. al P C.R.
că „activitatea
11olitico-ed11cativa,
de dezvoltare a conştiinţei r evoluţionare trebu ie să se reflecte nemijlocit în felul în - care se inJePlihesc sarcinile de dezvoltare a
patriei noastre! ".
I ndemnul condurăt „rului partidului .şi st.atului nostru la respon.:>abilita te spo.ri ,tă şi la perfecţi:>na•ea
calităţii se adresează deopott·ivâ şi
ziariştilor. In fiecare zi, cu fiecare număr nou apărut al publicaţiei,
va trebui să ne întreMm
dacă ne-am flicut pe deplin datoria. Şi să socotim c.:i ne-am făcu'.-o

cu

adevănat

num:ii

dacă strădaniile

noastre î.şi vor găsi refilecta ~·ea în
nivelul
'd e conşliint.ă, de p3rticipare a maselor la înf.i.\pluirea
in cele mai bune condiţii a hotă
rîrilor Congresului al XIII-iea al
partidului, a IP~ilor tării, a Progra.mului de dezvoltare eco.n..imi<'osociailă a pa1triei noastre în acest
an şi pe întregul cincLnal.

Elocventă mărturie

a interesului
opiniei publice mondiale
pentru ideile

şi

tezele

secretarului general
al partidului nostru,
privind

soluţionarea

problemelor cardinale
ale lumii contemporane

G1NDIREA CREATOARE
A TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU
OGLINDITĂ .ÎN PRESA
LUMII 1NTREGI
.

reso
noastră,
gazetarii
României
socia liste ou
primit cu deosebit inte•
res şi sotisfocţi": re~e:ila
iniţiativă editNiolă
care
le oferă, într-o viziune unitară, de vastă
cuprindere (patru volume însumind pestP
2400 de pgcliiji), interviuri, declaraţii şi
conferinţe
de presă ole tovarăşului
N.coloe Ceauşescu a căro r cunoaşte·
re constituie un
l nstrumelH
indispensabil de lucru pentru ridicarea şi
pe rfecţ ionarea politică o muncii fiecărui ziarist.
Amplo lucrare pune încă o dotă in
evidenţă contribuţia secretorului general ol partidului, la desfă şura rea re-

P
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voluţ1ei şi construcţiei social iste in ţaro
noastră,

Io soluţionarea
problemelor
majore ole lumii conlemporone, demonstrind în modul cel moi elocvent
cu putinţă că preşed intele Român iei,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu . omul acţ;uni1 concrete, aflat mereu în fruntea
naţiunii, ales şi desemnat cu dragoste
şi respect de întregul partid şi popor să conducă destinele ţării, omul
o cărui muncă neobosită, hotărită, plină de energie şi dinamism, constituie
un adevărat model de abnegaţie
şi
dirzenie comunistă pusă în slujbo morilor idealuri
ale poporului
român
şi ale lumii contemporane, este,
in

acelaşi timp, un

gînditor revoluţionar
puternic angajat în dezvoltarea creatoare o materialismului dial ectic
şi
istoric.
Opero teoretică de înaltă
ţi nută
ştiinţifică
a
tovarăşului
Nicolae
Ceauşescu, fundamentată pe studierea
şi cunoaşterea pro f undă a real ităţilor
româneşti, pe analiza riguroasă o fenomenelor social -,p oli tice mondiale, pe
aplicarea creatoare o adevărurilor generale ale socialismului ştiinţific
la
condiţiile din ţara noastră şi la stadiul de dezvoltare otit de complex şi
contradictori u al lumii contemporane
s-a bucurat şi se bucură de o profun-
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Moment din timpul interviului acordat de tovară~ul NICOLAE CEAU ŞE SCU şi tovarăşa ELENA CEAUŞESCU
companiei japo~eze de televiziune „Nippon Hoso Kyokai". Aprilie 1975.

dă

recunoa ştere

din partea a nume-

roşi oameni
politici şi gînditori
de
seamă. Studii apărute
în numeroase

ţări evidenţiază originalitatea

gîndirii,
deosebita
capacitate de
sinteză şi profunzimea
analizei, caracterul realist al soluţiilor formulate
de tovarăşul Nicolae Ceauşescu·
la
morile probleme cu care se confruntă azi omenireo, iar numeroasele titluri ştiinţifice acordate de foruri ştiin
ţifice şi politice de pe toate meridianele lumii, constituie mărturia
unei
aprecieri prestigioase. dimensiunea universală a operei sale teoretice.
Cuprinzind o per_ioadă de aproape
20 de ani (iunie 1966 - iunie 1985),
interviuri le şi d'eclaroţiile care alcătu
iesc cele patru volume constituie o concludentă mărturie a amplului şi profundului interes manifestat de opinia publică internaţională faţă de experien·
ţa originală dobîndită în edificarea pe
pămintul României a noii societăţi socialiste, faţă de angajarea plenară o
ţării noastre în dezbaterea problemelor vitale ale planetei, într-o perioadă de răspintie pentru destinele
a·
cesteia.
Interesul este elocvent
demonstrat
şi de extraordinara varietate a
mijloacelor de informare de cele mai di·
verse tendinţe şi orientări - cotidiane
de prestigiu, de la „Figaro", „ Times"
şi „Die Welt" pînă la „New York
subliniază
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Times",
„Borbo", „Trybuno
Ludu",
„Corriere delia Sero", „Al
Ahram",
reviste de more tiraj, de Io „Time" şi
„Newsweek", Io „Der Spiegel", „Nin",
„Jeune Afrique" şi .,Eurooeo" ; mari
agenţii internaţionale de presă, curr
or fi Associated Press, F1once Presse.
China Nouă, D.P.A„ cunoscute gru·
puri de presă şi companii de televiziune ca „Hearst", „Brabant Pres",
„Nippon
Hoso
Kyokai";
zeci şi
zeci de alte ziare şi publicaţii, posturi de radio şi televiziune din Europa, Asia, Africa, Orientul M ijlociu,
America Latină, America de Nord, a
căror înşiruire acoperă practic harto
întregii lumi - care, la Bucureşti sau
întrecu ocazia istoricelor itinerare
prinse
peste hotare de
tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, împreună cu to·
varăşa Elena Ceauşescu, au ţinut să
afle şi să consemneze, din sursa cep
mai autorizată, aprecierile,
opiniile
considerentele României in
l egătură
cu evoluţiile interne şi internaţionale.
Pentru gazetarii ţării, asemeni întregului nostru popor, constituie un titlu
de mîndrie că secretarul general al
partidului,· preşedintele Republicii, fiul
cel mai · iubi t ol naţiunii noastre so·
cicliste, tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
este apreciat pretu~indeni, deopotrivă
în masele mari de oameni simpli ca
şi de reprezentanţii proeminenţi
oi
vieţii politice mondiale, co una din

marile personalităţi ale acestor
vre·
muri, că
strălucitele sale idei, teze,
poLi\ii, străbătute de un profund mc·
saj umanist, de o înaltă preocupo1e
pentru
destinele umanităţii.
pentru
sah•t Hdarea păcii şi dezvolto•eo conlucrai ii prieteneşti dintre popoare, întrunesc cea mai largă audi enţă, şi-au
cişligat un loc de frunte în patrimoniul gîndirii social-politice a
epocii
contemporane.
Recenziile ample ,publicate de pre·
so noastră Io ce le patru volume de in·
· terviuri ou subliniat amploareo şi di·
versitoteo problematicii abordate, ou
reliefat aspectele esenţiale, concl uziile
şi largile deschideri pe care le p ro·
iectează osu1i:ira vieţii interne o României şi o lumii contemporane
modul
de gindire al tovarăşului Nicolae
Ceauşescu. Paginile noii lucrări, cili·
te în ansamblu, co o operă perfect u·
nitară,
conturează cu
excepţională
pregnanţă,
personalitatea de
talii:
mondială a preşedintelui României so·
cicliste, consecvenţo concepţiei sole revoluţionare, spiritul creator, simţul viu
ol realităţii, îna lta principialitate
şi
clarviziune ştiinţifică asupra fenomenelor esenţiale ole contemporoneltăţii.
ln acelaşi timp este cu putere reve·
lată capacitatea de investig are a ten·
dinţelor contradictorii cu care se confruntă edificarea socialistă si lumeo
de azi, capacitatea de sint~tizare şi
0

NICOLAE CEAUŞESCU î mpreună cu tovarăşa ELENA C EAUŞ ESC U în timpul i ntilnirii cu reprezen·
tanţi ai presei chineze şi corespondenţi ai presei la Beiji ng. ~ Aprilie 1982.

de elaborare, pe baza unor analize
de o luciditate uimitoare, a concluzii1or practice care se impun pentru soluţionarea celor
mai complexe probleme.
Fiecare interviu sau conferinţă
de
p resă cuprinse în cele patru
volume
porneşte, după cum e şi firesc, de la
întrebări referitoare la progresele spectaculoase
înregistrate de societatea
noastră socialistă 1n anii de cind în
fruntea partidului şi a ţării se află
tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
de la
transformările radicale survenite după
Congresul al IX-iea al partidul ui în e·
conomia şi 'în viaţa
sooiorl-politică
românească.
Răspunsurile

tovară şu lui

Nicola e

Ceauşescu dezvăluie cu strălucire, d e

Io interviu la interviu, concepţia
cu
privire la procesul revoluţ ·onor de dez·
voltore economico-socială a ţării noos·
tre, gîndireo sa profundă şi vastă, originală ş i realistă. Abordarea proble·
SE
melor, analiza lor, concluziile ce
desprind, concordanţo lor cu legităţile
obiect;ve oglindesc un punct de vede·
re modern,
temeinic
fundamentat,
profund 1nnoitor, bazat pe o concep·
ţie ştiinţifică fermă,
molerialist-diolect:că, Pe cunoaşterea deplină a ce·
rinţelor concrete ale fiecărei etape de
dezvoltare. În faţa întregii lumi aceste
răspunsuri demonstrează, cu o forţă de
convingere exemp l ară, indisol ubila U·
nitate dialectică între teorie şi p roc-

lică ce caracterizează gîndirea tova·
răşului N icolQe Ceauşescu, conferindu-i
amplul şi profundul ecou internaţional

otit de convingător atestat de sutele
şi sutele d e întreb ări pe care gazetari
din întreaga lume i le-au adresat, in
numele opiniei publice mondiale, ani
şi ani în şir, vreme de două decenii.
Răspuns urile
tovarăşului
Nicolae
Ceauşescu la nenumăratele
întrebări
ale ziariştilo r lumii, relevă concludent
că o operă teoretică si practică viabilă se bizuie pe promovarea neqbUtuto o concepţiei • materialist-istorice,
,pe cunoaşterea prezentului şi estima·
reâ lucidă a perspectivei. ln interv1L111le şi conferinţele de presă, secretarul
general Ol partidului subliniază - ca
de altfel în întreaga sa operă, în magistralele sale cuvintări - teze fundamentale privind rolul partidului în societatea noastră, creşterea· funcţiilor
stalului în procesul construcţiei socialiste, raportul dialectic dintre partidul
comunist şi statul socialist, perf„cţio
noreo formelor de producţie şi c1 r"'partiţiei, de cond ucerea economiei, adincirea democraţiei socialiste, dinamico
şi complexitatea procesului de formare a omului nou, cu o conştiinţă înaintată, relaţia obiectivă existentă între dezvoltarfila ţării noastre şi evoluţia
contradictorie a l umii contemporane.
Interesul viu pentru c u noaşterea o·
profundată a ca uzelor care au declanşat şi întreţ inut, în anii care au

trecut de la Congresul al IX-iea
al
partidului, dinamismul excepţion'!_I al
economiei noastre, pe baza
caruia
România a parcurs, în răstimpul a numai două decenii un d rum cu adevă
rat istoric : drumul de la stadiul de
ţară slab dezvoltată la cel de
ţară
industrial-agrară, interesul pentru mutaţiile revoluţionare survenite in societatea noastră, se îm pleteşte strins şi
firesc cu interesul pentru politica internaţională a ,partidului şi
statului
nostru a cărui eminent iniţiato r este
preşedintele lfomâniei. Pradic, •nu există interviu, nu există conferi•nţă de
presă
în care
tovarăşul
Nicolae
Ceauşescu să nu fi fost solicitat să-şi
expună concepţia sa de politică ex·
ternă, să arate opiniei publice mon·
diale acţiunile întreprinse şi propunerile ţări i noastre în soluţionarea mori·
lor probleme cu care se confruntă lumea contemporană. ln răspunsuri le dute, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu demonstrează cu claritate că nu există
practic prob l emă importantă a actual ităţii mondiale la care Român ia, prin
glasul preşedintelui
său, să nu-şi fi
spus cuvintul răspicat. Toate răsoun·
surile şi declaraţiile cuprinse în cele
patru volume ale recentei lucrări sint
străbătute de ideea cardinală a uni·
tăţii organice,
dialectice dintre politico internă şi externă o partidu lui
şi statului nostru.
Desfăşurarea activităţii politice
fn·
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Preşedintele

NICOLAE CEAUŞESCU şi Helmuth Schmidt _!.n timpul intîlnirii, în cadrul unei conferinţe de
cu reprezentanţi ai presei centrale, ai Agerpres şi ~adioteleviziun i i române, cu corespondenţi
ai presei străine, acreditaţi Io Bucureşti şi ziarişti vest-germani, ven iţi în România cu prilejul vititei cance·
Jarului federal. Ianuarie 1978.
presă

ternoţionale, în strînsă legătură
cuff' ac1ivităţii tovarăşului Nicolae Ceauşescu
practica, sesizarea şi intuireo noului,f apărute în zeci de ţări. de pe
continentele.
aceste
inter·
refuzul aprecierilor simpliste şi uni·?" toate
v~uri
şi declaraţii,
răspîndite, în devoce, renunţarea la noţiuni perimate,
prin
propunerea unor acţiuni menite
să 1 cursul anilor, în întreaga lume,
mobi lizeze conştiinţa pentru cauza pă
mijloace de informare cu cea moi ma·
cii şi progresului, caracterizează forţa
re forţă de penetraţie, dau dimensiideilor tovarăşului Nicolae Ceauşescu,
unile ample ale receptării peste hotaeviden1iind
că politica externă
a
re o unei doctrine politice creatoare,
României nu este o abstractă expunedinamice, profund şti inţifice, care mor·
re de teze, ci un sistem coerent
şi
chează un apo·rt de preţ Io înfăptu
limpede de iniţiative care urmăres<:
irea morilor aspiraţii ole lumii
con·
apărarea intereselor supreme ale po·
temporane.
porului român şi ale umanităţii
în
Ele demonstrează încă o dotă rolul
ansamblul ei, şi,
în mod prioritar,
important ol gindirii şi activităţii podreiptul omenirii la pace, la viaţă.
l itice a tovarăşului Nicolae Ceauşescu,
În această Tumlnă sînt privite ini·
însemnătatea
deosebită
pe ca re o
ţlativele de amplă perspectivă privind
ore prezenţa sa activă de peste do uă
instourorea unor relatii de încredere
decenH în viaţa in ternaţională, di.o'io·
şi colaborare intre popoare,
problegui permanent cu conducătorii de
mele vitale ale apărării păcii şi as·i ·
partid şi de stat, cu personolităţ.i margurănii securităţii în Europa şi în încante 0>le lumii contemporane,
rolul
treaga lume, problemele dezvoltării li- ~ său de inestimabilă valoare în promobere şi independente a popoarelor, revarea largă a ·politicii externe româlaţii l e cu partidele comuniste şi munneşti, a colaborării cu toate ţările socitoreşti, cu toate forţele
progresiste
c~o1i~te, cu celelolte ţări ale lumii, in
din lumea întreagă.
dezvoltarea colaborării şi solidarităţii
partidului nostru cu toate partidele
Prin concepţiile promovate şi pozicomun,iste şi muncitoreşti, cu po rt~ dele
ţiile afirmate, prin principii le, măsuri
le şi propunerile formulate, interviurisocioliste şi social-democrate, cu toate
le, declaraţiil e şi conferinţele de prefo.rţe'le progresiste, democratice, antisă ale tovQlrăşului Nicolae Ceauşescu
'i mperialiste de pretutindeni care luptă
vin astfel să întregească imaginea upentr>u pace şi progres socio~. pentru
nei inepuizabile activităţi
energice,
dezvolt<1reo liberă, independentă a
constructive în slujba interese lor
de
popoarelor.
pace, indepen denţă şi progres ale
Pen tru noi, ziariştii, cele patru vopoporului român, ale tuturor popoarelume care î nsumea ză interviuri, decla·
lor. lată de ce, al ături de cele peste
raţii şi conferinţe de presă ale tova150 de vol ume
dedicate
vieţii
şi
răşului N ico,loe Ceau şescu constituie
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o lucrare fundamentală. Parte
integrantă a operei secretarului general
al partidului, ele constituie o bază de
studiu aprofundat, un drum
direct
spre înţelegerea forţei de gîndi re şi
cuprindere a probl emelor epocii noas·
tre, a contribuţiei originale a tavară :
şului Nicolae Ceauşescu
la edificarea societăţii socialiste, ia dezvoltarea
colaborării internaţionale, Io apărarea
păcii şi în tărirea prieteniei dintre po·
poare. Cuvîntul tovarăşului
Nicolae
Ceauşescu, uneori concis, alteori larg,
expozitiv, dor totdeauna plin de stră 
lucire, constituie pentru noi un model
de solidă argumentaţie, de profunzime o demon s traţiei, de exprimare sin·
!etică , esenţială, de prezentare o date·
lor şi faptelor
într-o
formă
expresivă, cu o excepţională forţă
de
de
convingere. Adevărat model vi u
gindire creatoare, interviu ri le şi
cl~claroţiile făcute presei. cuprinse în re·
cenla operă editorială, se impun fiecăruia dintre noi co un mijloc de perfecţionare

politică

şi

profesională,

că

un model în abordarea consecventă a
problemelor in spirit revoluţionar, co
un mod el de rigoare o dem onstraţiei
care î mplete şte i ndisolubil
l egită ţile
generale cu realităţile concrete, ime·
diate. Un model pe drept cuvin! elo·
giat şi apreciat in zeci şi zeci de ţări
ale lumii de confraţi de pe toate con·
tinentele care au solicitat şi ou avut
privilegiul de a dialoga, în numele opiniei publice mondiale, cu tovarăşul
N icolae Cea1uşescu.

„Este necesar ca presa, radioul şi televiziunea să -şi îndeplinească în
mai bune condiţi i rolul pe care îl au în formarea conştiinţei socialiste, în edu carea politico-culturală, în formarea omului nou !"

NICOLAE CEAUŞ ESCU

Semnificaţia ideologică

a mesajulµi publicistic
Secţi a de zio ri·sti~ă a Acodemie.i „Ştefan Gheorg·hiu"
a .orga.niza·t în l u.na februarie.. un s.impozicn cu tema
„Semnificaţia 1ideologică a mesaju.lui publ icistic", în
cadnul caru 1a, cadre didactice ole secţ 1e 1 ş1 specialişti îin domeniu!! mass media au susţin ut comuni~ări.

P ubl ică m intervenţii'le prof. uni·v. dr. Petru PANZARU,

conf. univ. Ion LOTREANU, NEAGU UDROIU, secretar responsabil de agenţie - „Agerpres" şi conf. univ.
Constantin · AMARIŢEI, şef.u.I catedrei de teori.a şi practica presei.

tura

pruitică,
ideofogică .şi cultua profesiei de ziarist, de publdcis.t tot de aici prov.ime.
Preeminenţa conţinurtulflli şi funcţi.lJ.e ideolog.ice şi p o1H.1lice ale presei noastu:e sin.t clar form ulate în
Legea presei caire menţiOl)1_ează expres : „Presa con tr ibuie la afirmar ea concepţiei ştiinţifice, materialist-dialectice şi istorice a partidului desp re viaţă şi societate, mani-

.rală

Orice demers gazetăresc
un act .politic
Petru PÂNZARU
o n ume.sc
se reliefează, oairecum exterior 'r.aporturile EMITATORI MESAJE CANALE - REC EPTORI. l n practica ziaristkă aceas.t.ă schemă e nes.atisfă<:ătoare, căci oom_
uni carea şi
rapoirtul':ile dintre - emiţăto1i şi ·receptO'li kebuie privită clin interior.
Accentul trebuie pus aici pe conţinu tul mesajelor, pe scopul şi intenţionalitatea emiţăto11ilor şi structurile m entale ale recep.L-0riJor.
Acordind
pr~i.onitate, în cîmpul
<'ercetă,ri i şi a11allizei, con ţinutului
mesajelor - considerate nu izola.te
unele de altele ci integrate L-1tr-un
sistem şi fl:ux orgairuizat - inten ţionalităţii emiţătorihlor întotdeauna multi?li şi divergenţi - şi
stl'Ucturilor mentale ale receptor-ilor patenţiail.i ş i, ma.i ales reali, se
pune frontal
p1'0blema ideolog iei,
dar nu a une i ideologii de cabjne1,
de bibliotecă (livrescă) , ci a un os
strueturi ideologlee active, funcţio
nale, cu influenţă socială semnifiln

pe care

teoria,

tehnologică,

a

comunicării

cativă.

tn această
variantă
ideologia
(ideruo§iHe) intervin in cel pu ţin
trei momente esenţiale ale elabor.furii şi dif uză,rii mesaj ului ziaristic : 1) îin momentul selectării şi
ie 1·arbi2ării
evenimen1elor ce vor
forma obiectul mesajflJll.ud publicistic ; 2) îin momen tul interpretării

de

că<tre emiţă.tOll'

a evenimentelor-

fapt şi organizării setului de mesaje ; 3) în momentul receptării şi
asimilării selective a evenimentelor-.informaţie (mesajele) de către
van1ate categorii de public.
IdealiOgii.a (ideolog.iile), respecLiv
criLer'..iile de valoare pe care le întemeiază şi le promovează, interV'.in
pe tot traiectul ac:ti.v>irt.ă>ţili publicistke, de la punctul iiniţial al
con.!ltituLrii orgainu}ui de µresă respectdv (a,vt..icolul-program, deLi.nirea
soopuni\or urmă1ite, alege.rea personalu.lui redac.ţional , concepe·rea programelor .şi. OL'chestna~·ea me.sajelor),
La punicbuil :Eiinal : p.roducerea mes.ajelo-r c u un conţinUJt concordat
cu programul ideologic, cucet'.irea şi
m~ţ1nerea unui puqlk cît mai lai·g
prin formuJe pu.blicistrl.ce a de.cv:i.te,
atrnc,tive şi folosirea dibace a influenţei lider.ilor de Oţ>inie public.3,
p;rin spiiJrit p olemk, care este imanen t mesaju.lui publicistic C.'.l atare.
AotuJ pubLicdst:ic
în ansa mblul
său şi în toate pă1rţile .s::ile comp onente (genuri publkii.<;tice)
este
purtător de ideologie aotJvă,
es te
ideolog.ie (şi, fireşte, politi c ă) in
actu. I nsăşi raţiunea de a fi a
actulU!i publiicistic esit e de ordin
ideo.1og1k, poHtic ş i oultural. Part izanatul presei de aici provine, în trucit ideolog.ia def.iineşte şi prnm ovează inter esele unei (unor) olase sau gr-u.p'lllri sociale, ale unei
(unoir) naţiuni . Esenţa şi încărcă-

festă

intransigenţă

revoluţionară

· de concepţiile şi
poziţiile
obscurantiste, retrograde şi antiumaniste. P resa are un im portant
r ol educa.tiv în dezvoltarea conşti 
inţei socialiste a cetăţenilor, în formarea omului
nou şi afirma rea
IJe rsonalităţii m ultilater al
d ezvoltate".
Este mai presus de ol1ice discuţie că atiingerea acestor obiective
maj ore, la un înal.t nivel calitativ
în ce pr.i.veş,te c0111ţi:nutq.l de idei şi
forma piub.Li aistică (de altfel inseparabile) presupun un gazetar multiJ.aiteI'al pregătJ.t, în profilul personalităţii aălruia, pe pnim plan, cu
1101 def.irutord u, se situează oun<>llş
terea profUIJ'ldă a fundamenteljlr filosofice,
ştiLnţifice
ale pOJiticii
partJdu.lui, capaai·tatea de a gîndi
şi .1n:tevpreta personal, de sine stă
tăitor fenomenele, proceselle şi evefaţă

niment.el~ din realii.ta.tea soc.ială actuală în spLritul teoriei şi metodP.i

mateniiahls.t-diailectice şi istor.i ce, a
categoriHor mereu împ!1ospăitate ale
socialismuiui ştii.nţi..tk,
econom1e1
pru.i.1Jce .şi sooioJo~ei marxiste. La
fundamente.Ie profesiei de ziarist ,
de publicist stă cultura poli,tică şi
ideoLogică , al că.rui n.ue1leu
este
cultura filoso.Lică şi ştiLn..!JLkă marxistă, aşa cum o concepe partidul
nostru, sec.retarul său genera:! - în
spi·rit p11ofund orootor,
novator.
Este ernnată şi deci
1noperan tă

7

Pe teme gazetăreşti
C'OOCepţia

potrjvit căreia profesia
de ziarlst ~te efectul studierii şi
însuşirii unei a numite materii sau
unor tehnici şi dexteriţlţi.
Dacă
prioniitaitea în munca de ziarist o
are mesajul şi Îtil cadpul acestuia
conţinutul său ideologic,
pQJ.itic,
inseparabil legat de forma publicistică adecvată, atunci priorita tea
în formarea sa trebuie s~o deţină
pregătill"ea pol1i.ti<:ă, ideo~o~ioă, filosofică, ştiin~ifacă (ştiinţe
sociale),
C'UJ!.tumală, cunoaşterea 1.ianbii române, a bradiţiltlor (modelelor) înaintate ale publlidsticii româneşti.

In

pa'1'anteză

această

fie spus,

tradiţie,

ou valori
ideologice atît
de bogate, cu modele aproape neega.late de pubWicistioa militantă,
sînt
departe de a fi valorificate
cum se cuvine
în învăţămîntul
nostru ziaristic, lipsi1nd astfel pe
viitorul ziai-Jst de cei mai importanţi dascăli în ale gazetăriei.
Acce.sul reail la statutul de ziarist profe.sionist (nu improvizai) îl
pot avea doar cei ce a u ceva d e
s pus (pentru că au asimilat bogate
şi va1I1iate cuno.şLlnţe, obser.vaţii şi
experienţe
sociale)„ ştiu c um să
spună ceea ce au de spus (stăpî11esc
arta cuvLnrtului şi capacitatea de a
alege gen'Ul pOltrivH la tema dată)
şi au eu l &ă spună. (Ultima verigă
e „prinsă" numaii dacă sînt sat.îs-

făcute

deplin pnime<le

două

ce-

rinţe).

Statura poliLică, ideologică a gazetarului, precum şi condiţia principală ca mesajele produse de el
să aibă credibilitate, audienţâ
şi·
mai ales influenţă publică,
este
cultivarea simţului
psihologic şi
psihosoci~l. Inaptit.udinea şi opacitatea psiholog;ică şi psihosocială a
ziaris.buJrud - om aJ Cetăţii, al Cotidianuilui dar şi al Istoriei
blochează acce.suJ mesajului
său
la pubHc, puterea de imluenţare a
acestuia şi îi face munca inuiilă.
Iată de ce o pregl11tire psih0l1ogică
şi psjho.c;ociolo~ică e indispensabilă
gazetarul·ui chemat Să lucreze cu
verbul, slmţul şi imaginea ~upra
cofl.5hlinţei contemporanilor săi. să
fie „director'· de opinie
publică.
polemist de înaltă clasă.
Gazetarul,
capabil să confere
substanţă

ideatică

şi

semnificaţie

umană

mesajelor sale de cele mai
variate tipuri, este format de şcoa
lă, de mediul său sociocultural, dar
mai ail es se autoformează. El nu e
produsu.I pasiv al unei
dădăceli
didactice, al unei dopării sau instrumentări tehnologice. E•l e un in:.·
telect.ual, o personalitate, adică !L
._yaloare creatoare de n oi val·ori -în cal'iu:l său de valoni publicistice, ideologice, politiice, culturale.

Conştientizare
şi cunoaştere
Nicolae LOTREANU
E:xiistă,

în generaJ, o

anumită

re-

zervă faţă de necxlogismul ~
~· considerat, adesea, ca un

smomim pentru cunoaqte re.
Unii
oonsideră conştientizarea ca o formă
inferioară
de cunoaştere, eliberată complet ide imixtiunile subiectivităţi_ (credinţe, intuiţii, prejudeaărţi) ; ailţii,
pl'iinitre care Paolo Fireiire, ca o formă aerofundaJ.ă
de cunoaştere, măI comp etă ~1 maL
'§ecva.tâ Becesittiti!Ol' u mane Uneori i se atrjbuie un sens specific,
acela de consens de cu.nostint~ de
baz..ă. cogni\Jivă comună a unui grup
sau comunităţi umane, în vederea
unei activ~tăţi comune ou sens eminamente
coleo!Jiv. Chiar şi atund, rea~izarea aoes.llU!i
consens
este privită ca o rezultantă combinată a două tipuri de activităţi :
de cunoaştere, individuală şi socială, şi de infJuenţare pirin intermediul acestei cunoaşteri şi a
wior actrlvi tă ţi speai!BJlizate, ~ndeo ·
1

1. Cultura l Act ion from Freedom,
Pengurin Books, 1972, p. 51.
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sebi de propagandă
, a procesului de formare a conv1ngerilor
şi a unor atitudini coerente şi ade.c vate ale membrilor unei c:>lectivi tăţi considerate. A cţ.hmea
de
conştientiza.re se rezumă, în fapt,
la o cointeresare, nu neapărat materia:lă, lia un aco1id cu părţile
saie implicite şi explicLte - între
indi.vdd şi g.tiulP, g.rupu~i şi clase.
dase şi r:omuin1t.ă.'ţi, întire comunităţi, e.tc.
Această perspectivă este încă timidă şi nu permite o înţeleger~
diferenţiată a procese.lor de conştientizare . Ele sînt de natură obiectivă şi, în acelaşi timp, distincte
de cele de cunoaştere. Prin procesul de cunoaştere, subiectul preia,
produce sau creează inJ9rm.aţii despre obiect ; prin p rocesul de conştienti zare subie<'tul se aut.ovalorizează, se autovalorifică.
Procesul
de cunoaştere este înalt diferenţiat,
obligînd subJectul la adecvare faţă
de obiect ; procesele de cooştienti
za:re sînt înalt indiwduallzate, pre-

supuntnd trans!ormarea obiectelor
în valori ale subiectului. Cunoaş
terea simbolizea..z.ă cu ajutorul unor
instrumente exterioare
personaliiăţii, pe cînd conştientizarea realizeazi aceeaşi
operaţie p1·int.r-un
limbaj integral, valorificind personalitatea ca llnita te. Forţînd, am
putea spune că cunoaşterea uiilizează limbajul semnelor, iar conştientizarea limbajul trebuinţelor.
ln sens oriigiinar, a c unoaş'.e înseamnă a experimenita, a co -naşte,
a naşte pentru om o rea!Jtate nouă
(fr. connaitre) ; a conş tientiza înseamnă a priinde t•ealLtalea. într-un
sens esenţial, a gîndl, simti şi cuprinde cunoscutul şi necunoscutul
totdeodată, într-un sens. Dacă pr.Jdu.sul aurnoaşterii
este noţiunea,
generalitatea, produsul conşitientj
zării este sensul,
indiividua:1itatea.
Cunoaşterea, ştiinţa pni·n excelenţă,
se defineşte prin negarea necunoscutuLw, conştii.nţa îl integrează in
totalităţi ale gtndirii,
pentru a
!ace v iaţa , acţiune3 pos\bile. Cunoaşterea divJde. avansează
prin
negarea indiv1idua.Ji.tăţii, cofJ.5Lienllzarea o re-semnifică, adicfJ. îi dă
un sens acţionat!. De a<'eea închiderea în dogmă înseamnă tocmai st-0parea procesului de conştient.izare,
teamă de resemnificare. obsesia cabalei - o închide.re înLr-o perfecţiune defanitivă,
chiar dacă unitemporală. Cunoaşterea e~te o glndfre în timp, canşlientizarea, g1ndirea timpului. Dacă recurgem la
limbajul fi loso.fliei, COfl.5iientizarea,
în pragul său cel mai înalt, conjugă şliinţ.a în toale ipostazele Eiinţei pentru a
îmbogăţi un sens
sau a crea sensuri noi.
ConşhlentJzarea ar pµtea fi, astfel defilI1ită ca sintetizare culturală,
bazată pe c unoşLlnţele şi ex.pe:rienţele dobîn.dite la ruvel individual şi C'Olecliv - pe o con-::epţie
globală =upra lwi1ii şi omului şi
transformarea rezuiltatului
obţinut
în proiect a.I valorificării oriiginalităţi~ i\iinţei umane. Col)ŞtienLiza
rea afi·rună şi promovează subiectivitatea ;
cunoa.51Lerea, în cadr~le
sale cJ·as.ice, o infirm.ă, năzuie,?te
spre obieclliv.irtaie depJi111ă. Tocmai
aici ni se dezvăluie punctul crit,ic
al ş.tiiinţei, mai precis al momen:
tul ui aristotelian al ei, care o ma1
domină

încă

şi

Ten.taoţia eroică

astăzi.

de a eJ1imin.a depJ.in subiectivita1tea
din procesul
cunoaşterii s-a dovedH o înC'ercare
efemeră de a elimina din corpul
stiinţei chiar subiectul cunoscător
.:_ omul. Dar acest subiect şi-a
dovedit prezenţa de netrecut
în
ştiinţă chiar în momentele su.verane aJe dezvoltării sale : în micro fizică, orice nou fapt rezultat este
o sinteză paradoxală dintre prezenţa subiectivă a observatorului şi
tran&f.ormăirile pro.duse de experimentul
declanşat ; în cibernetică
orice prog.res în perfecţionairea maşinilor „inteligente"
pare să fie
lega.t de date noii, conţinutiste cum
mai sJ,nt numite, desJ')re strategiiile
cogni..t~ve ale subiectiului
natural,

omul. Mom~ntul aristotelian pare.
astfel, caduc, tot mai multi cercetători se indreaptă spre investigarea subiectivităţii, privită ca fapt
obiectiv, a legilor sale in,t enne care
ii asigur.ă o Sltructură indivizibilă,
accepl,a, a-1 a.simJ.la este necesarci
cu o capacitale de autodezvoltare
„rntuirea" lui ca tot. Spargerea ace pare fără limite.
Cibernetic.a
prehensiunii faţă de diferenţiere se
pare să privească, de acum, într-o
produce prin conştientizare,
prin
triadă inedit§.: animalitate mapercep€rea complexă a fiinţei salt>,
şinal.itate umanitate. Iar fil osoceea ce înseamnă. semnificarea sa
fia se îndreaptă spre resemnificarea
c ulturală integ.rală. Probabil că insurselor sale (deschiderea i:;pre fitelegerea acestui fenomt>n- atit de
losofia orientală a lui K. Jaspers,
complex trece prin descifrare~ meobsesiile platoniciene ale lui Noicanismelor ps.iho-fizice ale unor tical'
"
puri de relaţii intre oameni
pe
fn,iti><1Jl, pa,l 'te a proces1ului
de
c:~ue le numim prietenie, dragasite>
conştient.iz.are, cunoaşterea s-a pa- [enomene uma111e care fac posiralelizat prin teoretizare şi s-a i;ecbHă coexistentă fertil~ a unor ditarizat prin sipeci(JJlizare ştiinţifică
ferenţ,ieri inalte, care adesea friobiee<tivistă. Reinte~rare~
acestor
zează opoziţia.
două surse fundament.ale ale eulCert este că deschidet'i?a spre o
turii int.r-un flux comun ar înasemenea pers.pectiv.i asupra genesemna posibilitatea
generalizării
zei conştiinţei. a accederii oameniconşbienti7.1nii la scară
sociial-co101· la <.'uJ.lur.ă., înţeleasă ca mod de
munitară şi a initliLuiirii proceselor
viată şi gindire individilll!lizat şi
de con15'bient1izare ca sursă dire<."t.ă
1>Lruotu!'at de elemente fundamena dezvoltăwii. Esle tocmai ceea ce
tal comune. ne dezvăhtiE' cel puţin
anlic.ip.au Marx şi IDngels.
rlouii po.-:;ib.i!Hlăţi : aocesu1 cunoaşCultura, în ansamblul său, opeterii la fonomene pe care astăzi nu
rea7.3. cu totalităţi, poate de aceea
le poale penetra. chiar dacă aceasMarx spunea că filosofia
este
ta ii va pret.inde rco;tructurări epischinte.sen(.a cwturii. Oultiura accede
temologice şi instrumentale mari
la univer;.alilate pri-n individualisi accelerarea proceselor de evoluzare maximă, de aceea sustinem
lutie/dezvoltare a conştiinţei, cre:;că acc~ul unei owltu•ri naţionale
terea capacită ţii societă1til or de 3
la 1.mivers,alitate trece p1wn
dezle i,nfluenţa.
volta.rea sa de-s1ne-s.tllit.ăltoare pină
Ambele po.siibHită.ti pot fi acluala pr.agul maxim al posibilităţilor
lizate prin me.s.a.i1Ul pubHaistic. A<'onţi111UJte de „cadrul national". C
....
•11""-- -cest tip sau conţinut de comuniwsterea niL poate integra necucare este unul integral. Prin mass
os
1! se defineşte chiar in o omedia, mai ales în formele salP.
~iţie cu ace.s .
ecunosoutul poat~
vizualizate, relaţia subiect-subiect
fL ÎDS·J constienti9at.
şensibilizal.
nu mai este intermediată psiholoPrin artă. cultu r.9. inefabîiul poate
gic. Posibilitatea continulă in nafi perrenut. poate oroduce emotii
tura acţiunii publidstice. de a pecomp.arnbtle ca afeotivi1.ate pentru
ne-tra
procesele de conslientizare.
actiun€'i'l umană ru POlncierea unei
este mult ma,i maTe dedt a oric.'\serii .df' inforrn.a(i1i de niiimă acr0r miilo1.ce rlP. influeintaire socială.
tuaM«tte. ~ar.adoxul gE'niului constă
r,1 rn'1dilia elimi1nării ort.căror infncmai in fautu1 ile iJ. şti înainte
hibitii. fie iclenlol"!ice. J"ie
nsihollr a runoa-5te.
sociale. Acul'atcte• ideologică, i:;inV„fe mcon t~T~n il di om:ul. c::i
cerit:ltea si comn1f'tih.tdinen umani'\
tn'alifafe existenti~lă.. e.sle cea mai
a mesajului nublici„tic. prPcum si
mare necunoscută oentru cunoaşîntemeiere'.\ sa i;tiintific'l certă. "înt
tere. Intercunoaşterei.
umană se
facto ri determin.anti ai inte-l'C0munrodu~ direct prin ;iclul com;tiiennic.~rii si intf'rcunoaşierii uman". :oi
li7.ă1·ii. Informatii1Je rlespre un nm
nu ne sînt ni-oiodaitii
suf.icien te.
co'1ect.~ki i. Pt." aceeaşi JungirnF' rle
PC'ntiru a-l percepe. a-1 întelege, a-1
und3, a. con.ştiinţelor.
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Cine detine
ultiniul cuvînt?
! - - - - -- - - - Neagu UDROI U- - - - - - - - - 1
Planează

în jurul informaţiei
binecunoocute. Ele privesc acuitatea nevoii de informare.
caracterul vital al acestui proces,
la scara individului, a sooietătii,
demet""SLtl pus ân iserVliciul dinamizării traseelor
i111formaţionale. In
pagiin:ile de lS>too1te a
civilizaţiei
adevălmri

umane se distinge fără dificultate
filigranul devenirii comunicării. in
aneV'Oio:sul efo1'1; de a găsii cărările
limpezi către echilibru. Ne-ar fi
greu să pl'ivim info1im.atia .şi tră.i
rile ei în afara ambiţiilor de progres iaile omenii.rii. Tumur.tul existenţei a dim~nsionat ri.şcu'1 în cas-

cade al ,i1r1foirmaţiei, preocupată s.ă~i
taie drum s,pre cutii'le de 'l·ez,onainţă
ale uti'1ilăţil. O ·informaţie depozitată în ascu.nziişuiri dnaccesibHe este
pînă una alta anulată de jncap.acit.atea no.astră de a o folosi. Un om
inzestra.t cu .asemenea lingouri informaţionale, de nepus ffn valoare,
nu este cu •nimic mai bogat decit
cel >Ce nu le are del1oc. La fe1 de
adevărată teorema inversă. Despre
informa ţie ca tpiUJtere se vorbeşte şi
se scnie 1n avialanşă, fiiind aduse în
discuţie argumente de incontes·tabilă forţă pentJiu a demonstra ceea
ce de fapt <toată rrumea ştie. Deţi
nătol"uJ de informaţie aparţine unei
caste pI'ivilegiate, eXlistenţa sa fiind
ma.iicată de avantajele ce decurg
de .aici. Clasa proprietai.iilor de informaţie, clasa
săracilor la a ce.sit
capi,tol.. . Orice am zdce, radiogrnEi::i
Ia zi a si<tua(iei eXIistente. 1a scarii
planet.ară, ne dezvăluie şi o nst.f Pl
de faţă a l•ucrurilor. De 1a datele
priV'jnd starea vrem.ii, 1a cele despre proprietăţile distructive ale focoasel<>r 111uoleare, de la ult.imele
cunoştinţe
Tefertlt.oare la război11l
pe frontul cainceru!U!i, fa CU'10.Şt.inţe
des1)'t'e bogăţii.le
minerale. pott'ntiale. de pe Lună, de 'la cursul
bursei. :la gradu~ de toxidt.ate al
pesticideilo.r. O uriaşă JiS>t.!\ de subiecte condiţionează pul<>UJl normnl
al V'ieţii oe pămint, et.ailoni;ni:I cotele sale de caillfJate. Accesul la informaţie se defineşte drept
una
din premisele esenţiale.
Epoca modernă a reu-;it să a crediteze un statut nou .infol"matiei c11
p.arame~u al dV'i!dzatiei. să-i ""Onfere ample şi iprofunde va.lenţi:! modi fi caito.a,re.
S-a observat deja că dezvoltarea
ac:buală a ciV1i.Uzatiei i·n.<;e;i mnă ne
fapt. în efectul ei, co'1t.r'l ctia spaţiului şi dilatarea timpului. Tnt"Tlsificarea descoperi11ilcrr .5t.iinti fk~ si
a inov.atHlor 'tehnice "i :le>celerarea.
rezuiltată di<n aceasta, a tra'1.'>formlirilor ~n baza vietii um nne rleo5se.sc o anumită .limită foarte important,'\ în ce privest.e o:n11l -;i
existenta sa. Genera!l!i:>:ii1r'i .1e fă,c1 1tc
pe baza prof:(resului stiinfei si tf>-hnicii constată redu<'erea de la 37 de
ani a duratei diJ11tre o rie<;coperire
stiin1 ifică si realizarea ei prin product ie - la
înceuutul 5.erolnlui.
acea-<:11 însemna mai muilt decît o
viat.ă prod uct.ivă mediie ipe om la 9-14 an i (adiră 'Un sfert pînn
la o treime di~1 voia ta pirodurt ivă
medie a unei per:soane ar:tivel.
Ceea ce poate suger11 r,ă 1111 om
poate apuca în limnul vielii tri>i
pină l::i patiru 1·evoluti rmări succi>sive ale product;ei. dat'lr11te unor
n0i de„cooeriri. DeS>Coperirile ştiin
tifice si tehnice se succed la ora
de fată într-un 1iit:m ametitor. imprimind transfurmări radic<ile in
rele m,:i,i <'lifC'rite
'(]omenii. î ntre
cle.<;coperir<:'.:\ pt'i n,c:ip.iului folografif'-
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rii şi începuturile folosirii acestuia
de publicaţii periodice ştiinţifi.ce
era consemnată scurgerea a li2 ani
şi tehnice conţinînd aproape 2 mi(1717-1829) ; .în cazuJ. telefonului,
lioane de art.icole, peste 500.000 catimpu.I s-a redus Ja 56 ani (1820taloage şi prospecte cpmerciale,
1876) ; radioul a avut 111evoie de
peste 380.000 brevete de invenţii,
35 ani (1867-1902); televfziunea de
peste 200.000 cărţi ştiinţifice şi teh14 ani (1922-1936) ; bomba atonice, peste 300.000. rapoa,rte de ·c ermică de 6 ani (1939-1945) ; trancetare, pe.st.e 2.500 expoziţii şi. tîrzistorul şi laserul de 5 ani (UHS- . guri, peste 100.000 rnme doouinen1953). Constatăriile de acest fel pertare. Au fost tipă1l"ite, in ultimii
mit specialişti.Lor să afinme că în
500 de anii, 12.000.000 ,t itluri
de
decurs de 1trei ani au '.loc tot atîtea
c.ăirţi, dim care '10.000.000 doar
în
transf01rmărl şti!inţifke :cîte s-au peuJ.ti<mul sec_:ol. i\dăug1111d şi re~pi
trecut î1n primii 30 de ani ai secotările, se ajunge ia oifra specta<'0l
hth.lii 1nosL1'U sau 1în 300 de ·anJ înade 30.000.000 că1rţi.
irute de Newton. Se apreciază <'ă
Ce ne facem ? lrncolit'o o aputrainsfovmă,niue ~n anumiite sectoare
căm '? Unde se afJJ.ă chela rezolse supun unor cicluri extrem de
vării tuturor . angoaselor VJ'?nind din
scurte : 1-2 ani lin tehnica spanevoia de a face faţă, 'C'U foloase
ţiului cosmic ; 4 ani în cibernetică;
maxdme, torentului informaţional ?
2-4 ani in industria prelucrării peCum ne descurcăm 5n dorinta de a
cuprinde totul, de a valorifica totrolului ; 2-5 ani im domeniul matul ? Informaţia a încetat de mult
terialelor plastice ; 1,5-3 ani în
indust.ria Jngrăşămintelor chimice.
să existe tlac.ă. a fos.t vreodată
Ar putea explica, în chip definitoîn această postură - ca obiect al
ind~letnicirilor de timp liber. Dar
riu, această stare de lucruri : 90 la
acum, <'a niciodată, iprovoocli dusută din \tot fllul oamenilor de şti
reri de cap, troianul de inh·ebări
inţă din toate timpurile t.răiesc în
legate de colectarea, \Selecţia, preluprezent; zilniic apar moi descopecrarea, stocarea şi difuzarea inforrm ;
tehnica face poSl:ibilă mai
maţiei.
multă tehnică. tn timp ce numă
Spire ce ne îndreptăm speranţele?
rul 111outăţilor tehn'i ce creşte în pvoPornind de la faptUJl că sporirea
gresie ad 1tmetkă, 111umăll'lL1 combiponderii activităţii tehnologice în
natmo,r posibiJe creşte e:xiponenţial.
ansamblul vâetii socti1ale este recuEvociind aceste subJ,în'ier:i. reaminnoscută, se avansează afi1
l'matia că
tite de Toffler, 'ă îince!iini~m mersul
actuala revol'Uţie şithnţif<ico-t.ehnică
în dreptul unei afdrirnaţii facute de
echiva1lează cu o i'nutaţie
antoloBertrand de JooveneJ. : prog.resul
gică o modificat'(:! a stiructurii şi
tehnic este esentialmente o manidinam icii condiţiei umane, a pracfestare a puteri 11.lITiaine, o ocazie
ticii sooial-istorke - afect.înd prin
pentru om de a se admira pe e1
implicaţiile sale atiit viitorul indi··
însuşi, de a pracli<."a acea autolatrie
vidual cit şi <:el colectiv. In clasice tinde din ce în ce mai mult să
ficarea ais.peotelor p-rivind efectele
devină religi.a societăţii 'i ndustriale.
aces.tei revoluţii. ne atrage atentia
Informaţia. vorbind de cea tehPa\•el Apostol. marxismul
opune
nică. este născut.ă din vir.tejul fră
determinismlJllul tehnologic (mecamintărJlo r creativit~tii şi se dovenicist, metafizAc). o abordare dialecdeşte combustibilul
de necontestat
tică, suplă, ic;.istematrlcă.. integratoaal :noHor ascensiuni tehnicorştiinti
re: progresul în ştiinţă şi tehn·o Jogie
fice. Explozia infurmatională a apă
nu afectează condiţia umană în mod
rut ca o expresie parlbioularizatoare
nemijJocit. ci prfo intermediul foa unui anumit timp ial rea1Jză1'ilor
losi.rii .saile sociale, pri.n medieri
umalJ1'iiătii. Ca o problemă de remiu.litriPJe.
zOllvat. Se insistă asupra forţei de
Pe de rulă parte, 11'1 se afrage
taifun a fenomenului informaţional.
atenţia i1ntr-un volum incitant incil
Despre .amplitudinea âără prece- ·de ln t it.111 - „Civiliz.aţi;i .la rrăscrudent a iundei de şoc. Desp,re presiunea extraordinară a nămeţilor
de informaţii n.ăscuţi de jur-imprejurul '1100iru. Raia de .creştere a
numă;rult1i de documente
tipărite
în domeniile ştiirntific. tehnic si
economic este aprox:imativ de două
ori mai mare decit reta oricărui
alt fonomen social sub formă de
adiv ital<' 'Umană. Sîntem asi~urati
că numărul publi caliilor periodice
- - - - - - - - C o n stantin
~ dublea7.ă în med ie la 10 ani.
/Existau în
lume, ~n 1800. rirca
In expresie matematică,
orice
am de f!Ciun de revist stiintifice:- comunicare poate fi exprimată
La mijlocu veact ui mostii-u, nurn.'lprin suma a două mesaje :
1 era de l 00.000. Ca .c;i c-um n- a•11
Comunicare = Mesaj emis
Mesaj primi,t
avea ce.su e a e motive să ne fră
Anali7.înd acea.c,,tă egalitat.e din
mi1ntăm. iată n staiis iic'l
revelapun<'t d~ v~der~ a.I yalorii ei m{ltoare : opar în pnp.:ent 70.000 titluri

ce". Pîriă de curînd, afirină autorii,
llniile dil'ecioare fundarhenillale ale
întregii sale vieţi viitoare · erau' in
lirui mari prestabilite pentru fie. care om, focă de la IIlastere, de
nivelul existenl al civi1iza\iei şi
culturii. Astă zi este însă de pe
acum valabil - şi pe viitor de1>igur că va fi din ce în <'e mai
valabil - că situaţia omului nu
este delermj nată in m od univoc de
lumea t11 care inir.ă ci de schimbările introduse în
lume, precum
şi în om însuşi, în cuirsul
vieţii
sale, de nivelul dinamicii civilizaţiei şi culturii. Mobi.Jri1Jaitea in mul. te dimensiuni deV'i•ne caracteristica
omului v-remurHor inoastre şi, totodată, o nouă cairacteoristică an.lt,opologică. Civi,Jizaţiia ·tehnică ii permite omului să guste ?dîncimea spaţiului şi să simtă savoarea aspră
a timpu!lui, dar totodată ii deschide bogăţiile aces.ooiia.
Cuinoaş.t.ere înseamnă putere, spuQea F1ranC11.Sc Bagon. Cmeva parafrazează afilrmati.a Iilozofulrui şi o
adaptează zilelor 1noastre. ;i iun-~înd
la: cunoaşte1·e înseamnă .<:.chimbare.
O face din convingerea că achizi· ţia acceforată
ne C'Ulno.,<>tinţe, alimenti1nd motorul tehnicii!, accelerează .schimba1rer1.
·
Pentru a -şi îndeplini acest rol
de catailizator al .schimbării. informaţia brebuie să ajUngă acofo unde
este rnevoie de ea. Să cîrclllle. Să
pă,tru11dă pr.irn· u.si ijndeobşte închise.
Să sară ga·riduri Ide .1ieg'l.Llă înalte.
Să aibă _paşaporit la undversalitate. ~
Aioi .se nasc ob6&ttle tehnolol'(1ei. ~
Din înţelegerea '11ecesităţii de a face
fată unor pretenţii ooicînd catalogabile drept exa~erate da'r niciodată satisfăcute îndeajuns. Era o
vreme cind pretentiile cil"Cuituh1i
informaţiei cont€'11e<1U Î'11 re~i~trul
ambiţiilor de duzină . Sînte.m
de
mult in z<>dia extraorrlinarelor ofensiYe ;ile
torentu.lui iin forma li onal
exercita.te asupra cîmpului tehnologic. A<'olo stau dispuse reu.5itele
de ultimă oră sub bchi'Ul necrufă
tor a:l o~tentii1J or. Se doreşte m<ii
mult. Se
cer
pei-formante mai
înalte. Se pledează pentru întele~erea imperiatiivelor 1
re::iJe ăle vremii. Teh·nir:-i indubitabiit avanse~ză . · Cuvfo1,tu.l cte orct1
ine : niri1ir' m1
..t.J::cJ;mie con.<:.iderat ·a fii JJlttmll- ~
vin t.
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Mesajul
în publicistica economică
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AMARIŢ EI ~--------'
rezUlltă că eficienta comuniva fi maximă numai atunci
cind mesajul receptat va fi egal cu
mesajul emis.
Ma,i puţin cercetat Ja noi, mesajul ele presă, prin ceea ce înseamnă ~ ~n,bnu eficienţa scrisului zia-

xime,
cării

ristic, reclamă cu ~esibal.e o tot
mai mare atent.ie. Ou aLîot ma.i mult
cu cit, iin presa noastră, el are un
pronuntat şi exdusiv carac:ter politic, indiferent din ce domeni..i al
activităţii umane ar proveni.
O pnirnă
problemă care s-ar
pune este dacă stă.pi•nim exact sensul acestui termen. După Dicţion a
rul explicativ a l limbii
române,
mesajul este echivalent cu comunir.area. Dacă ne-am mulţumi cu
această interpretare, am risca
să
redueem misiunea presei doar la
medierea t.i-ansportului informaţiei
de la o anumită sunsă spre
un
anumi.t receptor. Ceea ce ar însemna prea puţin şi departe rle
adevăralu1 rol pe <"are îl joaeă in
societale ,<;istemul mijloacelor
de
informare în masă.
hi terminologia specifică presei
dLn ţa11a noasibră, not,iunea de mesaj are un inteles mult mai bogat
în sensuri clcdl cel oferit de fHc ţionar. el însemnînd mult mai mult
decît o simpl:'\ .. comunicare" extra..<.i\ de un eleva. dintr-o „sursă ·•,
şi transmisă .,cu>iv.a ", unui ,.receptor".
Mesajul de pxe.<>ă a.pare sau ar
trehui să apară. nu numai pe'1tru
cerret.ă.torii din domeniul comunică.~·ii de masă ci şi pentru ziariiştii-comuniciltori, ca ,,produs Cinai"
al activităţii ele creaţi e publicistică
prin al cărui conţ i nut se urmă reşte
determina rea unor modifi rări pozitive în poziţia şi atitudinea destinatarilor în raport cu ideile comunicate. Acest „produs" specific
este transmis prin mijloacele de
informare în masă sub fot'ma unei
„sinteze de cunoştinţe cu putere d e
impact politic, cultural şi afectiv
asupra destinatarului".
Cu această definiţie a mesajului
de presă se poate Lrece la studierea condiţiilor pe care trebuie să
le asigure publkist.ica economică
pentr1u a garan.ta ob irnerea u
ic n e maxime a scrisului ziaristic.
Matte dlti
cercetanle efoet uate
pină acum avi1
nd ca obiectiv ,.creş
terea eficienţei publiicisticii economice'" s-au oprit şi au pus în mod
justificat accenlul pe expresivitatea şi accesibili·latea limbaj1u•lui folosi·t.
Dar a<"cesfoiiLitatea 11mbajului es.le
doar o condilie necesară a receptării mesajului de presă, nu •;;i supentru că accesibil înficientă ;
seamnă ailractiv la leotur.ă şi a~il.
C:ît de convimgălor, î11S3., răminc de
văz,ut prin
analiza argumentelor.
structura lor logică, completa şi corecta documentare.
Un text de presă al u nui publicist speoialtzqt în problematica
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economica, de exempiu,, poate fi ş i
expresiv, şi acesibil. şi convingă
Lor cu informaţiile pe care le deţine, dar dacă îi lip.se.ş' e una, ese1~
ţiaJU diinl1'-o suirsă competenta.
bine
il1(ormată şi aU1torizat.ă
toată demonst.raţia poate fi nulă ;
iar în unele cazuri, eh iar cu efecte
total contrare celor dorit„.
De aici. se poate desprinde concluzia c.3. efocient.a scrisului ziarist.ic, i1n
general, şi a pub1idslir.ii
economice, în special, depinde nu
de un fac.tor sau ele al.tul. ci de un
complex întreg de faclo<:}ri care ar
putea con.sbitui un lanţ stnucturat
logk în următoarea ordine : expresivitatea textului (care să trezească
intermul) - accesibilitatea (nu numai a cuvintelor, ci şi a propoziţiilor şi, mai important, a ideilor densita tea maximală a informaţiilor
util e - a rgumentarea oonvingătoa
re (bazată pe o document.are complet.~ şi wrectă).

Son.rlaje de opiinie publică r1 u
scos în evidentă capacitatea publiC'Ulu'i de a selecta ,.produsele" publicLc;I ice de calitate sunerioar.ă de
cele fără valoare, iar cercetări întrepri:nse de speciaUşti asupra receptorilor au condus la o condm:lf!
semnificativă şi, în acelaşi
timp,
îngrij orătoare;
inLr-o comunicare
de presă receptorul reţine, tn anumite condiţii, drna o treime din
ceea ce doreşte sursa să-i comunice. Aceasta se inrt1mplă întobde:iuna cind s cris.ul ziaristttlui este fă
cut la intimp1are, făiră a ţine cont
de re<'omand.3.rile specialiştHor în
tehnica ş i arta comunic~ri·i eficlente.
Or, zia.risbica înseamnă, în pI'limul rînd, a dev.ă.r, bogăţie de ide·i,
informaţie exactă, densă , pentru c.ă
publici.stul sarie ca să spună ceva
oameni·lor. Privit de pe aceste pozi!ii, conţinutul mesajelor transmise prin pubbioistica economică impune, cl~·igur, un limbaj cit mai
aproape de firescul domeniului
tratat, dar presupune şi o exprimare diroctă, făiră cuvinte inutile.
fără goana după „va<ri,stăţi
verbale", f.ăr.i neologisme f~i:>ante, fără
tehnicisme - cuvinte de ci·r culatie
re5trinsă. ermetice masei mari de
rititori - şi făr!l asocieri .,savante" rare fac fraza greoaie şi c;\ilul
inaccesibil. Beţia de cuvinte e tot
atît de cootisitoarc ca ş i i·naccesibililatea care îndepărtează cititorii
de presă.
Creaţiei p ublicistice îi este propriu, deci, nu Limbajul complicat,
că utat, înboMJoohi at, oi limbajul sim-
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plu, olar şi precis. Fapt pe deplin
explicabil, intirucit procesul de comunicare este un act ce nu poate
fi despărţit nici.odată de intenţie :
el ar deveni un nonsens dacă nu
ar avea sau nu ar urmării o anume
finalitate.
Vizîind această finalitate a melia j ului său politic, 2'Jiarishll care tratează probleme economice are
de
r.ăspuns, în procesul de oreaţie p ublicisUcă desfăşwat în tre informare
şi comUJnioore, Uinei l ungi llste de
initrebări :
Ştiu exact ce unmăreşte editorul
cu subiectul încredtnţat mie ? Inţe 
leg bine, eu însumi, ce reprezintă
problema de oare urmează să mă
ocup ? Uinlde pot găsi s ursele cele
mai competente şi autorizate să-mi
expHce situaţia creaită ? Cît de lar.e:ă, profundă şi muJtHateral.ă
trebuie să fie documentarea mea pentru a ajunge pină la rădăcina fenomenelot· ceiicetate ? Ctnd şi c:um
oot să-mi dau seama că am ajWlS
la acievă11~ul căutai!. ? Stăpînesc întreaga imforma ţie de care am nevoie pembru a separa nout.a.t.ea de
banalitate ? Pot compara situatiile,
faptele, opiniile întâlnite refer>itoare
la problema ca;re mă interesează cu
altele ce pot să exrlste prin alte
locuri de pe te11i1tariuJ ţ.'.).crii ? Tn ce
mă.suiră cunosc eu ex;perienta cea
mai avanS'l.1.'\ a domenfollui de <'are
mă ocup ? Cum pot selecţiona faptele. opiniile pentru a le retin& pe
cele mai semnificative ? Ce criterii
pot folosi în judecata de valoa.re
pe care trebuie s-o fac în le!!ătură
cu competenţa. siince-tii.t~.t.ea si cinstea inter<loauronlo r înm•Lniti ? Cum
să- mi orga.n.izez informaţiile în redactare pentru a eX'Pune cit mai
clar şi mai concis prob1ema ? Că 
tre ciine îndrept mesaju.I meu s i pe
cine vreau eu să conving ? Care
si.nt argumentele pe care le not
folos.i pentru a f i cit mai canvinp,ă1 or? Cît de bine cunosc pre ocup.9:r-i1e sau
i.nberesele citi.tainilor ?
Sinit toate cuvintele f 01losite cele
m ai potrivi.te ş i la locul lor ? Au
toate pro-poziţiile şi frazele m ele
un inţele.s u ni c şi precis sau s1n t
ambigue şi da u naşt.ere la interp retăni ? Im îrn.tregul său, textul redacilat de mine este accesibil ce.for
care vreau să-mi recepteze mesajul ? Cui foloseşte creaţia mea
publicistică ? Şi la ce ajută ea ?
De răspunsurii'le pe care şi le va
da. vor depinde exactiitaitea afirmati i lor.
rorect.itudinea
exprimam,
101<ica juderăţilor de valoa re, claritatea ideilor - factori care asi~ u ră re<:eptarea maximală a mesajel<>r publ!icis tioii ooonom.ice.
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Conferinţa

de dare de seama şi alegeri
a Sindicatului Presă - Bucureşti

In ziua de 19 februarie a avut
loc conferi nţa de darie de seamă si
alegeri a Sindicatului Presă Bucureşti, conferinţă care a marcat reunirea acestuia cu Sindicatu[ „Agerpres ". In aces<f; f.el, presa
scrisa
bucureşteaină dispune acum de
o
puternică organizaţie sindicală. L a
dezbaterile din cadrul conferint~i
au luat cuvîntul tovarăsii Nicolae
Dragoş „Scînteia ", Eugenia Marinescu - „Agerpres", Nicolae Militaru - „Scîinteia t ineretului", Nicolae Simionescu „Agricultura
socialis'tă ", Corneliu Leu „Contemporanul ", Stan Pelteaou - Editura Scinteia, Vasile Boesou - „Revista Economi.c;ă ", Eugen Eftimiu „Informaţia Buieureşti ului ", Gheorghe Chiriac - „Munca". Violeta
Molnar Publ icaţiile de învătă
mlînt, Geo Raeţki - „Spodul " , Alexandru Păsărin - „Flacăra"
l:'l
alţii.

Desfăşurate într-un srpiTit
construdiv, d.e exigenţă şi angajare.
deZ1biaterile au reliefat conditia uublicistică şi conţinutul concret ale
dării de seamă prezentată de Comitetul Sillldicatului Presă Bucureşti.
propunerile şi obiectivele de lucru
n umeroase, cuprinse în
c·elclalte
documen te prezentate
conferi nţei,
care au confirmat că în cei aproape
trei ani care au trecut de la oreceden tele a rlegeri s-a desfă·şurat o activitate bogată. ceea oe a făcut ca
1

organizaţ i a sindicală, acţiu nile sale
să se bucure de audienţă şi
preţui re în rîndul tuturor colectiv-el or

activist devoitat rf:rup şi suflet
cauz.el !Partidului, c u o conduită
morală
exemplară,
cu vo-

reda<el1i ooole.

caţie

Sub directa îndrumare a Comitetului de Partid Pr.esă .
membrii
ComitertuJui sindicatului au acţio
nat cu consecvenţă pentru a conferi tuturor activit.ătillor un puternic
conţinut politic, pentru a fac·e
ca
organizaţiile sindi<:ale de la ziarE>k
şi revi:stele bucureştene să se
manifeste, deopotrivă,
ca organizatii
po[itice şi profesiona[e. Au fost fă
cute în cadrul c o nferinţ-ei
num-=roase propuneri şi sugestii menite
să dea un n ou impuls activitătii, să
ducă la înlă'turarea lipsurilor.
la
cons-oHdarea şi dezvoltarea realiză
rifor <Jbţinu le pînă în prezent. Revine noului comitet al sindicatului
sarcina de a analiza în mod
temeinic toa1e propulllerile făcute, C1-'iticiJ-e formulat€, să actioneze
cu
toată fermitatea pentru
rezo~vare.a
prob~em-e1o.r ce-i revin prin atl'ibu tiile sale sp~cifice. ln cadrul dezbat.erilor s-a suMiniat faptul d, aşa
cum există preocupare p et11lru îmbunătăţirea organizării şi de.c;făşu
rării activităţ ii în toah'!
domeniile.

este n-ec.esar să .se respect-e întocmai
crit·eriil.e politice, morale şi
profesionale privind atesta.rea pe.ntru
activitatea de ziaris t
profesionist
care
trebuie să se
manifeste
în
toate
împrejură.rile
ca un

Reînnoiţi-vă

pentru profesiunea

nobilă

lucrător

Cristina DUMITRESCU

abonamentele
pe anul 1986 la revista
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de

în presă . In numele colectiv.elor redacţionale şi al organizaţiilo.r sindical.e pe care le-au reprez.cntat la conferinţă, vorbitorii
s -au ang.ajat să acţioneze în viitor
cu şi mai multă hotărîire, pentru a
contribui la ridicar.ea niv·elulu i publidstic al ziarelor şi revistelor, la
.situarea lor în permanentă în miezul prob1!.e:matici i aduale. la înfăp
tuirea obiectiv.eJo r stabilli te de Congre.sul al XIII-le.a, a îndemnurilor
ce sî1nt adresate întregii naţiuni, cu
patriotiică 'înflă'Cărare, de secr-etarul
general al partidului.
ComHetuil
Sindicatului
Presă
Bucureşti şi-a ales
bh'oul format
din tovarăşii
Petre Popa de la
„Scînteia" preşedinte,
Violeta
Apostol - Pubiicatii de învăţăm'înt,
Eugenia Mar.i nescu, Octav ian Mi hal~
cea şi Teodor Olar,iu - .. Agerpres",
Corneliu L eu - „Contemporan ul ",
Doina Fruntelată - „Scînteia t ' neretului ", Ionel Cloş~ă
- Edi tura
Politică . Gheorghe Chiriac - „Munca".
Să dorim Comirtetului
Sindicatului Presă Bucureşti, căruia
delegaţii la confer-inţă i-au acordat voturiJ.e lor in unanimi1ate, să-şi onoreze mandatul încredinţat prin
noi şi semnificative împliniri.

•

ŞI

POL~T 'CA DEMOG · AFICĂ

preoc pare, statornică
o
pre e1 noa·-

viitoru
„Part idul va urman m continuare promovarea şi întărirea sănătăţii poporului, stimularea natalităţii şi asigurarea unui spor demografic normal, ocrotirea
mamei şi copilului, întă ri reo familiei, realiza rea unei proporţii juste în structura de
vîrstă a populaţiei, creşterea viguroasă, fizică şi intelectuală a noilor generaţii".

NICOLAE CEAUŞESCU
şi
vigoarea naţiunii", „ Familia cu
o frumoasă tradiţie româneasc ă " , „Populatia sernn1fică viitorul ".. . Sint doar citeva din ideile forţă prezente adesea în ultimo vreme în paginile
z.01elor centrale si locale, Io radio si televiziune. Aceasta
otes,o inl rnsul crcsc1nd al· presei noastre scrise şi audiovizuale faţă
de problem I.) dcmoyrofice, de modul in care este transpusă în viaţă
stra.egio meni.C.i sa asigure evoluţia armonioasă a populaţ'ei ţării.
Un interes cu lotul firesc, cunoscindu-se bine ca p o!lu l aţi a reprez i nt ă p rincip ala forţă de pro du cţie a societăţi i , forţa motrice a pro·
gresului soc1o l. ~.ir mi1l....<..cele de comunicare .iu şi 1n acest domeniu un
rol dintre cele 1nai impo1tc.11te 1n crearea unei opinii ferme în rînciurile cetăţenilor cu privire la necesitatea rid icării natalităţii, a creş
teri numărului populaţiei.
Fiind vorba de a sarcină majoră, izvorită din Programul partidului,
de o sarcină cu caracter p ermanent, nu de campanie, ne-om propus
:;ă analizăm implicarea in procesul demografic a două gazete !ocole
cu apariţie săptăminală. Şi nu int1mplător ne-o m oprit la „Flamurou
(Caras-Severin) şi Jlomu1a Prahovei'. ·oe~1 cele două judeţe sint
situote în zone etnografice diferite, la cîteva sute de kilometri unul
de altul, în domeniul de care ne ocupăm ou _
u n numitor comun :
o natalitate scăzută, sub medio pe. ţară, care, d u pă cum se c1,moaşte,
şi ea se află sub nivelul prevăzut în documentele de partid şi de
stat. Cum au acţionat cele două gazete in anul trecut ş i în prima
lună a acestui an pentru îmbunătăţireo sit uaţiei ? I olă întrebor.::a la
care vom mcerco să răspundem în cefe ce u rmează, fără a avea
nici pe departe pretenţia de a emite judecăţi de valoare absolute.

o pi ii

mulţi

ti nereţea

copii

-

0

0

Studiul atent al numerelor de
apărute în perioada a:nintili mai înainte arată că ce.le dou:'\
gazete - ,.F11mura' şi .,Flamul'a
Prahovei" - s-au preocupat
rli>
tratarea în paginile lor n pToblemelor demografice, a multiplelor
aspecte cele incumbă. Rezultă limgazetă

pede

că

ţeles

răspunderea

redacţiile

acestora au ;nce le revine în
influen\.area opiniei publice pentru
rczoh·area unor chestiuni de care,
î.n ultimă instanţă, depind vigoarea şi tinereţea naţiunii, însuşi viitorul ei. Chiar dacă - trebuie să
o spunem din capul locului - nu

s-a dovedit întotdeauna constanţa
necesară, concluzie
valabilă mai
ales în cazul gazetei prahovene.
lincă. din p rimul
trimestru al
anului trecut, redacţia gazetei „Flamura"' a supus atenţiei citilior ilor
săi o seamă de aspecte cu care
se confruntă judeţul în ce prive.$te
înfăptuirea politicii demografice a
partidului şi statului inostru.
Artisolul „Pentru tinereţea şi vigo a r ea populaiiei" (26.03.1085) relatează în sinteză concluziile desprinse dintr-o şedinţă a comisiei
judeţene de demografie. Subliniindu-se că evoluţia indicatorilor demografici se situează în judeţul
Caraş-Severin sub meaia pe ţară,
sînt arătate atît cau zele rămîm~Ti
lor în urmă cit şi căile de in!ătu. rare a acestora, măsurnle cele mai
urgente, de maximă eficienţă . Fiinr.că aş.a cum se poate vedea
Şi din ultima ediţie a „An uarului
.statistic al R. S. România·•, acest
jude\, în ce priveşte sporul natural al populaţiei, se află pe unuJ
din ultimele l ocuri.
Deşi articole de acest gen nu vor
mai apărea în gazetă, c-u toate că
ar fi fost necesar. redactia s-a !nscris, totu.5i. în eforturile destinate
îmbunătăti rii
indicatorilor demografilci. Astfel, plecindu-se de la
rolul familiei în societate, au fost
abordate unele aspecte interesante.
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Din păcate, a lipsit, însă, din pagini modelul socio-cultural al familiei româneşti. Cîte nu s-ar putea scrie, de pildă, despre marile
şi străvechile familii de siderurgişti reşiţeni ! Reporl.ajul
„Er'igti
în uligran ·· (05.03.1985) eslt: scn,,,;
frum05, foarte frumos, dar rămine
o „rara avis". Fjindcă prevalează
materialele critice ce servesc cititorilor „non-modele" („0 mama
fără căpătîi •·, „P.ăirinţi cu inlma Ll~
piatră" ş.a.). Desigur. asemenea articole pot sensibiliza opinia publică, factorii educaţionali de decizie,
dar într-un judeţ cu vechi tradiţii
de muncii şi luptă, cum este Caraş
Severinul, viZiunea de tratare a
meni rii familiei nu este, credem
noi, cea mai bună, în orice caz
incompletă.

In acelaşi context, în cîte•a articole apărute Ia rubrica „Judecaţi
şi dumneavoastră
faptele", este
condamnată
practica
avorturilor
ilegale, clezvăiluindu-ni-se
cazuri
deosebit de grave, soldate de regulă cu v;ctime. Articolul „Copii
abandonaţi părinţi iresponsabili"
critică cu virulenţă lip.sa de grijă
a unor aşa-zise mame faţă de copiii lor.
Sînt bine tratate în „Flamura"
şi problemele asisten ~ei
medicale,
luîndu-se atitudine fermă împotriva unor cadre sanitare care nu-şi
merită t:itlul ce Ie-a fost conferit.
Amintim aici articolul „Pln.ă unde
merge neomenia" (10.12.1985), care
dă în vileag fa_pte inorectibile, diminwndu-se însă tonul vehement
cînd trebuie criticaţ i cei ce se mulţumesc cu măsuri anemice, de ochii
lumii, împotriva celor vinovaţi. Sigw-, redacţia procedează corect atunci cînd, în materiale ca acela intitulat „Ocrotind copilăria" (28.01.
1900), evidenţiază pe acei medici
care-şi fac datoria cu responsabilitate, cu dragoste de oameni. Rubricile „Sănătatea pe înţelesul tuturor" şi „Buletinul rulJer" („Aten-

ţie copiii ! „, „ "trăzile nu sî.nt locuri
de joacă" etc.) v ;:! să întregească
paleta preocu,pă.rilor ga;.etei reşi
ţene privjnd naşterea şi cre~terea
unor oopii fmmoşi şi sănătoşi.
Preocupări similare intilnim :;;i m
paginile gazetei „F'Jamllia Prano\'ei ··, chiar da<'ă nu numai temaLic.J. dar şi spaţiul destinat p1oblemdor demografice a fost mai
restuns. De la bun început trebuie
.s.;. spunt::.ru ca aceste probleme nu
au faout obiectul unei analize speciale, ca în gazela re.;iţtană, c~a
ce nu e bine. Totuşi, faţă de unde
aspecte cum ar fi practicile avorlive ilegale, s-a luat c.tltudine In
această
privinţă
cităm
articolul
„ Vieţi piei·dule pe căi u.esponsabile"
(02.11.1985). argumentat, convingător, care subliniază
firesc
responsabili t<ltea
socială a femeii pentru viitorul ţării.
Frumoaaa tradiţie românea.o;că a Jamiliei cu mulţi copii îşi aOă un
binemeritat elogiu în report.ajul ce
poa11tă tJhlllll „ t n unJversul de căl
dură Şi lumină a l familiei„, apărut
în pagina
„Copiii
floarea
vieţii" (0Ul.ff.l!l85), o pagină bine
concepută şi bine scrisă. Lipsa de
răspundere, de dragoste faţă
de
familie, de copii a unot· indivizi
ce-şi zic pă1'1nţi sînt şi din ac:e.5tia - ne este dezvăluită cu pertinenţă în artkolul „Tăticule,
te
~teptăm să vii", apărut în c.adrul
rubrtcii sugestiv intitulată „Oameni,
fa1}te, atitudini". Şi, totuşi, calitatea păr.inţilor, a vieţli de familie,
d1•agostea de copii, ambianţa optimă pentru creş lereyi lor sănătoasă
din punct de vedere moral, se cuvine a-şi găsi un spaţiu mai larg
în paginile gazetei prahovene.
Cu portretul
creionat în linii
precise al unuj medic pediatru („Un
mărţişor ")
care, „pent.ru
fiec.are
copU găseşte o vorbă bună ... ", a1-i.l
de invMtigare a aspe0telo:· de fond
ale problernatic:ii dem.ugrafice
se
încheie. Din păcate, fiindcă multe

alte leme s-ar fi cernt abordate în
„FJrunu,ra Prahuu='i „. De pilda, ra
mlnind în acela.ii cadru, se impunea să se militeze mai activ pentru imbunăUtţirea asistenţei medicale, creşterea spiritului de răspun
dere a medicilor pediatri, a preocupă,tii lor pentru exercitarea unui
control
profilactic al mamelor,
peniru
îngrijire:i atentă a noilor
nâ.scuţi.

După cum era ab.'>olut nece.;ară
- desigur, nici acum nu-i ti1 ziu o analiZă profundă a situaţiei demograîice din jud""ţul P1ahovll. Fiindră iată ce ne spune
„nuarul
statistic citat mai înainte: la L iulie 198-1, natalitatea eia aici de l~,2
Ia mia de J6cuit01i, cu 1,3
mal
puţin decit media pe ţară, dar cu
4-5 la m ie urni puţin tată
de
prevedE>M, iar sporul n&tu1.:il
al
populaţiei, de 4,1 la mia de locuitori, cu 0,8 mai puţin <lecit media
pe ţară. Fireşte, aceste date putedu f.i cunoscute din timp redacţiei, cu mult înainte de a aµ.3.1ea
în „Anuarul statistic al R . :::>. România··. Ceea ce ar fi ajutat-o să
demonsl1reze concret ef~tele negaLive ale scăderii
naţalităţii, ale
modificărilo1· intervenite în sl.l'UCtura
demografică a judeţului. .a
oraşelor şi satelor sale.
Un fapt pozitiv - şi-1 cun.semnăm <'a atare amîndouă gaze1ele au rezervat Wl spaţiu
lurg
relevări i semnificaţiilor majore ale
recentdor misuri cu profund caracLer umanist, adoptate de partidul Şi statut nostru, privind creş
terea alocaţiei de stat si indemnizaţiei
pentru copii, a ajutoar.?lor
ce se acordă mumelor cu mai mulii
cop.i i,
precum şi a indemnizatiei
dt! naştere. Scrisorile publicate au
fo.st cu adevărat emoţionante, cele
mai multe vorbind în cuvinte simple, dar izvorîte din inimi, despre
recunoştLnţa ce o poartă cet.lţenii
patriei noastre gloriosului
pa1iid
comunist,
tovarăşului
Nicolae
Ceauşescu pentru grija păi-inte-a.„ră
cu care înconjoară tinerele generaţi!.

Lectura
uă

aprofundată a
evidenţiat,

ga1ete a

celor doîn acel.aşi

iimp,
p reocuparea lor constantă
pentnu susţinerea multiplelor ef;;rturi pe care le intreprmd organizaţiile de partid, de tineret şi de
pionieri în domeniul educării, al
formării noilot· generaţii
pentru
muncA şi viaţă. Se ştie doar b ine
că în strategia noastră demogr.at 1că
se are î1n vedere nu cresterea oricum a p·oipulaţiei ţării,
si calitatea acesteia, ţelul politicii partidului nostru fiind formarea unui
om nou, dezvoltat multilateral.
In acest context menţionăm mai
întîi faptul că amîndouă publicaţiile aco,rd.ă întreaga atenţie perfecţionării activităţii şcolare, a în
văţămîntului de toate gradele. Accentuarea caracterului formativ al
şcolii, rolul ce-1 au în această. privinţă diversele discipline
şcolare,
lntegrarea învăţ.ămintulUi cu producţia, orientarea şcolară şi pro-

ci

Bucuria copiilor
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tesională a copiilor şi linerilor ială lot at1lca teme majvre ce au
tăcut obiectul unor art.icole, me..>e

mtt-n iuri sau 1epol'laJe.
citeva tiWuri : „Locul
potrivit împlinirii ca om", „ln predarea disciplinelor şcolare - n1unCă ditert;nţia.tă cu elevii „, „Şcoala
şi produc:tia o relaţie complexa·', „Educaţia în corelaţie cu c:erinţde viitorului·, drn „Flamura ;
„ln\iiţămi.ntul şi <'ultura factoli
al pt\)~resuhu patriei'", „Ne pregă
tim ca 'Htori ll il>uni !ii epocii·-,
,,Sondaril:I nu-i d~lt o medicinii a
p.11111ntului , „Acţiuni 111 sprijinul
orient.arii ~cola.re şi prntesi onale ·-,
din ..Flamura Prahovei„.
Merita,
de asemenea, amintită preocup.lrt"a
gaielet de la Ploi~ti pentru perfecţionarea
pregătirii
eJucato.rilor
şi dez\ ol Lu ea bl:li:e1 materiale
a
imaţamintului, iar a celei de la
Reşiţa faţă de ordinea şi disciplina
in intern.atele scobre. In „Flamu-

_,. -

~- -

,

-

l'ată

"

în

lată

două

......_r

slare

rotunde.

Să cităm ~i

ra

a~e -'?i o. n1br1c.ă publicita1ă

„Şrnli c:ai·e vu aşteaptă'" a
cărei utilitate nu m.ai e nevoie Sâ
o demonstram. Şi un neajtms co··

-

mun ambt:lur gazete : caracterul mai
al unora dintre
materialele ce reUectă activitatea

mult informativ
şcolară.

Şi contribuţia aclivltă\.i~or citllural educative în formare;.i
noilor
genc1.:!ţii ~i-a găsit locul in J)agl·
nile celor două gazele. Ne-o conZinnă fie şi numui enume.ra.rna cl~
'.urva liUuri din „Flamura Prah<>
vei"": „Serile cultural-dist.racti\'e momente ale proce.'>ului etlucauv·-,
Ele\'ii arlişt.i-amatori în etapa l'e~ublicană ", „Bogat palmares :il elevilor prahoveni în etapa finala",
ultimc.:lc două la rubrica rC'l.erval.ă
manifo.,.lă1 ilu1· cultur~l-artisl· ice din
C'<ldrul Fe..;.livalului naţio1rnl „Cîntarea Homâniei". Sau clin
gnzcla
re'li\eană : „Copiii Caraş-Sever1nu
lui - o garanţie pcnlt·u aria ele
mîinc·, „Copilăria \'i cîntecul etern", „Semne de tinereţe la clubul din Ocna de Fier". Evidenţiem
şi preocup;irea susţinută a ambelor
gazele penLt·u organizare:1 la
u•1
ni\'t>l ridicat a activităţii în taberele şcolare, „Flamura." avînd şi o
rubrică specială : „Jurnal de vacanţă". Aceeaşi gazetă susţine. de
asemenea, rubrica „Lumea copiilor".
interesantă prin conţinut, sugc:sth·ă
prin insăşi titulatura ei. Ni se pate
demnă de evidenţiat mai :.iles ideea
de a publica în cadrul a.cesteia portretele celor mai buni elevi la învăţâtură şi în activibtea de organizalie.
ln · munc::i de formare, de educ~re
a noilor geinemţ[j este unanim recunoscută

însemnătatea

„Flamw·a ··. ln aI.ara unor însemnări sau notaţii din diverse artieole, cu greu vei putea întîlni in
e:de duu.:i gazele materiale care s::i
reuea sugestiv ch.ipul tînărullll dt
asLltz1, cu11.Str1.1i.:Lor înflăcărat al soi.:1a11s.mului. Ciudat, i;u aht
mai
ciudat cu eit 111 acest;;: judeţe se
înalţă 111<:1ri obiective
iQdusll'iale.
adtYărate i.:elăţ1 de mw1că ş1 lupta, unde lucrează atîţia tineri adt\'ărap ! In schimb, gazeta
chn
Ca1·aş-!:it\ c!l'rn se „războieşte" aprig
cu „tinerii în derivă ·, pentru care
i:IŞc.l
cum spw1ea unul <llllt.rc
auto1·i „nemunoo este mai la
în demină·. Se rnţelege, sîntem întru tutul de acord cu opini.i exprimată Je acelaşi ::mtor în articol-ul intitulat „Ocupaţi cu... pierderea ti1npului „ (26.11.1985), şi anume câ „tamilia, şcoala, organizaţi
ile de t.i ne.i·et, organele de sk'Ll. fiec:a1·e clmtre noi are datol'ia cetăte 
nea.,;că te.'>ponsabilă de a contribui
la prevenire.a şi curmarea actului
antisocial al parazitului'·.
Fo.ai-te
bine pmcedeaza gazet.'.l
supunînd
oprobnului public asemenea stări
de lucruri. Numai că n-ar trebui
să se irosească prea mult. spaţiu
zugra\ rnd cu lux de
a.mănunte
faptele antisociale în dauna •mor
roncluzii, învă(,ăminle, soluţii. Şi,
mai ales, în dauna exemplului pozitiv, modelului demn de urmrit.
Ne-am oprit în rîndurile de
sus
asupr.a cîlorva reu:;;ite şi defidente din acti\itate:i a
două gazete care se bucura de audienţă în mase. Sigur, am analizat
un singur domeniu, ce-i
drept
complex şi de mare actualitate :
pol itic:a demografi că. Nefiind vorba
ele o :.arci n ă ele cam1la nie s.'1
1 cţinem bine are.'lSl:l ne-am în gi1cluit şi sttgf'1·aeea unor idei şi
so luţU. Fiindcă. aşa cum am arătat.
sint destule lucruri care pot şi se
cer rezolvate nw i bine, core.spun-

mai

zător

sarcinilor izvorîh.' din Programul Partidului Comunist
Rumân, din orientădle şi indicatiilt!
deosebit de preţioase ale .secn:L:Jrului general al partidulw. P rnbleme,
care, fără doar şi poate,
:.int valabile şi p1::11tru alte pub1 i <-aţii, îndeosebi pt11Lru
rele
di:1
judeţele deEicitare m
ce prive111e
asigurarea unul ;,pin·
demografic
normal. Trebuie ;...a inţdegi:m limpede - şi să-i facern ::;i pe c1tituni
noştri să înţeleagă aceast1;1 eil
politica demografice1 rep1 ezi n tă \•
problemă a noastr::i, a tuturor. De
atitucHnea, de comport..tmentul generaţiilor actuale tala de materni tate, de copii, ·defJtnde \' iitorul celei mai de preţ bogăţii a ţării ·populaţia.

Recent, redacţia ziarului „Se 1ttia a organizat - iniiiathci denină tle laudă o dt!zbatere ;ext.•·L'm
de interesantă --cu participarea u.10r
cw10scuţi sl)e{'ialişti în sodo!ogie .-:-1
demografie. Problemele
rezultate
cu acest pi·ilej, concluzJilt!
rlesprinse, sul'.>linierile făcute consemnate de Paul Dobre:;cu în pagina special,t1 „Populaţia bunul
cel mai dt.! pret .ii naţiunii"'
reprezinta o b-Ogat.:.i surs.:l de !tle:i.
de teme. Şi, iireşte. realităţile ju deţului, viaţa de z1 cu zi a locuitorilor lui oferă fieC'ărei redacţii
loc;.ile c.:el mai bun iz\'or de inspirnti<.>.
A5:ldar,

va

lh~bui

să

ac:tionărn

mai m tlt ·'>i mai bine, eu eficientă
sporită,
şi
în domeniul de care
ne-am ocupat în paginile de fatfi.
A contribui la cr~terea populaţiei.
la mu1\inert>.1
tinereţii şi 'igorii
poporului nosLru, actionind cu hotăi'ire în spirit.ul politicii demografice a partictului ţ;i statu1u1 nustru
constituie u suprem:i îndatorire a
presei noa~.1.re faţă ţ;le istorie, rata.
de ''iitorul naţiynii române
Constanti u T ATU

relevării

exemplului
pozitiv. a modelului.
Sintem convinşi că aceeaşi op;nie
o unpd.rt:işesc şi colegii noştri ele
la P..eşiţa şi Ploieşti. Aceasta, însă,
se ,·ede prea
puţin din paginile
ga~etelor, mai ales ale celei prahovene. Doar cu excepţia reportajelor ..Cutezători. ca anii pe care
ii trăim" (22.01.1985) şi ,.Brăţara
de aur" (12.03.1985), amb ele din
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Problemele secretariatului de re·
ale profesi oniştilor care ac·
tivează în acest domeniu, au fost
abordate nu o dată în paginile re·
vistei noastre, tema referindu-se la
un centru vital al muncii gazetăreşt i
fiind, deci, de cea mai mare în·
semnătate. Mărturie asupra acestei
însemnătăţi stau şi unele din răs
punsurile primite la ancheta publi·
cată în nr. 12 al revistei noastre
care propuneau, pentru viitoarele
su mare, dezbateri pe marginea problemelor de secretariat.
Ancheta pe care o publicăm în
pagi nile ce ur mează izvorăşte din
c.cestc propuneri dar şi din sesi·
zarea unui fapt deloc încurajator :
m ulţi dintre actualii secretari
da
redacţie sînt foarte
aproape de:
virsta pensionării . E o realitate ce
naşte, firesc, citeva întrebări: Cine
va fi secretarul de redacţie al ani·
lor 190 ? Cui îi revine responsabilitatea depistării şi selecţ ionării
ca·
drelor apte pentru acea stă activitate ~ Cine se preocupă, cine se
ocupă de formarea lor î
d acţie,

CINE ·vA FI

SECRETARUL
DE REDACŢIE
AL ANILOR '90?
~

. . R-~~p~nd Io întrebările
noastre : NICOLAE SIMIONESCU (redactor şef al gazetelor „Agricultura
SOCl<>h_st~ , şi ."F.al~a~ Dolgozo ~~pe" ),
CONSTA~TIN AMARIŢE I (şefu l catedrei „Teoria şi practica presei"
a Secţ~e1 de z1a~1st1.ca a Aca~~?11e~ „Ştefan Gheorghiu"), GHEORGHE CONSTANTINESCU(secretar responsabi l dE
redacţie al rev1ste1 „Magaun ) ş1 VIOREL TUDOSE (secretar responsabil de redacţie al gazetei „Ceahlăul"-Neamţ

Nicolae SIMIONESCU

Un gazetar complet
la care trebuie
sa ne gîndim de pe acum
V

Ne-am propus să abordăm, în
problema formării
seeretarilor de redacţie. Consideraţi că situaţia actuală justifică această preocupare 'l
- Pregătirea viltorHOll.· secretari
de redacţie repreziintă, .îrn prez.ent,
o proble?:'".ă de mare
actuaJ.itate,
dacă ne gin.dim la faptul că în presa centrală - şi după cîte ştiru, şi
la multe publicaţii _din p;resa locală cei care a,s.igură secretariatul
de Tedaoţie sînt oameni în .pragul
pensionării. tnlocuitoirii· lor treouie
pregătiJţi din vreme pentru că, dacă
un redactor se poate fornna într-un
ti.l;nip relati;v scurt, nu acela~i lucru
5€ poate afirma des,pre
sooretarul
de redacţie. Dacă uin gazetar are
talent şi dorinţă reală de muncă , el
poate învăţa într-un an, doi Gle la
oricare dintre coleg.ii lui cu
mai
mulltă experien ţă tehnica documen-

discuţia noastră,
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tă1·ii,

a

redactării

etc. Ailt€le sînt
în secretariat. Nu trebuie, de asemnea, să
uităm că, în vreme c-e un redacto·r
u,oate fi înilocuit, la nevoie, de un
coleg, puţini oameni din reda.ctie
sînt în mă.sură să preia atribuţille
secretarului. (!n parant.eză fie spus,
şi aceasta este o problemă de disouita.t : necesitatea ca redactoru să
cunoască, toţi, pri.ndpa!lele elemente ale activi·tă~U
de secretă.rîat.
Şi nu ca să-l poată suplini •·pe
secretar, d pentru
a-şi · ' concepe articolele, titlurile, ilustraţiiJle avîind imagi.nea clară a încadrării lor în ,pagină, pentru a şti să
opereze tăieturi în şpailt astfel încît
să nu î1nitîirzie pro.cesul de tipărire
;nsă condiţiile, cerinţele

ş.a.m.d.).

Din

necunoaştere

a

situaţiei

rea-

le, multor gazei'ari mUJnca secreta-

rului de

redacţie

le pare foarte sim-

plă : dLmensionarea materialului alegerea corpu.lui de 1iteră,
tri~i
terea la cules, amplasarea în pagină şi. .. cam al:ît. La o privire superficială, o m uncă tehnică nu de
creaţie. I1n rea.Ji ta te, secreta'.ru1 de
redacţie es•te omul care trebuie să
organizeze producţia gazetă1·ească
de Ja toate secţiile, avînd în vedere
profilul fiecărei pagini, av1nd
în
vedere - ş i acesta est€ lucrul cel
mai important comandamentele
la or<lill1ea zilei. Se poate în timpla
să existe două articole de importanţă egală ca pondere tematică
si
realizarea publicistică, dar ele trebuie repartizafo 'în pagină în fun(!ţ~e de imperativul zilei sau al perioadei (în cazul săptămînalelor).
Iată de ce principalul atribut
al
secretarului de reda-::ţie este aC€13.
de om politic.
Adevărul e.sle că munoa secretarilor de .redacţie nu e foarte bine
cunoscută de către redactori. Nici
ca desfăşurare a ei, nici ca r.ealiză-ri. Se e-0nsideră adesea, de
exemplu, că o pagină încărcată , plină de ai~ificii graf>ice, este o pagi11ă
elaborat.a, lucrată ou .măiestrie de un
artist în domeniu. Or,· cred eu, tocmai aici s·e a.scunde lipsa de talent
dar şi de profesionalitate.
- Ca şi în cazul redactării, abuzul de „1>odoabe" în pagini indică
de multe ori sărăcia de idei.
Aş zice, chiar,
întotdeauna.

Frumuseţea unei pagj.ni rezidă, sînt
convin.5, in serio.d ta tea şi rig·oarea
cu car.e c co ncepută msehd:i. în eleganţa şi sobrietatea ei.
Această
ex prci;i.vitale obţinută cu mijloace
aparent simple se înva\ă, şi nu
in foarte
scurt timp.
Trebuie
ciliva ani şi talent pe deasupra.
Mi se pare necesa.ră încă o precizare. Munca unui secrdar de redac(ie 111u se rezumă la întocmirea
unei machete, î.n
birou.
Colegii
noştri de Ja ,.Agricultura socia1i:stă ",
ca să mă refer la cei pe care ii
cunosc m-'11 binie, sînt perfect familiarizaţi cu munoa ti,pografilor. Ei
sînl capabili să culeagă, să pagineze. chiar dacă nu o fac în mod curent - şi nici nu ar fi firesc să o
facă. Dar, cunoscînd toate
acestea. ştiu exact ce să ceară, ştiu în
cit tim.p se 1'€ali7.€.:tză fif'care operaţiune ş.a.m.d. Ceea ce nu e de1oc
l;p.5it de importanţă. ma·i ales atunci cind timpul presează,
cind
sint în k1pl.ă cu orele şi cu minutele. Un secretar de redacţie tr~buie
să fie, dec i. -şi un tipograr de îna ltă
clasă, un coordo nator şi deopotriv ă
un cxeoutant.
- V-aţi r eferit, în cursul cliscutici noastre, la necesitate-a c unoa5terii, de către r eclactor, a muncii
de secretariat. Recip1·oca este va-

Ancheta noastră

1

1

p('lrioadă de .studiu să se cn::eze şi
gmpă specializată, cu ace.st ,pn>-

o

fil : secrd.ariat de

· - -------Constantin AMAR!ŢEl-------

0 întrebare
deschisă deopotrivă
învăţămîntului ziaristic;
•
Şl fiecărei redacţii'

labil ă'?

Dlnei11teles că este

necesar.
secretarul să
c11noa"~ă temeinic muinca redactorului. Chial' dacă nu scrie - de.şi în
multe caouri o face .şi asta e foart.€
bin.<> - el trebuie să ci t.<'a.„că cu
maxi mă atentie, cu ochi avi7.at fiecare rind ('are a.pare în ziar. S-<i.
lntiîmipilat d e multe ori ca o observaţie a :secret.airu'lui de redacţie,
cunosră.t<>T în detaliu aJ ansamblului Z1iaru1l1Ui, să schimbe
punctPle
d"' r,reut.ate ~11': uinei pagi.ni. a<'centele temalire ginclile iniţial.
- Sp unr aţi, i1c bună drevtate, că
un secretar lle rccladic nu se improvb:ează d e a:r.i pe miine. Ce se
poa te întreprinde concret pentru ca,
peste cinci sau şa~e ani. rind multi
dinfre prof es ioni ştii 11e rase se bi;mie azi redactiile se vor pensiona,
să. nu se creeze un gol ?
- Cred că trebuie făcute două
lucruri. Pe de o 1)a1rt-f'. t.oti studenlii
de la ~ctia de ziaristidi a Academiei ..Şt,efan
Gheorghi11" ~'i prime.1scă notiuni i;('ri0asc de
se-cretariat de r<.'da('.ţir. cunoştinte ce le
vor iprindc foarte bine innif~;-.o,nt de
!<~dorul în care îşi vor
diesfăi;ur::i
;idivita-t.ea. Vor şti. 'in ac('st fel, <'ă
dară e nevoiP d<' un adiMl de 30
de rind'U ri. ei tr<-buie sr1-şi con~en
-

est<'

obltlg~1 lnriu, ca .şi

1

tr"7.~ ideil(' în 80 de rî1nduri, nu în

40 niri în 60. cont.încl pe faptul că
materia se mai poate
..1nghesui"

pu\ in kt ,pagi1naPc : vor şbi, de aseml'nea, că dacă nu de tăiat 50 de
cuvinte. nu trebuie să le taie din
50 ele locuri diferite. ca să .~e rreule;igă tot artkolua ş.a.m.d.
Tn afara acestei necesare familiarizări a tuturor studenţilor gazetari

cu no\iU'nrne ele bază ale muncii de
secretariat, ar trebui ca în ultima

redacţie. Pentru

o coreta.re exactă cu nevoile ;reale
ale redactiilDr, num~rul .studenţilor
acestei grurpe ar trnbui fixat după
centrnliz.area datelor rereritoa1-.2 la
situaţia cadrnlor în prez·r nt şi
in viitorii ani - la toate pubJ1i.catiile
din ţară. De a•lthfel, .specializările
dil!l uJ,tima pe.rioadă de studiu sînt
in praic;tica ct:!lor mai mulite dintre
imtituţiile de .învăţăm.in.t superior,
dovedindu-şi perr.fect.a valabili ta te.
O aHă oale eS'te ac€€a a spec<ializăl"ii absolventului în redacţia în

car.a a fost 1r~paTti7.Jat, a „ucenilc.iei"
pe lî·ngă secretarii cu experienţă.
Nu e o praotkă nouă, se utilizează
de multă vreme şi cu bune rezuLta,te, dar cred că atLta vreme
cit avem o formă de învăţămînt superior o~~·e are menirea şi posi.biilitatea să ofere o p;regătke 5tiinţi
fică, ar fi anacronic să ne rezumă1m la „UJc:enicia Ja locuJ de muncă". Ceea ce nu înseamnă că desă
virşirea •pregă1li.rii nu se fuce tot în
ae>ti'V'itatea praotkă, S1Ub :hndrumarea
c~lor mai pricepu(i gazetari.

-

Media de

vîrstă

a secretarilor

ele redacţie din presa noastră este
!lestul de mare, deci va fi nevoie,
ueste numai ciţiva ani, d e cadre
tinere, ele forţe noi. pregătite la exigenţele perioadei actuale. Ce întreprinde Secţia de
ziaristică
a
Academiei „Ş tefan Gheorghiu" iP
această direcţi e ?
- I nformaţia privirtoare la media

de

vîrslă

este

ex.actă,

o detinem

şl

noi prin semnalele tot mai .i ns·istente ;prim:iite din reda\c\ii. Inică ele la
înfiin(are. din 19711 , invătămintul

ziaristic a avut o po ziţie clairă fată
de această cate;:zorie d<' spedalişti.
ln planurile df' învăţă.mint ale fostei facullăţi exista o diS:Cipol1ină dedicată nemijloci t secretariah.tlui de
r<'da<ctiE' .lin anii 1'97!i-7.(i, au
fost
organizaJ.:e curstffi de specializare
01.1 carac.iter opţional. paralel cu fotoziairistiic.a, operatoria tv. şi. în alt
plan, cu puhlicisti<:a economică, .c;o1

cial-oolt111ra.lă. de agentie etc.

D in

p1v1'Ct de vedPre al tehnici.lor .siOeciale. planul de învă\ămînt cuiprindea notiuni de secretariat pentn1
toţi stu·d~rnţii. lndudNea în plan a
acestei d isci'plii ne es1te dovia.da irnt.er€su1u i oe care învăţămîin.tul
îl
poaTtă formării unui sneciali~t ce
nu mai poate fi considerat - aşa
cum se întîmpla şi cuim se mai tntîmplă. poate un simolu tzhnician. menit să tină le~ătura întrE'
rcdaicţic şi tipo1nafie. Seoret.ail'l.tl de
redacţie este un ziarist cu ca1Hicare superioa1·ă. cu 1m rol important în notivitaitea de elaboraTe a
zial'ului. Invăţămîntul a oonffrmat

în mod praotic respectul ce-l poartă
aoe.5tei profesii, preocu.parea pentru
pregătirea de cadire competente, incluzînd in structura de specialităţi
a cadrelor didactice, încă din primii ani de funcţi.onrure a facultăţii,
specialişti în problemeJe secretariatului de redacţie. Oaitedra s-a preocupat şi de editarea unui manual
(semnat de Mircea Ichim), a îndrumat elaborarea unor lucrări de
absolvire pe teme din ace.sit domeniu de adivitate. una d,i ntre ele,
aceea a lui Ion Drăgan. constituind
un valoros sprjjin pentl'u cei
ce
studiază problem.ele respootive. Ac-este lucră'l'i prezi.ntă o utiliitalte ind~sC'llbabilă nu numai pentru procesul de învăţăm~!l1t, dar şi pentru perfe-ct.ion13.u·iil.e profe:sionaJe iniţiate de
redaicţ ii, în cadm1~ cenaclurilor profesionale sau al altor forme de reciclare internă a oadrelor. Intre
absolvenţii noştri M? numără şi ciţi

va secretari de

doi

reda::ţie. dintre oare
în prezent la „Sci.nteia"
trei sau paitru în prec;a
jude-

Ju,orează

şi
ţeană.

- Un număr foarte mic, totuşi.
De ce -0xistă această proporţie faţă
de absolvenţii care în prezent sînt
redactori?
- Prin schimbăirile organizatorice
pe ca1·e le-a cunoscut fa:cttilt.<i.tea şi
odată cu ea consiliull de
catedră,

tn momentul de

faţă nu mai avem
între cadrele didactice &pecialişti în
secretariat de redacţie, şi at>€ilăm

doaT la colaboratari externi. Cursul
de teorfa şi praotka presei inoll\lde
o lecţie - „Conceperea şi eoobo-
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- .

_.A.n.c.h~ta revistei
~ ~~_.'•.!.:

· - . ' ..... ~„

'

'•I;„

rarea ziantlll'i" -

cupnn:r.ind node
redactic,
dar, desigur. este cu lotul insuficient pentru a forma profesionişti
în acea.stă clir-ecţie.

ii uni de

secretari~ t

- Stud enţii 1-int int eresaţi
ceastă activitat e ?

-

!n destul de

d e a-

mică măsură. Cei

mai mulţi vor să-şi facă un nunw.
cum se s pum!, şi oonctiţ1a de anonimat a muncii .secretarului .nu-i
ah~-c. Contribuie. apoi , programu]
de lucru al secretarului mai
str:i!Ils. lipsit de mobilil.ate. Cont.actul cu realitatea. cu terenul consLihnc penlru tineri o aLrac1ie a profesie1. i<Jr în cazul ;wtivitătii
Ia
S•ecretaria j Ul de redac1C. acest SŢ}C
cific al muncii ga7.dăreşti nu există. în unele redac(ii secret.arii au
şi atribuţii de rcdaat<iri, scriu. fac
ler211. beneficiază de contact<> dircd-r cu un marc nllmăr rle oa1neni,
dar in altele>, condiiii le organizatorice îi determină să devină un fel
de fon··ţionari de presă. c~a ce nu
este ulil nki muncii ş i nici nu poate atrage pc tlnărul
profesionist.
încă o mentalitate falpăgubitoare conform
căreia

Mai dainuie
să

şi

gazetari cu

_,
.~

•

speciale de pr('J!,ărtiit·c şi perfeclionare la sediu1 unei
iicdac1ii
cu c(llnditii mai bune de prac'ti~ii
secr<.:tariala. Aşa cum orice redacţie îşi poale rernlva situalia
de
CU'l'StH'l

m oment cu ajutorul propriilor :"pece ar putea îndt,um.a prac1Ic aclivi lat.ea unor t 1neri.
cialişti

- Toate acest e soluţii n u vi se
11ar cam„. artizanale, 11>entn1 a nul
la care n e r eferim - 1990 ...-, p en tru nivelul general actual al p resei?
-

E poate cam ar,t i/.ana'lă. cum

:;,puneţi, dar
şLiintifice la

in lipsa unei
scară

forme

na1ional ă

')i o
sau alta pot conta. Ideală
ar fi situatia în care Conl>iliul Zial'lşti'lor. presa. ar cunoaşte cu ,..xact 1t.ate probl.E'mele de cadre, şi. în
fu1ncţie de bilanţ-ul acestor
nevr>i.
s .;ir pltt.ea gîndi ttnul .~m1 mai mu1lt<>
prog1~amP speciale do asig urare
.q
pro[esioniştilor fie prin &clia
ck
ziaristică. fie prin Consiliu. Probleiniţiativă

ma asigurării presei cu C:.ldrc tinere devine tot mai acu1i1 dcoar<'Cc
aLît red:.lc\iilc C€nLralc cit şi mull.c

dintre cele .i ucleten<' ,.or inrf'::,i.c;tra.
în

atdbutiile secretarului de redacţie
SÎirlt de ordin tehnic nu creator, prcsurpunî.nd instalarea folr-o necliin-

următorii

ani. pens19narea u.n<ir

Deci. în p erioa-da imediat u rziaris tk
nu
va. 11r opune redarţiilo1· nici u n sp erfalist în secretariat.
- Nu avem C'(lndit1i.Je de a as1qura noi cadre. ncntnt di în planul de iinvătăm'int nu figurca7.a clis<'iplina, iar jn cakdră nu a''Pm .'S'pecialişti.

Care este, după 01u m a. dum'3ituat ia actu\l l ă a scrretariatelor ele r ed acţie, <.l llrofesion iştilor care actil"ează i11 acest domeniu. referindu-n i' la nu măru l şi
prcgă tir c;i. lor, la m ed ia d e vîrstă,
la 1Preocu11 ările Jlentni for m~rca
viitoarelor cadre ?
&.cre!aria hi! de redacţie e un
-

n cavoac: tră.

.seetor d<'slul de vitregit, cred et1.
un sector eitt un st.aht t p1rofosional
dacă
şi

comparatk cu
fokir('porleri i
(car(' .au. si ei. problem(> în ceea ce
priveşte ln'.'Ul pe catV>-1 oc11pă
i11

incert,

rf'dactori i

facem
eh iar

c11

z;ili'\.

la cererc--i
Radi otelevi7.iuni i
care .o:;i-"I reciobt toate reclactiilc.
Af'tivit.at.ea de re~i--lare <>sie sus-

redacţii\. O prnocup.ar<> sistema1.iră
pcn'k 'u pregătir,ea cackelor de mîinc în domeniul secre.t..·iriatt1hti. după

timt tă si în prf'z<>,nit. nri n fn·cve111.a
prrzrntiî n spccialis1 i lnr oatedrei lei
se·Jintek cen1cli1:·il0r Dmfcsionak
N'. fiintează la mulk ctinlrc nublic-atii. O eventu'lM <"''1'<'1'"' df' 1a r<'-

smnta mea, nu există. Niic,j măc<.1r
in rerlac1.ii. De ce se înlîinpl ă astf<'l. mi ar fi greu să spnn. „Statu]
n'l<ljor al reda<"tiei", cum i se ~pu 
nf'a şi cum i ~e mai srmne 'în<"ă. a

cl1.cf ii privi loar<'

devenit
ele fapt o Cenuşăreasă.
cef'a cc rlet.ermină. probabil şi lipsa de preocupare pentrn formarea
rl<' c:.id re.
- Cum vă ex1Jlieat i pozi~ia aceast a ele Cenuşăreasă ?

1<1

socria.1izarN1
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In

acest

învă(ăminhtl
tică ,<;e b;:ize<17.R.

supe1·i0r <10 ziarispc C'"Xa mcnel<> d~
pl'('SC}ec\le şi, JO r Pl.P d tl1 ltl'll1tl. pe
propuinet'i!e venite d tn partea re-

fo

dacţiHor.

Propunerile sînt

însă

foar-

te puiine; î n momP.ntul de fată de
f'xempl u. P'\h<;.t.ă doar cîtcva Jîf'ntru
presa jmk\eană şi nki tm.:i pentru

presa

centrală.

Dac ă

nu Yor exist.a

minimum RO de candidat. i f1<"nh·u 20
de locuri. :-;electi<i va fi
roade
aproximativă.

mod~:-;lc.

r cwllatele.

<lc.<;i~tr.

fată

de ce .<;purncarn că
problema scnd.arilor ele l'('clac1 ie s-e
în.<;crie într-un context prohl('m:iHc mai ;implu, iată ele cc spunoam
că n'spnnsabilit<it<€'a nrcgiilirii
cad relor tinore pe.ntrn

pr<'.si't

re\•inP

presei însăşi, cu toate comnar1imenlele el, dintre care nu exclud.
desigur,

învă(ă mîntul

de s.pE'ciali-

tatt'.

Un om pe care ar trebui
să-l avem
cît mai repede printre noi

-

măto are, învăfă mintul

unor lucrători dii1 prf'"iî în m11nca
de secretariat ar pul.ea fi satisfă<:u
tă. ronsiliul 7.:i!ldstil-0r :.ir fi poate
şi el în măsu•·ă să Lnitiez-e. incl'.?~ndent sau cu ajutorul
catedn·ei.

experienţă.

rontf'xt. probkma secretarilor de
reda<:i.ic devine doar un a:-;p~t foa,rlc irnnorlnnt. desigur - al unei
siri'llaţii mai com,plexe.
- Cine a r c menirea„ cin e nr c pos ibilitatea el e a r ezolva acest im1las?
- Un complex de factori, între
care Secjia de ziaristică. clar şi prc·"a însăşi. redac1iile din întreaga
tară. Şi vo i <>Xplic.a ele cc. Examenul de .wlectic pentnt <1d111iterca

Gheorghe CO NSTANTIN ESCU - - - -

tită rntină.

- In sif.uaţia în care rc cl acţiik
ar solicita organizarea unui curs
p ostuniver sitar s au a nnei reciclări
p c o p erioad ă de 3-4-6 lun i a u11or
oam eni care lucrează în prc„ă, sel'ţia el e ziaristică ar fi în miisură să
răspnnclă acestei solicitări ?
- A~ ig urarea, la cerere.a redadii lor, a unor cursuri special<', pe domenii de· activitate sau pe genuri
m.tblicistice.
figura între sarcinilP
fostei facultiti. care asigura concepere::\ prngramei şi organiza sustinere:i ace5tci programe prin i;pe
cialiştii catedrei /:au specialişti aclti~i din
rNfactii. Ultima perfecti0n1re rl 0 ;)(f'."t fel a fost re.a]i-

-

- Ored că profesia a tribul ii1e exacte alf' secretaria1iulu1 de redad ie
sini foarlP puţin cuno.<;cute .o;;au. mai
exact. râu cunoscute şi înlelese.
Mulţi gazf'tari. chiar cu experientă.
consideră

di. se-cretarul e.o;;lc un

r„1

de fum:\ionar rRre invirte cîte,·a
hirtii , un executant lipsit d(' idei si
de l"C$JXH1sabtlirtăţi. :qe ignoră fap!11l
ră un secretar de reci.ac( ic c.~te în
primul rind - nu se p0a1<> ;:i!lfPl 11n om poli t1c. cu atn hul<'lc
~ale
creafoarc şi respon.c:ahilităţilc ~
car€ le implică aceste calită(i.
- S puncati di in llrCZ<'llf nu cxistă. 11reo r nuări
s ist ematit"t> p cntrn
for mal'ea ele ca.dre. S ecr t>t a rii
de
redactle <'are
lu crează a<' llln
în
pre.sa centrală şi local ă, ,cum s-au
form at ?
- Cei mai multi, în r('da.c1ic, in
adiviitatea practică, învătînd de la
colegii mai vîrstnici. Unii dintre ci
s-au formal. însă . la Facu1tale.a de
ziaristică unde exista un ciclu de
specializare. Studenţii acest.ei sectii
1

primeau noţi1Unile teoretice necesare si aveau, ele asemenea. frecvente
'întNniri c·u profesionişti de valoare,

care le
lor. Era
pregăt i re

împărtăşeau din experienta
foarte necE'sară această
ştii ntifi.că

d<-si,

binf'inţ

z-

l<'s, ea nu supJi,ne<i ci doar pr€'C'ecb

formar<'a proksională în redac(i.e,
prin activi1tatea nemijiloci tă.
-

Absolvenţii

Facultăţii

de zia-

ris tică. rcpartizaii în reclacţii
sint
interesaii tle munca la s ecretariat,
doresc să se sl)ccializcze in această
cli rec ţic?

- Foarte rar. Eu, oricum, nu cunosc asemenea exemple. Explicatia
tine, cred, de anonimatul activită(i i
noastre. Un redactor îşi semnează
artico1lul , are satisfacţia de a-ş1 vedea numele în pagina de ziar, de a
fi cunoscut de citiito<ri, în timp ce
secretam] de redacţie poalia avea
doar satisfacţLi legate de
reuşita
propriu-zisă a activităţii lui. nu şi
rle r('cunoaşteret.a publică a acestei . Pe de altă parte. o explicaiie a
acest.ei i napdente a tinerilor gazetari f)€ntru secn:itariat .,-.-;te şi difirul1Rtea muncii în ace.st sector. Un
rcclodor poa t€ sc1rie şi a("asă şi pe
teren , 'P e ctnd secretarul îşi ix;!irccc
mai toJlă 7.iua la redacţie. El via1e
primul .şi pleacă ultimul. t n cazuJ
cotidianelor, el soseşte la primele
ore ale dimi.nePi şi pleacă. 1n cazurile ferkitc, noaptea lir;r,iu. in cazurilf' mai puţin foric.i le, toi
la
primele or<> al€ dimineţii „. urmă
toar<'i zile. Vr€a u să fiu bine in\eles: cu
nu minimali;;ez munca
reclacfo,t1Hor, fă.ră ei ziarul nu poate
exii;ila. dar pun în evi dentă diferen\ele ce există intre .c;pecifkul
muncii şi nu între cantitatea de
muncă depusă de redactor şi
de
seoreLarul de redacţie.
O a1tă posibilă explicaţie constă
- cum spuneam - şi în necnmoaş
terea de către tineriii gazetari a sem-

...

.-

.

-

•.

.

- .
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Ancheta revistei
niJicaţici exacte a activităţii secretarialului de r~tl<l.(;pe, 1wcunwş!iere
care - să fim clrep!i - mi-i ocoleşte nici pe unii ziarişti experimenlia\i pentru ca.re secr<.'tariatul,
corcrlura sînl a<::Livilă!i nc(>se ntiale,
care nu pre:.upun decH d~prinderea
ci'tO'rva cunoş.!Jinte de ordin t,chnic.
Uneori , acest lucru dă naştore la
un climat de ltluncă nu tocmai Iavorab i~. lin urmă cu mai multi ani,
la ,,România libe.ră" s-a luat o mă
sura ce s-a dovedit oportună : fiecare redactor luc'l·a cit-e o săptămi
nă (puţin. eadevă;rat, dar luci"::i\ la
secret:ariat şi olte o săptămină \A
co rer1w·ă. ln felul .a<'e>ta, munca de
soorctariere a ziarului a putut fi
priivită putin mai dinăuntru şi tn(eleasă mai exact. Unii dinlre repor,teri au început să şi privească
a!Lf~l şi conlrlbuţia lor la ap.aritia
zi.ait'l\.1hii - nu se mai mLtnumeau
1>ă predea <irticolul, ci erau preocupa\ i şi de tiil'area lui, de prezentare (Jiubtitluri, ..bumbi" etc.), de
ilusLratia cea mai adecvată. A fost
o experi enţă instructivă. t n ceea ce
ne priveşte, la .,Magazin" toată lu mea. incepi,nd cu co11duoorea, e fa miliariza t5 au problemele ele .<;«reta1riia1l.
- Ancheta noas tră şi-a 1n·opus
să discute d espre s ecr etarul de redacţie al anllor '90. Cui' ii i·evin e
îndatorir ea de a s e iJ_JTCoeupa de
formal'ea acestui nou eontinge nt secţiei de
ziaristică a. Academiei
.,Şt efan Gheorghiu", conducerii r edacfiilor u11cle, în principiu, va trebui să lucr eze, secretariatelor de redacţie de l a ziare ?

-

Sigm·

că

iacultartea are ull'l cu-

vînt impor!.ant de spu.s, da11· nu cred
că pe umevil ei trebuie să lăsăm întreaga răspundere. O maire responsabHitate revine redacţiilor, care au
îndatorirea de a gîndi cu toată seriozitatea perspectiva anilor '90. De
aid grija de a-i recrlliba pe viitorii
secretari pentru că nu orid111e poate
fi sec1·e-t.ar de redacţie. lin p1·im.ul
rmd, trebuie să :flie Ull1 om cu un
lairg ori7.o'l'l t po1itk şi auilturaJ, cu
permanenta dorinţă de a şi-il îmbogăţi : în al doilea rînd, el trebuie
să fie deosebit de ordonat,
altfel
nu va face niciodată faţă îndatoririlor ce-i revin : este indispensabil. de asemenea. să fie un bun organizator, un om ca1m. echilibrat,
apropiat ele colegi etc. Meseria se
invată, e adevăTa,t, da.r rezulfatele
v-or :fli mult mai bune daică vjitorul
p~·o(e.sionist arc citeva di.n calită
ţile de bază , proprii acestei a-ctiv:t.ăţi. Pentru că am vorbit despre
recruta1·ea viit.ori'1or secretari de redacţie, cred că un mediu profesional către caire ar trebui să se îndrepte atenţia noastră. în acest
sen.<;. este acela al tipogralilor. Eu
;i,m fost muncitor tipograf. - meserie pe care nm iubit-o şi o iubesc
:în conLiiniuaTe - si m-am f.o,rmat în
rednctia „RomA1niei JJbere": Îintîi am
fost secretar tehnic, aooi secretar
de număr. secretar adjunct de ff'd ;i ntie. secretair re.900J1Siabil de reda.ctie. Nu din subiectivism pledez
pentru recndlall"·ea unor secrf'hri rle
rf'dactie din rînctul tiT>Ograf·i lor. d
pentru di sînt co!Tlvins ci'\ este o
soluţie ·dintre cele mai fertile.
- Prin sp ecificul activităţii, secr etarii de roda<'tie cunosc cel mai
bine p e tipoitr afi. Le revine şi lor
o r esponsabilitate în depista r ea şi
formar ea d e noi cadre '?
- Chiar o re<;pon.sabilit.ate însemnată. împărţită însă 0u condu0erea redacţiei. Cind am inrtrat eu
la „România l iberă" lu~riJe se
desfăşurau mai simpl1
u . dar acum
există norme mai stricte, de pildă
privit.oare la condiţia studiiilor superioare. Dacă redacţia deplstează
în tipografie un t1năr talentat. muncit.or. trebuie să-l ajute - a-;a cum
am fost şi eu ajutat - să-şi completez.e studiile, să îndepliin.e.a.c;că
toate condiţiile prevăzute de le.~is
laitia în vigoare. Nu este suHcient.
deci, ca secretaru~ de redac!ie să
desoo'jX're în ti1pografie „un băiat
bun" pe care să-1 îndrume. ci este
neCleSar ca redactia. oondurerea ei,
să dovedească o preocurpar.e statornică, res,ponsabilă pentru asigurarea
oadre'lor tin~.
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TUDOSE------~

Un profesionist
stăpîn pe tehnică,
cu idei

mai întîi e, în mod firesc, „vanitalc<" sori:>tllui, a s<'mnălu1·ii pcr:0nale, a zbaterii pc c<>nl propriu. ln
a c..-•uşi limp, 111.~ă -:- şi e bine că
se 111t1mpla aşa - orice t'nar GJ z.et:ir rivm·şLe m scc·rcl să gind<:ască el însuşi un ziar, să-i dea un
profil cu totul
nou şi pcrsonul,
să-i schimbe tiparele. Aici văd eJ,
de allfol, - din lipsă de altceva ~nsa ckscoperirii şi formării viitorilor secret.ari de rcdac\ic.
- D e cc „din lipsă de altceva"?
- Pentru că. oricum am întoa~ ce-o, n-avem - să recunoaşl~m un sist"m riguros şi ooc1·c1n t de pregătire în a·cc.sit :;en:;, Se face cite
ceva pe la Secţia de ziaristică
sau pe la Consi Jiul Ziariştilor ; mai
apare cî le o carte sau vreun articol pirin „Pre.>a noas tr Ci", dar.„ Ce-ea
cc ş.lic cinrva d>C'~pr-c sccrcl.Driatul
de redacţie sint, in g.f'neral, ori lucruri prelu::itc - m<i mult s.au mai
puţin critic de pe la all.ii, ori
deduse prin cxpc"icn(i1 proprie.
1

1

şi iniţiative gazetăreşti
-

Cum

reda<:ţie

aţi învăţat

secr etariat de

? D e und e ?

De peste tot şi de ni<:ăierL..
mi s-a dat această însărcinare
(după 15 ani de gazetărie) am cerut
cuiva o linie de quadraţi şi am
coborît direct în tipografie. Pîn ă atunci, pr'Oblema pur şi simplu nu
mă interesase.
M-am uitat, deci,
mai atent la tipografi, am deschis
„regalele", am luat în mină probarele şi ·Utera de p1umb şi am decis
că, UIIl timp, va trebui să învă\. Am
răsfoit, deSiiguir, şi cîteva că•rti (gă
site destul de g.reu), am mai intrebat în i;tlnga şi-n dreapta si am
înţeles că, de fapt.. nu asta era esenţial. Pairtea tehnkă a meseriei
se învaţă relativ uşor. Poate că e
nevoie, în plus, de o anume id~
despre plastica unui ziar şi de c.iteva
reguli care să te ferească de pleonasme şi cacofonii grafice. Am înţeles însă că fondul problemei ramînea tot articolul, tot cuvintul
scris. Al altora, de data a::ce.asta :
al colegilor. D.ar faptul mi se păre.:i
- şi mi se pare - cu atît mai imp orta-:lt. P entru că ceea ce, in mod
fi.resc, mi S·C cere, e să ,,dau S·::>a.mă"
nu d<Jar de imaginea grafică ci mai
ales de c onţinutul
propriu-zis al
-

Cm

camdată nu-i poţi cere randamen t
sută la sută ; trei oameni blo::aţ1

de

s~ptăminal

la corectură şi la cap
limpede - toate acestea pot deregla un mecanism făcut d in piese
puţine. Ei bine, IJ€ masa redactorului şef, a secretarului respon.sabil de redacţie, se adună toa1e aceste situatii.
- Aşa se exp lică ele ce fug gazetarii ele secretariat ?
- Dar de undc ideea asta ? Nu
cred că f.ugc cinevia ! Sigur că, pent ru un debutant, ceea ce oonlicază

-

Să

practică

1

Pmchclă eealizată

de
Cristi'na Dumitrescu

ziarullui. V in asrtfol la. c-eea ce v reau
să

spun : nimeni nu poate face secretrariat de cal ifate fără să fi umplut el î.nsuşi , lnainte de toale, citeva zeci de carnete d e r·eporter.
Restul sînt „propoziţii ". Nu afirm,
bineîinţeles, că nu ex i.sită o specializare propriu-zisă . Spun doar că
munea cea m ai grea a secretarului
de redacţie nu e în faţa machetelor şi nici in tipografie, ci pe manuscrise. Mai ales la u n săptăminal
judeV>...an.
- De ce m a i a les aici ?
- Pentru că sintem o redacţie
mkă , în care fiecare trebuie să acopere, si ngur, cam 100 de quadraţi
pe săptămînă. Iar la noi asta înseamnă, de obicei, 3-4 articole, citeva note şi ştiri. Un concediu : un
autobuz pierdut
(pentru că, ştiţi
probabil, n-avem maşină propTie) ;
o pistă rata tă, dar pe ca.re, iniţial,
c01Dtai ; un ooleg n ou, căruia deo-

Ce soluiii veclcii ?

concepem şi s~i punem în
a::c<;t sistem tk pregătire.
Simplu, intc!ig-cnt, concret ~ Şi r.u
numai pcnku pr<'!'a centrală (oricum, favori;r,ată), ci şi pentru noi,
cei ailaţi mai di-pari.<? el(' CE'n Lt"J,
socotiţi prea rcp"ck şi, ad<'.-;ca.
nemeritat - galei.ari de provincie.
-

1n

mină

PERFE&JIONAREA PROf ESIONALĂ

intre deziderate, realitate şi posibilităţi
in numărul trecut al revistei noastre am publicat o
din.tre interlocu:ori - să continuăm discuţia odresînd
privind p_erfecţionarea pregătirii profesionale.
unor col egi de la pub l ica ţiile din Capitală ş i de la
ln lestul de faţo ne-am propus· - la sugestia unuia
ziarele judeţene următoare l e întrebări :
1. La ce forme colective de perfecţionare profesională parti c ipaţi ?
2. Care este efortul âv. .personal în direcţia 1perfecţionării?
3. Ce propune\i pentru perfecţionarea .•• perfecţio nării î
Deşi numărul. celor cărora le-~m adresat întrebările
listă"), Dan LAZARESCU („Muncitorul sanitar"), Nia fost. d ~ ordrnul ~e~ilor, publicăm doar şase răscolae SIRBU („Flamuro" - Caroş-Sev :? rin), Ioan ENA·
punsun, singurele p nmrte la redacţie, de l a raur DO·
CHE („Steagul roşu" - Bacău) .
BRES~.~ („Scrr~t~ia"), ~odica AVRAM („Scînteia tine·
În ceea ce îi priveşte pe cei ce n-a u dat curs in·
retulur ) Pomprl1u VOl 1..ULESCU
(„Agricultura socio vitaţit?i noastre, să le considerăm tăcerea un răspuns ?

anchetă

Dezbateri profesional e ,

O Întrebare „capcană" ? ·
Paul DOBRESCU este foarte lapidar şi mai mult rnost1a1lg.ic :
„Oricum nu la multe. Menţio
nez dezbaterile din cadrul învăţă
mîntului politico-ideologic unde am
invitat adesea şi personalităţi ale'
vieţii id!iologicc; amintesc,
recu nosc cu n0stalgie, şi o serie ele
dezbateri profesionale pe genul'i
publicistice organ izate pe coleclive
şi avind un obiect precis : un număr de ;-;rticole apărute sau în curs
de apari\ie ''.
Rodica AVRAM enumeră mai
multe activiE1ţi Ol'gnnizate în redacţie, însă,
din formularea răs
punsurilor la timpul trecut. nu înţelegem clar daca acll vi lii.ţile continuu : „tn centrul întregii activităţi
de perfec\1ona1·e profesională
desfăşurată
în cadrul
redacţiei

1

noaslr_e, se situează permanent dezbaterea documenteloT programatice
ale partidului, a operei teoretice şi
practice a
tovarăşului
Nicolae
Ceauşesc-u. a sarcinilor ce revin presei de tinerel în lumina hotărîri 101= Congresulu i al XIrI-lea al partidului, a prevede1·ilor Programuhli :u:r.c. a doptat de Forumul ti11ei·etul u i.
Am .Pal'Licipat, de asemenea, la
întilniri cu per~onalilăţi ale vic\ii
politice, wcialc :;ii economice, cu
specialişti din diferi le domenii de
activitate. In cursul anului trecut,
a fost inaugurat, la in iţiativa organ izaţiei lJ.T.C. a ziarului nostru.
„Cercul tinerilor ziari şti " . Printre
acţiu n ile care s-au bucurat de audien\it n•en\1onăm dialogurile interesante cu gazetari de prestigiu. cu
iuşti rcuaclori şe[i ai ziarului „Scînteia tineretului ". De asemenea, de
o rccllă utili ta te s-au dovedit, pentru perfecţionarea mea ş i schimburile de experien\ă cu redacţii din

ţară şi de peste hotare organizate
de Consiliul Ziariştilor".
Pompiliu VOICULESCU răspunde
cu sinceritate, propunînd o formulă
colectivă, originală, de perfecţio
nare.„
„Dacă prin fol'me colective înţe
legem doarr cursuri de perlecrţicmare,
cercuri ori cenacluri profesionale la nici una. După părerea mea, cea
mai importantu fo rmă colectivă de
perfecţionare a pregătirii profesionale o reprezintă însuşi procesul
de elaborare şi editare a gazetelor
noastre. Cu îiecare nouă apariţie
ne realizăm şi ne perfecţionăm din
p unct de vedere profesional. N-aş
vrea să se creadă că sint adversar
al formelor organizate, de natura
celor amintite mai sus. Din păcate,
în redacţiile nu prea mari, cum e a
noastră. asemenea activităţi sînt dificil, dacă nu chiar imposibil. de
organizat. In ce mă priveşte, n-am
mai luat parte la vreo acţiune de
reciclare a cunoştinţelor p rofesia-

(

\

'
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Dezbateri profesionale
nale de mai bine de opt ani. Şi
din cîte îmi amintesc, am
mceput doar un curs, organizatorii
de la Academia „Ştefa!!l Gheorghiu··
găsind cu cale că nu mai e cazul
să-l încheiem".
D.in LAZARESCU este preocupat
de ceea ce se poate realiza în viitor:
„ Colectivul redac~icl unde lucrez
este puţin numeros, astfd că nu
avem cum organi:i:a Iorme mai complexe de pregătire profesională.
Grupa sindicală a iniţiai însă un
„atelier profesional", care a avut,
mai de mult, o primă (şi, deocamdată, singură) reuniune. Vrem să
reluăm această formă de pregăti
re profesională, î.n cadrul căreia să
prezentăm, pe rlnd, referate tematice sau să ne întilnim cu cîte un
gazetar ce are o bogată experienţă în meserie".
~tune;,

Şi,

lotuşi,

se poate...

Chiar dacă răspunsul colegului
Nicolae SIRBU, Iace notă discordantă faţă de celelalte, fiind mai
amplu, considerăm că merită efortul de a fi citat în întregime :
„Amintind în treacăt faptul că o
serie dintre colegii mei au urmat
sau vor urma cursurile postuniversitare - singura formă colectivă organizată, deocamdată, în afara redacţiei - mă voi referi la
ceea ce reuşim noi, la Reşiţa, prin
efort propriu. Trebuie precizat, de
la bun început, că încă din antll
1982 consiliul de conducere al gazetei a adoptat un pr ogr am de mă
sur i pentru perfecţionarea pregăti 
rii politice, ziaristice şi de specialitate a personalului redacţional al
gazetei „Flamw·a": Acest p rogram
urmează să fie reactualizat, îmbogăţit, discutat cu fiecare redactor,

fRECiCLA
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supus aprobării şi derulat în perioada următoare, tocmai pentru a
da p~rfecţionării profesionale continuitate şi unitate.
!n al doilea rînd, aş vrea să
amintesc.: că cenaclul n os tru d e
creaţ ie z i aris ti că a intrat dej a în
cel de-al optulea a n de activitat e.
Fără micile poticneli de anul trecut, am putea spune chiar o activitate nein trel'uptă. Desigur, el nu a
avut de la început t oate aspectele
foarte clare, pl'1vind tematica întîlnirilOl' Şi m oda lităţile de desfăşu
rare. Acestea s -au cristalizat
pe
parcurs şi mai este încă nevoie de
îmbunătăţiri. El nu a avut şi nu
are un caracter îngust, închis. Pornind de la necesitatea de a şti cit
mai multe, de a avea o legătură
permanentă cu cît mai multe domenii de activitate, dorind să pregătim schimbul de 111îine, să mărim
număl'Ul colaboratorilor ş i corespondenţilor, cenaclul a îmbinat şi continuă să îmbine caracterul său strict
profesional, cu un profil cultural
mai larg, atît pentru propria noastră informare, cît şi pentru a descoperi şi promova valori. Aici am
discutat probleme de ortografie şi
ne-am familiarizat cu poezia modernă, am analizat cu exigenţă texte ale redactorilor şi am dezbătut
polemic, argumentat, diferite aspecte ale anchetei de presă. In arest
a n ne prnpunem să continuăm dezbaterile profesionale privind specificul genurilor şi activităţilor de
presă, dar şi unele colocvii pentru
informarea redactorilor privind unele probleme deosebite din viaţa
economico-socială a judeţului şi a
ţării, mvi tînd în redacţie specialişti, ziarişti cu experienţă, cadre
din învăţămîntul superior. Să nu
vă surprindă că vorbesc la plural.
Mă simt şi e u implicat, ca membru al colectivului redacţional şi al
biroului grupei sindicale, care are

în

atentL~

riregătireâ

şi

perfecţio

n airea 'Pr-Ofesiona'Lă".

Din răspunsurile lui Ioa n ENACH E aflăm (ni se pare senzaţional!)
că la Bacău s-a găsit o formulă
de a scăpa de rutină ...
„ La ziarul .. S lengul roşu" din
Bacău există un cenaclu gazetă
resc sub egida căruia ne reunim
!unar şi dezbatem probleme de actualit::ite în pro[esia n oastră. De obicei, tema pusă în discuţie este
susţinură
de unul dintre colegii
care, în pt·ealabi I, a făcut o cercetare sistematică asupra ei. Cercul
este L'estrîns, am vrut să spun închis, dar are capacitatea s.â ne conecteze la fluxul noutăţilor şi mai
ales să ne scoată din nitină.
Incepînd cu acest an, se pare - şi
aşa va fi activitatea cenaclului va
deveni mult mai interesantă prin
invitarea unor personalităţi din domeniul presei la activităţile noastre.
Pregătirea

politico -ideologică

îşi

găseşte

un cadru adecvat la cursul
de profil, desfăş urat în redacţia

noastră.

O

altă

formă

de

perfecţionare

profesională constă în faptul
o dată pe an, poate de d ouă

că,

ori,
cite un redactor de la noi este invitat la schimburile de exper·ienţft
organizate de Consiliul Ziariştilor.
La cîţiva ani o dată, am deci şansa
să mă «pet'.feoţionez» şi e.u, participind la o astfel de actâvit:ate".

Nu putem citi totul,
dar trebuie

tindem ...

DOBRESCU este · de
că :
„Studiul incti• vidual
trebuie să formeze principala
formă
a perfecţionării profesionale
celelalte
căi
fiind doar «adjuvante». Ce
efort depun eu ? Cit pot de mare,
sau mai bine zis cît îmi permit~
timpul. Mi se pare util să aduc
în discuţie două aspecte : efortul
pentru perfecţionarea culturii poli-
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Paul

să

păll'ere

!~ce~f~~f~~pe;:~t~i~ă c~~~~1~~~r:~ar~~·
mai temeinică a domeniului de care
te ocupi. Cum lucrez în domeniul
propagandei, este de prisos să ammte~c obligaţia elementară de a
citi cit mai mult şi insatisfacţia
pe care o încerci că oricît ai citi
tot le situezi la o distanţă con siderabilă faţă de ceea ce ar trebui să citeşt i . Morala: să persevere.d "..
Rodica. AVRAM, exprimîndu-şi
certitudinea că redacţia „Scînteii
tinerelului '" constituie ea însăşi o
adevărat ă şcoal ă de formare ş i perfecţion are gazetărească. ara t ă că :
„biroul organizaţiei de partid a
incurajut proces ul de studiu si documentare la nivelul fiecărui membru al redac\iei. Mulţi membri ai
coleclivului. n ostru îşi desăvîrşesc
pregătirea profesionalii pri n forme
postun iversitare, prin absol vi rea unei a doua facultăţi sau prin doctorantură·.

.,Efortul ind ividual e sin gurul
care ne poate da dimensiunea cuvenită a perfecţion ării ş i realizării
profesionale chiar ş i atunci cînd
participăm la forme colective de
perfecţi onare", este con vingerea, la
care subscriem. a colegului Pompiliu VOICULESCU, care ara tă în
continu::;re : „ El înseamna înainte
de toate lecturu, uneori studiu temei nic, dacă avem în vedere că
gazetări a nu este o simplă profesie ci o sută dt> profesii con topit~ într-una. Şi mai înseamnă, fireşte, truda, chinul zilnic în faţa
coalei de hîrtie".
Un răspuns detaliat, cu largi deschideri şi rare probează seriozitatea preocL1pării pentru propria perfecţionare
procesională
ne oferă
Dan LAZĂRESCU : .. Indiferent dacă partic ipăm sau nu la o formă
(organizată) de pn:gatire profesională, ba2.a rămîne tot studiul . in.di vj dual. Efortul pe care îl depun
în acest sens se îndreaptă, în primul rînd, spre procurarea literaturii (adică bibliografiei) necesare.

Dezbateri profesionale
Procurarea, dar şi selecţionarea ei,
ceea ce .înseamnă, în cazul de fa\ă,
a alegt.: dintr-un număr de posibilităţi ceea ce ne interesează cel
mai m ult. Apoi, efortul coustu 111
lectura atentă (adesea cu creionul rn mînă) a lucrărilor de :specialitate. Şi pentru ca după ce am
închis cartea sau revistele · ciiite S<t
nu se piardă undeva, în neant, materialele respective, le notez în fişe.
.Proba bil că toate acestea sint îndeajuns de cunoscute, că fiecare
procedează în felul său, fondul lucrurilo.r fiind însă acelaşi : o cîl
mai bogată documentare, legatlt de
domeniul de care n e ocupăm, dar
şi de ordin mai general (beletristică is torie artă etc.). Pentru mai
tin&ii coi.e'gi, însă, al' fi poale uii J
să consemne.l şi o modalitate de
îmbogăţire a cunoştinţelor, deosebit de eficientă şi care nu întotdeauna este «ex,ploatată» cum treb uie ; o modaiitate de care - cred
- pot beneficia doar gazetarii. &ste
vorba de 1întilnirile ce le avem, exerci tind u-ne profesia, cu specialişti dm diferite domenii şi de la
care dacă ştim cum să-i abordăm,
pute~ obţine un veritabil ... « k.'.1nsfer de cunoştinţe». Ocupîndu-mă
d e pl'obleme de ştiipţă, am avu~
adesea prilej ul să stau de vo1·ba
pe îndelete cu 1nuUe somităţi dm
diverse domenii şi aproape de fiecare dată convorbirile cu ace~ti savanţi s-au transformat în adevă
r.aite .cursuri la ca.re întregul <•au:
ditoriu" ·eram eu. Ascultam, îmi
notam, puneam întrebă ri, consemnam răspu n surile, iar însemnările
mele întreceau de nu ştiu cite ori
volumul de date nt>cesar pentru reportaj ul sau interviul pe care urma să-1 scriu. Nefiind specialişti în
toate ramurile ştiinţei. totul e să
nu l ăsăm nici o noţiune, nici o
idee nee luci dată, neînţeleasă·. Dacă
reuşim ::.cest lucru, şi mat erialul ne

va

mai clar, mai explicit, şi
noastre se vor amplifica. Jn orice caz, pentru m ine aceste di~cuţii-cu rsuri au devenit cu
timpul, o a doua... universitate, pe
care am u rmat-o şi o urmez în
continuare. Căci gazetarul ,oricîte
licenţe ar poseda, trebuie să ră
mînă permanent un «student»."
Bine ar fi dacii, aşa cum spune
colegul Nicolae SIRBU, efortul individual ar fi un fel de axiomă ...
Pentru că, într-adevăr, aşa cum arată în continuare, „oricît de diverse, numeroase şi moderne ar fi
formele colective organizate de perfecţionare, ele nu au sorţi de izbîndă în afara efortului personal de
autoinstruire, pregătire şi perfecţionare. Este un adevăr pe care îl
ştie fiecare coleg. Ce pot face eu,
la Reşiţ a ? Să-mi citesc cu interes
şi perseYerenţă confraţii, faţă
de
car e am o admiraţie deosebită. Să
urmăresc punctele de vedere pri~
vind cîte o problemă mai controversată,
referitoare "la profesia
noastră. Să învăt din succesele altora şi din greşelile proprii. Să polemizel cu colegii, să-mi sistematizez punctele de vedere personale
în cîtc un referat sau comunicare.
Dor, repet, mă bazez în special pe
lectură, cit mai diversă. Mereu am
imprcsi~ (şi, din păcate, întemeiată) că nu citesc destul. Şi ce mi-ar
fi de folos. Dar cîte lecturi nu mi-ar
fi necesare ? De la studierea atentă a documentelor de partid şi a
actelor normative, la cărţile de repoi"taj semnate de confraţi şi multe
altele. Cu sigu ranţă, nu fac încă
âestul".
Ca şi ceilalţi participanţi la teslu J nostru, Ioan ENACHE este convi ns că : „Cel mai sigur mijloc de
perfecponare pentru mine rămîn~
studiul indi"\Udual. «Studiu1 realităţii ..., zilnic chiar, a1 vieţii economice>-sociale a întreprinderilor si Ioieşi

cunoştinţele

Dezbate~i profesionale
calităţilor judeţului,

acesta fiind în
mod obligatoriu element ul nr. 1 al
pregătirii. Normal, apelăm în mod
curent şi la cărţile maeştrilor reportajului şi la volumele n oi de proză
Şi poezie, unele lucruri interesante
le aflăm din paginile revistei «Presa noastră„. Cu toate acestea, trebuie să măl'turisesc că un studiu
sistematic şi continuu pe probleme
de teoria presei nu am mai făcut
de la absolvirea facultăţii, acum
vreo 10 ani".

Reluarea
unui fir întrerupt
reciclarea
Pompiliu
VOICULESCU :
„Deşi l'isc să stîrnesc
zîm• bete sau să-m.i atrag
fluierăturile
oonfraţilo.r
din
generaţia
mea, .a celor care au început să se gîndească de acum la
p1:nsie, aş sugera, tolwşi, să fie reluată activitatea ele reciclare.
La
Academia «Ştefan Gheorghiu» sau
în alt cadru. De altfel, însăşi legea
ne obligă să legăm firul rupt al acestei activităţi.
Consiliul Ziariştilor ar trebui
să-şi aducă şi el mai des aminte
de nişte promisiuni şi datorii. Este
vorba de organizarea acelor întîlniri, dwsebit de utile, intre gazetari şi reprezenta nţi ai conducerii
de partid şi de stat, cadre de conducere din ministere şi organe de
sinteză, oameni de ştiinţă etc. In
sfît'şit, Comitetul sindicatului presă,
rev1g0rat prin contopirea cu organizaţia sindicală de la Agerpres, ar
putea ~ iniţieze unele reuniuni
profesionale, să constituie chiar un
atelier de creaţie gazetărească, destrnat îndeosebi jurnaliştilor tineri.
Atîţia cîţi sînt şi de acolo de unde
sînt.
Dar problema asta, cu tinerii gazetari, ar putea să facă obiectul
unei alte anchete'-.
De aceeaşi părere este şi Nicolae
SIRBU, care propune reluarea sistemului de reciclare a ziariştilor
sugerînd cîteva căi concrete de perfecţion are profesională
Şi
oferindu-ne, în acelaşi timp, şi motivaţia
opţiunilor sale :
„- Reluarea sistemul ui de reciclare a ziariştilor.
- Cursuri speciale de scurtă durată (1-3 luni) pe profile ale activităţii de presă . E destul să priveşti multe din publicaţiile noastre.
în special judeţene, pentru a vedea că este nevoie de a repune în
drepturi secretariatul de redacţie .
Aici ar avea un cuvînl de spus şi
centrala poligrafică, pentru p erfec-
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ţ1onarea pagina torilor. Să nu uităm
că Şi redactorii de probleme socialcetăţeneşti ar ave'l de ciştigat din-

tr-un asemenea curs intensiv de
scurtă durată.

- Cursurile elaborate de Academia «Ş tefan Gheorghiu» să apară
cu regularitate şi ele să fie larg
difuzate: în 1 edacţii.
- Din iedactia n oastră s-a mai
făcut propunerea (publicată de
· Pn.~sa noastră») de a se infii n ţ<>
- sub egida Consiliului Ziariştilor
sau în cadrul Academiei de Ştiinţe
Sociai-Polilice - un Centru Naţio
nal de cercetări în domeniul istoriei, teoriei şi practicii presei. El
ar putea edita interesante şi utile
buletine informative.
- Consiliul Ziariştilor ar putea
su organizeze, în continuare, aşa
cum a mai organizat în trecut, întilniri Şi conferinţe de presă,
la
care să participe neapărat Şi ziarişti din provincie.
~ Astăzi, pină şi culegătorii de
ciuperci au o bibliografie documentară d ...stul de vastă şi accesibilă.
Revista «Presa noastră„ este în prezent singurul nostru instrument util.
permanent de informare. Ar fi salutară reluarea publică rii unor suplimente ale acestui singur suport
bibliografic
profesional, eventual
cu sprijinul material al Uniunii
Sindicateloi· din presă, poligrafie şi
edituri".
Ioan ENACHE găseşte necesar,
ca o formă superioară de perfecţionare profesională. cursul postunivers1tur, pentru că, motivează, în
continuare : „o asemenea formă de
perfecţionare creează condiţii reale
şi timp suficient de studiu pentru
a-ţi putea «încărca bateriile„. Mai
mult, un asemenea curs te poate
ajuta să-ţi însuşeşti sau să-ţi perfecţionezi o limbă străina. Noută
ţile cc.re apar la fondul documentar
al secţ iei
de 1.iaristica.
011
w
Consiliul Ziariştilor, nu ajung şi la
redacţiile din ţară. Ar trebui găsit
un mijloc de multiplicare (şi bună
voinţa necesară) ca aceste materi.a le să poată fi ci li le de ..:iariştii
din toate zonele. De asemenea, cele
două instituţii de mai sus ar putea
organiza, în continuare - dezvoltmd ş1 sprijinin d ceea ce face redactia revistei «Presa noastră» dezbateri profesionale cu temă dată, ori schimburi de experienţă, la
care să participe toţi redactorii publicaţ i ilor dintr-o zonă·•.
Da n LAZARESCU propune mai
multe modalităţi de perfecţionare .
profesională : „în primul rînd, reactivar.?a (sau reînfiinţarea) asociaţiilor profesionale, a cluburilor pe
domenH de activitate gazetărească
de pe lingă Consiliul Ziariştilor.
Era o vreme cînd acestea organizau întîlniri cu personalităţi ale
vieţii economice. ştiinţifice, cultu-

rale, diverse dezbateri şi, ca participant aproape nelipsit de la aceste reuniuni, pot afirma că, practic, toate au fost interesante, că de
la îiecare dmtre ele am plecat cu
un bagaj de noi cunoştinţe. ln al
wilea l'Înd, propun ca sindicalul
nostru
să
organizeze
cursuri
(cercuri) profesionale pentru tinerii
gazetari Şi ateliere profesionale interred1:1cţionale
(pentru i edacţiile
mai puţin numeroase). tn al treilea r ind, consider absolut necesară
infiinţarea (sub egida sindicatului,
sau a Consiliului Ziariştilor, sau a
amî•nduirora) a unei biblioteci anume pentr u lucrătorii din presă, dotată
(Şl
mereu împrospătată) cu
cărţi şi periodice din toate domeniile ce pot interesa un gazetar, de
la teoria şi practica presei, la fizică cuantică , de la beletristică. la
economie agrară. 1n al patrulea
rînd, Tevista «Presa noastră„ să
reia şi să susţină cu consecvenţă
rubrica de documentare pl'ofesională fn care să publice cursurile
de specialitate predate. în ultima
vreme la secţia de ziaristică a Academiei «Ştefan Gheorghiu", precum şi materiale pe aceste teme
din reviste sau cărţi apărute peste
hota1 e ".

„

ln loc de
propuneri concrete ...
ROdica AVRAM vizează o persmai îndepărtată, de:.tul
de vag~ : „ Pentru mai buna coordon ai·<:: a iniţiativelor şi acţiuni
lor vizînd ridicarea pe o nouă treaptă calitativă a activităţii de pregă
tire Şi perfecţionare profesional:1.
propunem crearea unui centru naţional de presă, în cadrul ciruia
să se organizeze o serie de manifestări cu participarea unor cadre
de conducere pe linie de partid şi
de stat, personalităţi ale vieţii
noastre cu lturale şi ştiinţifice, invitaţi de peste hotare.
Dezbaterea în colectiv a unor lucrări de publicistică
semnate de
colegi din presă constituie. sintem
convinşi, o modalitate interesantă
de abilitare cu tehnicile de presă,
in general utilizarea informaţiilor
de către mai tmerii gazetari.
Propun ~ m. de asemenea, studierea unor posibilităţi sporite de documentare a redactorilor cu o serie
de materiale din presa străină prm
intermediul Agerpres '·După cum de la P a ul DOBRESCU n -am putut obţine, la această
mtrebare,
decît o mărturisire :
„Mărturisesc, se simte acut nevoia
de dezbatere profesională, de autentică dezbatere profesională, care
nu trebuie văzută ca ceva suplimentar, Ci parte organică din activitate<. publicistică proptiu-zi!!ă".
pecti vă

Milena COMARNESCU

INTERVIUL DE T.ELEVIZIUNE
este alcătuit din cuvinte
tăceri

dar si din
:J

De vo r bă cu Alexandru STARK
- ln numă rul trecut al revist ei,
in s pa ţiul acestei rubr ici am discutat desp re inter viul în presa scrisă, Vă pro1lll.n, de a ceea, să î ncepem convorbirea noas tră r efet."indu-ne la deosebirile dinti·e inter v iul
de ziar şi cel de televiziune.
- Deosebiri sînt mai multe şi
sint foarte mari. Şi asta pentru că,
la fel cum televiziunea nu este doar
„presă pe văzute" (se mai susţinea
într-un timp aşa ceva). nici interviul tv nu este doar o transpunere
mecanică în imagine a interviului
de presă, el este o tehnică cu totul aparte. Nu vreau să teoretizez.
De altfel, televiziunea, prin practica ci zilnică, a luat-o de multe
ori înainte fără a se sprijini pe
vreo teorie, uneori chiar uitînd de
ea, pentru că nu exista timp, iar
emisiunile trebuiau făcute. A înţelege deosebirile este foarte uşor.
Aş prezenta doar trei argumente.
1. un interviu din presă citit la televizor sună straniu chiar
dacă
întrebarea o citeşte ziaristul şi răs
punsul îl citeşte intervievatul. Cu
toate că informaţiile şi faptele comunicate vor prezenta, probabil,
interes, recepţionarea lor devine
greoaie. Sa nu uităm că interviul
de televiziune este. printre altele,
ş 1 un stil. 2. reciproca este şi ea
valabilă : stenograma unui interviu
de televiziune publicată (eventual)
în presă poale părea la fel de dez ·
!inată şi lip&i•tă de sens. Şi 3 : interviul ele televiziune (cel mai apropiat, de fapt de originea cuvintului .,interwiew" = „întrevedere·')
este alcă t uit din cuvinte, dar şi
(aş fi tentat să spun mai ales) din
lăceri , din pauze semnificative, din
exclamaţii, surîsuri, ezitări şi interjecţii. Ba aş spune şi mai mult :
interviul de presă il reprezintă ca
stil. concepţie şi topică pe ziarist,
fiind scris in întregime de el
(chiar şi atunci cînd foloseşte casetofonul pentru înregistrarea răs
punsuri lor date de interlocutor), pe
cinci intP.rviul tv esle realizai în
aceeaşi măsură de ambii in terlocutori. O ex,pel'ientă i1nilreprinsă în
mai multe medii sociale l-a pus pe
telespectator în situaţia de a recepţiona doar sunetul unui interviu tv. şi s-a constata t că spectatorii au inter pretat cu totul dife-

rit cuvintele rupte din contextul
expresivilătit chipurilor. Redat apoi,
In reluare, normal, adică imagincsunet, interviul a fost perceput
altfel,
Am s ă dau un exemplu ca să
dovedesc cît de dezlinată, de irelevantă poate fi transcrierea in presă a unui interviu de televiziune.
Emisiunee la care mă refer a pornit de la o hirtie primită de o telespectatoare care avusese un deces
in familie. Hirtia aceea suna astfel : „Intrucît aţi decedat pe data
de 15 iunie a.c., cu data de 26 iunie a.c. vi se desface contractul
de muncă··. Interviul realizat cu
cel care a semnat această înştiin
ţare, un oarecare responsabil dintr-o instituţie locală, a sunat astfel :
„- Dumneavoastră ati semnat
documen tul acesta ?
- Da. (cuvintul e rostit pe un
ton obişnuit)
- L-ati citit înainte de a-l semna?
- Da. (tonul e la fel de obiş
n uitJ
- Crede\i că această hirtie are
vreo valoare ?
- Nu. (ton neschimbat)
- Ati avut vreun moment de remuşcare?

-

Remuşcare

?

De ce ? (uimire

totală)

- V-ati giudit la aspectul inuman al acestei hîrtii ?
- Nu. (indignare sinceră)
- V-aţi gîndit la reacţia celor
apropia\i Ia primirea acestei hirtii ? „
- Eu n-am timp de reacţii. tovarăşe.
(istorica propozitie este
rostită cu zîmbetul omului prins de
«probleme»)
- Cum aţi fi reacţionat dumneavoastră, tovarăşe,
(oarecum enervat) dacă aţi fi primit o asemenea
idioţie,

(pauză

scurtă)

scuzaţi-mă,

hîrtie, prin care vi se anunţa că
în1 rucît aţi decedat vi s-a desfă
cui contractul de muncă ?
- Păi cu nu pot să semnez hirti i care sin t adresate persoanei
mele !
(uimire
copilărească
pe

..

Atelier ·

„. ·

•

r e exactă a reacţiilor, acest interviu nu este un interviu de presă.
De altfel, consider că sensul, .;copul unui interviu nu este doar acela de a obţine o informaţie, ci de
a cr~a un portret uman, o situatie, astfel încît informaţia respectivă să capete un sens mult mai
larg. La televiziune ambianţa, emoţia de pe ch ipul omului, ezitarea
ce precede cuvintele etc. contează
enorm. oferă, Ia rîndu-le, informatii. Cum s-ar spune, răspunsurile
„nevorbite" sint paralele cu acela
esenţi~l. pentru care s-a luat, de
fapt, im t~rvi•UJl.
~ lntr ebările
r e porterului
tv.
trebuie să fi e şi ele diferite faţă
ele în tre băril e dintr~ un interviu conceput p entru presa scrisă ?

- In diferite manuale, culegeri,
studii, s-a stabi,lit că întrebă.rile sini
de mai multe feluri : închise, deschise, principale, secundare, exploratoare, complementare, d irecte, indirecte (să nu-~i vini să crezi că,
uneori. folosindu -le. nu prea ştim
cum se numeşte ceea ce folosim).
Cred. însă, că la baza tuturor întrebărilor, indiferent de ca legorisirea lor. stă curiozitatea reporterul ui ele a afla ceva. In al doilea
rind : oricit de bine ar fi p.regătite
înainte, întrebările pot fi date peste cap (ca ordine, ca subîmpărţire)
de o replicii a intervievatului. de
o reactie a lui, de o privire. Dincolo de toate aceste subîmpărţiri
stă, deci. firescul curiozităţii umane, al reacţiei printr-o întrebare
şoc, nepregătită dinainte. Acest firesc nu se poate invăta din carte
(din păcate !). El există sau - eventual, dacă sînt premise în firea
reporterului - se poate deprinde,
educa. Vorbind despre diferenţele
dintre interviul de presă1 şi interviul t.v. voi aminti, în mod obligatoriu că reporterul tv. trebuie
să-şi manifeste pe ecran o anumită
sociabilitate. Asta nu înseamnă că
un om mai puţin volubil. sociabil,
nu poate realiza interviuri. Dar e
mai bine să le realizeze in presă,
peliltru a nu trăi stări de insatisfacţie. Ceea ce vreau să precizez,
de asemenea, este faptul că interlocutorul nu trebuie în nici un caz
obligat să facă repetitii şi să-şi memoreze anumite şabloa ne de vorbire.

faţă)"

- Deşi, s ă r ecunoaştem, uneori eş ti tentat să crezi că interlocutorul a învăţat p e dinafară un
t ext d e la gazeta de perete.

Iată exemplul unui interviu care
n u trebuie numai auzit sau citit,
el trebuie văzut. Cu toate parantezele, care constituie o tr anscrie-

- Din păcate şabloanele abundă,
într-adevăr. Eu dau un premiu omului car e vorbeşte la el acasă sau
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cu colegii de muncă, aşa cum apare
reprodus in ziar modul lui de a
vorbi. Fericite excepţii ar fi inter
viurile semnate în presă de
Jh('
Purcaru, George Arion şi Dinu Sararu. Păcatul cslc comun şi interviunlor tv, unde oamenii vorbesc
cel ma1 adesea ca-n presa scnsă
Şi, desigur, nu e vina lor, ci a teleaştilor.
Adevărul este cd
din
păcate, degetele <ic la o mi~a a
jung pn1tru a număra interviuri!<'
de televiziune care au ramas in
mcmona spectatorilor.

nă, ele dau veridicitate interviului.
Dar atit la reporter ctt şi la inter- _
locutor trebuie să fie vorba despre
emot11 provocate de dorinta ca emisiunna ~a iasă h111C'. emoţii active.
creatoare şi nu despre' emoţiile nai;cute din teama de necunoscut.
Sp un eaţi că,
spre deosebire
d e interviul de vrcsă, care-l reprezintă, <'a sfii, concepţie şi topi că pe
reporter. interviul t v. es te realizat
în aceeaşi măsură d e ambii interlocutori. Acest lucru trebuie evidentiat şi printr-o prezenţă egală în
cadru?

- Sigur <'ă nu. Imaginea reporterWui fr('buie să fie cit mat putin
prezentă pc ecran pentru ca ci va
obPne un rezultat bun numai dacă
- De cele mai multe ori interloinvitatul ::,ău se va prezenta bine în
cutorii devin reticenţi în faţa caremisi une. Inversul nu este niciodată
netului de reporter s au a casetofo\-alabil. Ş1
ri1c1
recomandabil !
nului, deci. cu atit mai mult, vor fi
Prim planul, de altfel, este interesant
inhibaţi de .,desfăşurarea de forţe "
şi atunci cind interlocutorul ascullă
(chnice pe care o p rcsu11une i11re•
inlrebarNl. 'Telespectatorul arc sengisfrat·ca unui interviu pentru tele7.alia ccrtA că vede PC' ecran un om
viziune. Cwn se poate depăş i agindind. Marca descoperire a tcleceas(ă stare de firească da r de,·iziuni1 nu este vorba, ci tăcerea.
loc binevenită - inhibiţi e?
Reporterul trcbu ie să fie ref icenl.
dar insistcn t în a obiinc răspunsul
- Cu calm. in. mod firesc, interla înt.rcbare<i pusă : el trPbuie să -l
locutornlui trebuie să i se .facă cu
lase in prim plan pe intervievat şi
noştinţă cu membrii echipei
care
nu
trebuie să-l întrerupă
decît
(aşa i se parc lui) se tot agită „inudacă divc.ghează. Se recomandă. dP
1il" ; unul îi tot apropie un aparat
asemenea. ca "în timpul interviului
de fală (de fapt este exponometrul).
reoorfcrul să nu
distraJ?ă atE.>ntia
altul i1 pune să vorbeascii. ceva la
!01cspccl;itorulu1 cu mişcări inutile
un microfon pc care i l-a strecurat
sa nu r<Jsfoiaşcă hirtii, sa nu fac.?
sub cra,·ată,
întrei;upîndu l
dm
semne CUÎ\'a dm afara cadrului. El
vorbă (este proba de sunet, foarte
(rPbuie să-l priveascâ pe intC'rlonecesara), scaunul e mereu deplarutor. <;t\-i
urmărească
rf'il<'liilP.
sat. luminile sînt tot timpul mutate
::?at<l q1 icirid de a punct::i o idee ori
ş.a.m d. Ex--plicindu-i-1"E' nece5itatea
eh a continua punerea intrPhiînlor.
acestor operaţii. una cite una. teAr mai fi ceva de ;idăugal
Inmerile dispar. Mai rămînc însă o
terviutiik
sînf
de
trei
tipuri
:
inproblemă care poate părea comică
f('n·iuri PC'ntru a prezent;i n ştirP.
pentru că este vorba despre„. ceea
ntcrviuri pr-ntru R crea un pnr(r('t
cc faci cu mîinile şi despre comosi
intervlllri care urmiîrrsc o anditatea pozi(ici corpului. (Nici un
chdă
nuhllcisllcil Oricît am înredaclnr de ziar nu a avu! vreoda
cerca
<;:I
ciluUim :-ille împărtiri nu
tă asemenea. preocupări. DifPrenta
\'Om r<'uşi. Dacă în cazul prim,.,lor
aceasta fată ele interviul de presa
dnuă !ipuri reporterul nu arr de
pare c[t nu tine de latura creatoare
re ~ii pună intrcbiiri pc un fon ria muncii. dar. in final. lot despre
dicaf. cu atit mai mult in intPrasta este ,·orba. pentru C<i scopul
\'ÎUl-anchetă
formularea intrebării
este realizarea interviului 111 cple
mai bune conditii). Stîncl încordat. • trebuit? fi'cută pP un ton e.1tal Chiar
dacă acc>sl lucru P greu (la urma
într-o poziţie
nefirească. neştiind
urmPi şi rC'porterul e om ') nu se
ce S[1 facă cu mîinilc. un om nu
admitr' n asorime acuzatoare
în
poate vorbi binC', chiar daca este
vnce. Este interzis a ti chinui inlcrun specialist în domeniul său. Retelncutnrul cu Î!'lt rC'biîri răut;;rina ""·
te nu prea exis!ă. Există doar o relransformindu-l
in victimă fTn pacomandare cc se poate face interr;rn~F>z.1 fir sous. sil nu uităm
că
locutorului si anume acePa de a se
narnen1i sint de mul!e ori de pcirf Pa
aşeza cum ii csk lui comod. Şi victimelor)
Repnrterul dr felr,·i
pe cit c posibil - ele a nu gestiziune di&pi111e ck n outerc imem:.!!i
cula. Optica apara!elnl' ck fJlmat
si el n11 <HP rl.nmtul să o foloscascil
sau a carnNelnr electronice schimbă
imnnlriva mlerlnculnrului său. Fl
imagine':\ miinilor aruncat<' 1n fată.
I rcbuic s • fie orinci oiai. drcn!. rle
mărindu-le
pina la
deformare.
p;irtea. ;H'l('Vârului. nbiccti\·. Cnl1l<1Unii rezolvă situa(ia pnîncl într-o
IC'? un•'• rini<:iu ni r!rpindp în mare
mîna ochelarii sou un CTE'inn. alfli
îşi tm mîmilc pc masă. Tnt. ceea ce
mas11ra dr Ionul ri\·i !izat al 1.- poreste firesc şi creează o eliberare de
lerului.
incordarE'<t fizicii este accept:.ibil. DeOr i stin ~ DTJMIŢJţJJ;S CTT
sigur că emoţiile trebnic sn rămî·
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SCRISE

DE
ZIARIST!
"'

Ziaristul Ion Andreiţa
publica
(„România liberă")
în Editura Militară o nouă
carte de reportaje : Secante

la omenil'.

*

ln aceeaşi editură, colonelul Cristian Leon (,Apăra
rea patriei") este prezent cu
o carte de dialoguri: Disci-

plina,

aleasă

virtute

ostă

şească.

*

colectia
„ Româmo
Editurii Eminesctt o
apărut o nouă carte de reportaje, Steaua de pă.mint. de
Valeriit Bârgău. Volumul reuneşte dialoguri cu mrnen .ş1
siderurgişti, reprezentind o adet'ăra ta incursiune în „planeta cărbunelui şi a oţelu·
lui" .

In

a::i" a

*

Constanţa

Calinescu

ş1

şi-au f acut apariţia în ltbrării cu 1.>olumul
d e note de călătorie Popas
în dimineţi albastre (Edituro

Ion

Fatter

Spo rt-Tu nsm).

*

Colaboratorul nostru Octavian Andronic („Informaţia
Riicur eştiului'') este
autorul
11.1crarii de educaţie rutiera

De la autocamion la ... autoturism, o adevărată re vistă,
coautor la o altă
Pietonii
şi circulatia rutiera, ambele
tipărite sub egida organelor
de resort ale miliţiei.
p r ecum
lucro.r e

.şi

similară

*

Cunoscutul
comentator
de politică
externă Silviu
Bru.can este autorul volumului Diolcctica politicii internaţionale, apărut în editura
clujeană Dacia.

*

Doua recente apariţii editoriale
datorate unor gazetari din Argeş : volumul de
poe.:ii . Tnvita\ii la dragos!e
(Editura Scrisul Românesc)
semnat de Dan Rotaru redactor la revista .. ArgeŞ·', şi
C'<Lrtea lui Marin Ionifă C'Orespondent al ziarului .:R'omânia liberă", Capul lui Decebal (Editura Albatros colecţ ia, „C11te:::ătorii").
'

REPORTAJE

SCRISE
CU LUMINA

o

fotografie semnată
de
Armand
Rosenthal se poate descrie, ca orice
fotografie, dar se
poate şi p ovesti. Pentru
că.
fie care propu1ie nu numai o
imagine ci o întimplare, u.n
fapt de viaţă, o obse rvaţie, o
experienţă. Rlgoarea construcţiei,
daritatea contururilor,
savanta dozare a nuanţelor
(pentru că în f olograf iile lu.i
negrul şi albul se destramă şi
se înc heagă într-o infinitate
de nuanţe) toate acestea nu
inseanmă doar tal.ent şi profesionalitate
ci, în p rimu.i
rînd, rigoare a investigaţiei,
clar itate a ideilor, savantă dozare a descoperirii unor adevărnri despre şi în r eatitaitea
înfătişată.
Nume de rezo nanţă, de r ecunoscut prestigiu, Armand
Rosenthal este membru fondator al Asociaţiei Artişttlor
Fotografi din România, particip ant la peste 120 de sa.zoane
naţionale şi internaţionale de
artă fotog rafică, detin1Uor a
numeroase premii şi distinctii
la cele m ai prestigioase expoziţii din Franţa, Italia, Republica Democrată Germană,
Spania, Denamarca, Cehoslovaci.a, Chile, S.U.A., B raziUa
ş.a. Pentru merite
deosebite
a fost distins cu titlul de Excellence FIAP (Fede ra ţia Iniernaţională de Artă Fotogra- I
fică).

O fotografie semnată de
Armand Rosenthal se retine
şi se poate descrie, pentru că
aparţine unui autentic artist
fotograf. Dar se poate şi povesti, pentru că aparţine, mai
cu seamă, unui gazetar care
în locul cernelii f otoseşte lumina, unui fotoreporter. Fotorepor ter, de 37 de ani, la
Agenţia Română de Presă.
Cristina DUMITRESCU
Trei p ortrete : Nidtita Stă
nescu („Poetull ") ; CQ!lstantin
Piiliuţă („Plctoml ") ;
Sergiu
Celibidadhe („Diirljorul ").

Rubrlaa

•Am
I

văzut •

·Ne-a

nscriindu-se îin aceeaşi preOC'Ulpare de
a asigw:a ziarului o tematică divet'Sificată şi de a oferi cititorilor o gamă
cît mai largă de ştiri şi noutăţi din cît mai mui!te'
domenii - efort lăudabil pe ca·r e, de altfel, l-am
consemnat tot în această rubrică cu citva· lirnp
în Ul'mă - „Soînteia" a inserat „o rubrică ce· îşi
prropune ca. sistematic, să pTezinie citi tarilor valori de mare preţ, precum ştirri desrpre noi desc·opeiriri ar"heologfce ale patrimoniului nostru cultural naţional atestîind forţa de creaţie culturalartistică a oamenilor pămîntului românesc. ale
vechimii, origi·naliităţii şi c.ontinui•tăţii civ·irrizaţiei în
vatra noastră strămoşească. I<ntitulată Mărturii noi
în arhiva isl'oriei, riuhrica realizată de Silviu Achim,
cu sprijin ul corespondenţilor ziarului, este deosebit de oportună, captînd - prin conţinutul tematic şi ma1Diera de redactaTe deplin adecvată
acestui.a - a.itenţia cititori~or, stimulîndu~e interesul pentnu o mai temeinică cunoaştere a istoriei PO\POlrului nostru.
iaru1l „România liberă" din 12 februari-e, pubJică o pagină bine gîndită şi
r·ealizată din rpunctde vedere publicistic.
Intitutlaibă U n imperativ a.I a.nului 1986 şi al întregului
cinci•a l - valorificarea cu maxim ă efi cie nţă a
tuturor resurselor agriculturii, pagina semnată de
Th. Mar.camv şi Eugen Sasu. cu sprijinul corespondenţilor judeţeni, aduce în atenţia cititorilor
experienţa valoroasă a unor unităţi reprezentative
din agricultură spre a fi cunoscută şi lairg utilizată, Sînt prezentate „cărţile de vizită" ale unor·

Z

J'ări

plăcut• Vă. semn.alărn
unităţi'

care au obţinut anul trecut product.ii ridicate la porumb, floarea soarelui, legume. sfeclă
de zahă1r, la lapte, la Hnă şi came. reporterii subliniind cu deooebiire efortuQ·ile mari depuse în fieca~."e· di1n aceste unităţi de oameni perseverenţi şi
harnici, care au ştiut să folosească <>ficient fiecar.e· 1'€zervă de sporire a productiei. Este evidenţiată astfel ideea că oamenii hotărăsc nivelul
recolteLo.r, ia[" conştiinciozitatea, înalta răs<pundere
faţă de mwncă sînt cei mai preţioşi aliaţi !n bătă
lia pentru recolte bogate.
pag~nă care reţine atenţia inserează
„Scî.nteia tineretului" d1n 13 februarie.
Suipraintitulată
„Scî11teia tineretului"
pe traseele rom antismului rev olu ţionar", pagina
se alcătuieşte dintr-o suită de reportaje reunitf?
sub titlul „Berbeşti-Alunu". Un n u me nou pentr u
lumea minerilor semnat de Constantin Stan si
Valeriu Tainasof. Reporteri; pătrund în universul
mumcii dintr-un nou bazin carbonifer din Vîkea,
reuşind să -contureze chipuri reprezentative de tineri a că'llor seriozitate şi hărnicie atestă conştiinţa tineil'eî' generaţii ce întelegc să se implice
responsabil în aceste sectom·e de primtl urgenţă
şi necesitate alre eo0il1omiei naţionale. Ferindu-se
cu ·abilitate de lentatia de a face din eroii reporta.i<~lor un rfel de supraoameni, sch>1::matici şi
neconvingători , cei doi ·reporteri caulă şi găsesc
fmmula de a vorbi cu simplitate şi călduTu. fără
f<raze bombastice şi înflorituri stilistke. despre
acel eroism <:otidian, deloc sau ararreori spectaculos, şi caa:e înseamnă de faot conştiinta datoriei împlini te.

O

supărare !
....

."

DE PRIN PRESĂ ADUNAT.E...
·'··
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e

Arabescuri. . . prisoselnice

e

O Cenuşăreasă numită
„informaţie"

Dintr-o cronică
dramatică
a„
pă·rută în .,Cronka sătmăr-!?ană" (14
ianuar·ie) : .. R·ealizatorii s.poctacolului s -a u în trebui nţat (s.n.)
intens
pentru a obţine cit mai muHie şi
veritabile efecte de teatralitate ~·i
incisivitate comică, hazul sconlîat".
Una dintre
inte1'pretc este .,degajată şi n urlie (s.n.), cu instinct .scen ic şi disponibilităţi expresive remarcabile (.„) ", un actor are o impetuozitate .,gr.eu de stăplnit (de ~or
ginte emotivă'?), generatoare de a r ab escuri prisoselnice (s.n.) , implicit
de hiatusuri, în derularea acţiunii" ,
în timp ce cadrul scenografic esla
apreciat pentru că are .,uşi batanle
care f.avorizează dantelăria şăgal
nică şi alerteţea impulsivă a miş
cării". Oa.m. . . prisoselnice,
vorba
gazetandui, toabe aceste...
arabescuri, tot după vorba domniei
s ale, pentn1 a f'01'rn'\.1la o judecată
de valoare.

28

O vizită la ·Cercul de olărit al
Casei pionierilor din., Tirgu Secuiesc, prilejuieşte unui coJeg de la
„Cuvin tul nou" - Covasna (15 ial!uarie) o sarabandă
de cuvinte,
maxime, cugetări, figuri de sti1l, totul îl'l' afara informaţiei pe care am
fi aşteptat-o în legătură cu focul
vizibat. La început, ample consideraţiuni de tipul : ,.I1na1ginile ră
.~n'în vii, se ciufundă în
patrimoniul retirn~i, pentru simplul motiv
că uneori există momente care prin
frumuseţea lor intră
în memoria
oolerbivă". Şi. în continuare: ·cOamenii au fos.t hărăzi\i dintotdeaurua creaţiei. El, omul, a descoperit şi maşina de tuns gazonul, şi
televiziunea, şi' scara rnlantă,
şi
congelatorul, şi zgîrie norii. Piesele lui Shakespeare sint exemple la
fel de speotacu1lare (auitorul a i ntenponat, probabi~. să spună ..spectaculoase", cele două cuvinte nefiind, însă, sinonime, n.n.) precum moctulele spaţiale sau teoric;i relaţivită.ţH

sau ... ". In cele din urmă, ne apropiem de subiect şi aflăm ce fac,
„.,_ cu ce se o-cupă co.pi ii de la cercul
de olărit al Casei pionieri·l or din
Tîrgu Secuiesc : „învaţă reţeta magi.că a frumuseţii şi candorii care
are şi c<:va inimă şi ceva minte şi
och' i larg deschişi asupra
vieţii,
mira<:uloasei vi<:ţi umane. Aici, într~o sală nu foarte mare, au
loc
orele de artă adevărată cu reguli,
cu ch"agoste şi indemînarea unui
dascăl care pentru ei, copiii, este
nepereche in mrnătate
şi talent
(...) ".

e

Cînd n-avem timp
să scriem scurt

La rubrica „Accente", ziarul „Inainte"-'Dolj (14 ianuarie) lansează un
binevenit apel la comportannentul
civilizat în sooietatc. Lucruri,Je sint
spuse, însă, pc indelele, cu o preţio
zifa.te care riscă a deveni
sursă
de umor involuntar. Cilăm : .,O astfol de expresie, cum e <.-ea din titlul
acestor însemnări („Făcătorii de rele " n.n.) n-a fost pusă nici odată la
loc de mîndrie în gîndirea şi limbajul pQporului nosku, fiindcă s-a
ştiut şi se ş.tie că a face 1rău in.wamnă , de fapt, a face un gest
detestabil care contravine bunului
si·m~ şi normelor de co1niportament
civilizat (observaţia este foarte a-

mbleodvă~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~

• Am văzut• Ne-a plăcut• Vă semnalăm
cl'>rectă , demnă

de fiii unui popor care n-a rî\·nit
la pămini. nici la a vutul altora. autorul
articolului - care aduce în sust,inNea afirma(iilor
sale citate din aceste documeonle - rdevă sem. nificaţiile percnP. ale aporLulu i române)';c la eliberarea popoarelor unga'l.' şi cehoslovac. apori
subliniat de secrf't<lrul general al partidului, tovarăşul Nicolae Cea11::;escu, ln repetate rinduri. ori
de cîte on s-a referit la participarea armatei rom âne la războiul antihitlerist dincolo de hotarele
patriei pină la marea victorie din mai 1'945

idee
publi cistică
datoIlie Bwrcarru este dialogul, peste decenii. intre ziaristul F. Brunea-Fox şi medicu l-zi,arist Dragoş
Serafin, publicat în revista
.. Flacăra"
din
14 februarie. Alegintl frngmente din ancheta
„Unde voi naşte", subinti tulată „Drama maternităţii fără ocrotire", publicată de F. Brun ea-Fox
în ziarul „D imi neaţa" din ainul 1!}34, şi alăturind
acestora com entar iile unrui medic din Rm. Vîlcea..

O

excelentă
rată
lui

niciodată

comentarii ca re. pdntr - un întreg u n ivers de fapte.
dau o replică convingătoa re trecutului de tristă
amintire, Ilie Purcaru adu.ce mărturii revelatoare
dpspre contrastul jeri-azi, contrast alit de izbitm
incit pare că nu e vorba doar de două epo:i. ci
de dauă lumi de pe două planete. Condiţiile' oferite astăzi femeii-mamă, prin grija i•nteleaptă a
partidului, capătă un relief mult mai pregnant.
orice alt comentariu devenind de prisos.

fortul redacţiei ziarului . „Informaţia
Bucure(lului " pentru lărgirea gamei d~
informat.ii. coroborat cu acela de mai
judicioasă gospodarire a spaţiului tipografic, este
diin ce în ce mai vizibil. In consecin~ă. intre~
conţinutul ziaTUlui este mai di1vers şi mai interes.aint, reuşind să rdleclc mai amplu viaţa socialeconomică si culturală a Ca1pitalei. Revigorarea
unor rubrici cu exls1:€ntă mi'li îndelungată. prec.um „Pe marginea artioo1elor publicate. Ecouri.
Măsuri. Semnale " sau „Post-restant. Note şi comentarii pe marginea scrisorilor şi sesizărilor oamenilor muncii adresate redacţiei". procum şi apari (ia unor rubrici noi.
precum „Bloc notes·' si
„Agendă" . conţinind informnti i mai ample comentate suocint, în gene'e titrate, alternfod cu ştiri
scurte despre divei-se manifestări culturale, cnntribt1ie la o mai bună informari> a cititorilor, sporind interesul pentru lectura ziarului.

E

în ga~eta „A1pă rat·ea oatr~ei" din ,5 . fobruane ne <1tra1ge atent1a un articol
amplu. intitul<1t Conduita ostaşilor români a fost demnă de fiii unui popor de cultur ă,
publicat sub genericul : „Pagini din cronica participării armatei române la războiul aintihitlerist".
Folosind parte din numeroasele documente păs
trate in arhivele rorrni.neşti şi străine şi care atestă.
peste decenii. că h1 toate localităţile eliberate o..<:taşii români au dovedit o comportare u mană şi

D

dîncă, astfel incit era absolut necesar să ne fie comunicată; aJtfel,
am fi crezut că în limba română
..ff.eători de rele" înseamnă un titlu
de mare fală. n .n.). Şi o atltă precizare, la fel de inedită : „Şi totuşi
~e mai găsesc oameni, mai tineri
şi chiar V'irstnici, din categoria celor care se simt bine atunei cind
fac un rău, cînd strieă ceva, sparg
sau lov€Se".

e

Scurt şi. . . necuprinzător

Rubrica ..Informaţii. Diverse·' a
gazetei ,.&<:era şi ciocanul "-Argeş
este scrisă concis, fără „zornăi turi"
lexicale, dar, nu o dată, n-am reuşit să întelegem conţinutul informaţiei comunicate. Un exemplu din
numărul apărut
'în 4 ianuarie :
.. Două zile de internare în Spitalul
de p·Gdia trie din Piteş·ti i-au trebuit
Iulicăi Neamu, de fel din Roşiori
de Vede, spre a «Vindeca» de ...
farmece p e copilul Tatianei - Sanda C. Cerceii de aur ş i verigheta
credulei mame au fost subtilizaţi
(sic) în timpul "'rituaquiui", în fapt
o banală găi.nărie. . . ".

8

Din fuga condeiului

Neînsemnat.€ greşeli de ex primare care nu fac textul ilizibil, dar 'i1
fae hazliu. în tîlnim destul de des.

OBSERVATOR

Pără

supărare I

'\J

DE PRIN PRESA ADUNATE ...
Un exemplu din „Flacăra Iaşului"
(23 ianuarie) : ..!n ace/astă postură. a
cunoscut-o pe Florica Robaru (din
~şior i de Vede), ş i ea fără ocupaţie. dar cu predilecţie pentru trai ul pa razi tar, cu care s-a împrietenit".

e

Curier

Cor~titudinea limbii române din
presa noastră preocupă. pe bună
dreptate, pe muJţi dintre cititori.
Cităm dintr-o .amplă scrisoare primită la redac1ie de la dr.
Miron
Brucăr din R'îmnicu Vikea. referitoare la un articol rpublicarL în revista .. Flacăra" (13 decembrie 1985):
..«Şi in manuale, asemenea reguli
lipsesc cu aceeaşi de.<;ăvi.rşire». ~u
aceeaşi. nu cu alta ! «Confruntarea
directă. la c1asă . d i1I1tre specialistul
.'.lniversitar şi elev deViine un semn
al unei noi atitudini faţă de lumea
şcolară» A confrunta semnifică
a
pune faţă în Iată două sau mai
multe persoane i)€ntru a veri[ica temeinicia afirmaţiilor lor : se confruntă două ideolog ii; se confruntă
(se compară) două rezultate ; se

echiSpecialistul
universitar (sau «ne») nu se confruntă cu el.evul, niei cu stud„ntul,
ci p-0artă un dia log. «D„ pe băncile
şcolii lncep să fie eunoscuti
marii
scriitori care au lucrat la desăvlr
şirea ~imbii noastre ca artă
verbală»·. Scriitorii nu desăvîrşesc limba vorbită ci limba scri~ă. N-ar fi
fost mai coreot artă a cuvîntului şi
nu ar~ verbal ă. '? «Gheorghe Lazăr,
primul d.as:căl care a predat la
Bucureş1 ti in româneşte matematicile
superioare şi filoz.ofia, întemeietor
al invăţămî•ntului naţional de amindouă părtile Carpaţilor»
Gheorghe
La;1:ăr nu este înt€'meielorul învă1ă
mintului na ţional ci întemeietorul
învătămîntului în limba naţională.
Invăţămîntul fiinta în Virile române
încă ·din seC<Jlu1 al Xll-lea ; în secolul al XVJI-lea, la şcolile de slavonie de la Sfintu Gheorghe Vechi
şi de la Colţea (Bueureşti). Cimpulung Muscd şi şcoala de la Răclă
şeni (azi in jud~ţu,J Suceava) învă
ţătura se preda şi în limba română".
con[runtă (şi

pe de fotbal

s.e

înfruntă) două

ş.a.m.d.
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ION
PAS
----- ---

„Un ilrticol de
tara Dlnmbicari

1n primul vohtm din se ria de
Sc ri eri" apărut în 1970, I o n Pas
~nb1i.ca pe clapele copertei o foarte
.rnccin lrt clar cloc ve11tă fişă d e autor. Dupfi. cc inclic(I anul şi locul
naşterii şi unele date biografice ale
pa rinţilor săi, scriitorul. făce a următoare Ir precizări în legătură ev
activitatc>a sa publici.~tică : .• Dt> ln
11 pină l::i 18 <ini, cinel nm deven it
colaborntor şi redactor la „Rcvi;:tn
copiilor şi tinerim ii", scoasă de
C. G. Costa-Foru şi ing. I. Barbcris, am fost mai inlîi ucenic a l ta tălui meu. p e urmă legător de cărti.
:-.etar, mec::inic. Io mişcarea muncitoreaseă. membru al Cercu lni
Tineretuh.1i Muncilor, am intrat !n
J!'Jl l , pe cînd lucram la o fabricR.
începusem să scriu
şi sil public
sch iţe şi versuri, unele dintre
e le
umoristice, sub numele meu şi su b
diferite pseudonime. cu doi trei ani
înainte, la revistele „Veselia", .. Duminica". „Universul literar" şi altele. In 1912, împreună cu Stelian
Vnsilescu. muncitor tîmplar, mort
în primul război mondial, am scos
două numere clin revista „Spre lu mină". Din 1914. cind rim de\·enit
colaborntor al revistei lui C. G. c~
ta-F orn şi r. B:irberis, consirler începuUi activila!eci
mf'a ziaristică.
p<> care ;;im clesfăş11rat-o pînă in
1944, în presa muncitorească ş i de
mocra!ft (..S ocialism11J '·, ..Viata Sindicală" . „Lumea nouă" ..,Adevărul" .
„Dimincat.a",
„Lupt;:i",
..A.B.C.".
„ Facl<l" f'lc.) ... Am editat între :mii
Hl2'.l-l!l25
revista ,.Omul
liber" .
în 1927-Ul28 ..Cugetul liber". in colaborare cu E u~c n Relgis, intre anii
1()33-1937, . ,Şnn ticr". căeui;:i i-am
cilăturnt colecţia cu acela5i titlu·'.
Cînd, in 1969, îşi adtrna în vo lum.
o mil"ă parte a articol<'lor publicat e
în dirrrsc ziar e şi rri:iste
între
1919-1967 - d eci pe o pe rioadă ele
a p r oape cinci decenii - pu1Jlici.~fo l
î şi intitula culegerea, 1w i 11tîmplă
tor, „f'rc>zente". Ceea ce- l d etermina
pe criticul Valeriu [{âpeantt, în r l.'cen:;ia a.mprn carţii, sr1 constate că
La lectura te:i:telor adtmate in volum, cititorul e îndreptăţit sâ se
î ntî'ebe dac</ paginile ltli I on Pas
„sînt file scrise pentru ziar sau sint
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trebuie scris
zorzoillle inutile"

Zidf
şi

capitolele unui roman d espre oameni, v r emuri, intîrnplăn adevc1.mte ..." File pentru ziar, n;ci vorbă,
cil iar clacă autorul şi-a rî-nduit artirof ele doar
t ematic. inlăturind
titlurile iniţiale
şi
înlocuindu-le.
simplu, cu cifre, p entru a da mai
multă cursi1Jitate şi unitate lecturii.
Dar in toate aceste texte cititorul
descoprr<I, odată cu un întreg univer s de fapte, de p er sonaje, de sen timente. prezenta gazetarului. martor atent cil vieţi i rle fiecare zi a
societăţii în care a trăi.t. O societate. dinlrluntrul
căreia. oamenii
ne căjiţi, nedreptăţ.i(i. obidiţi au aă 
sit în pana lui I on Pas pe unul
dintre cei mai se nsibili apărr'ltflri,
iar exploatatorii snferintelor lor p e
unul dintre cei mai aprigi acuza-

tori.
D e aceea nu e de
mirare
că
atunci cind, în 1923. scotea prima
sa r evistă, ,.Omul liber". ce-şi pro punea „s ă contribuie la luminarea

Cf'lor mul\i şi să reprezinte curentele culturale şi soc iale mai înaintate". I on Pas nu formula un program redac(ional propriu-zis ci, într-o ~ im plă notă de cîtevn rinduri.
sublinia n ecesitatea de a se trezi
letarnia şl inerJ ia a11umitor p'itv 1'i.
ale societiiţii: .. Omule mişcă-te" !
era indl"m nul adresat cititnrilor
noii pubticatii. N;;itura Le-a im:e~

trat cu toate însuşirile„. Ai putPa
(rumoo; şi te bă l ăceşti în
băltoacă . Ai putea sii fii fericit şi
te în treci în a-ţi crea dm·eri. De
tine depinde eliberarea Penf.ru
aceasta • nu iti trebuie, în să, decit
să vrei !"
să trăieşti

La. împlini r ea umii an d e
rifia r evistei. scurt ul bilanţ
na.I. apărea tot într-un colt
gină, la rubri ca „Mărunte".

la apaocaziod e pa-

„A fo<;t
un an de grele incercări. ele muncă
susţinută zi cu zi. Mult n-am putut să facem. Nu ne plingem însă
aici de obstacole şi nici nu etahim
ostentativ puţinul bine reali-:at.
ŞtiaM că scotind în vrem11 rile ac(•stea o revko; tă. e o naivitate. Ştiam
că păstrîndu -i independenf,n şi punind-o în serviciul ideilor prigonite
acum, e un act dintre cele mai temerare... Pornim înainte la drum.

Pornim cu aceeaşi tenace hotărîre
de-a zvîrli pe ogorul culturii din
ţara aceasta cu prea mulţi potrivnici ai luminii, citeva g răunte care,
mai devreme sau mai tirziu, vor da
r0ade binecuvîntate şi multe".
Printre „ potrivnicii
luminii" ia
care se refer ea. directorul rev istei
r;p număra, în
epocă. şi faimosul
patron de ziare Stelian Popescu,
ale cărui gafe făcea11. adesea obicclltl unor
comentarii usturătoare.
Plecat la Nisa într-o că lătorie de

p/if.cere, Steiian Popescu

trimise.~e

~iarului

„ Unive r sul" o
coresponclen ţă în care
reiata, stupefiat, o
neaşteptată intîlnire ett Panait
Istrati. Pe marginea întîmplă rii , Ion
Pas scria ironic : •. A ~ăsit acolo un

fotograf care vorbea rrnn âneşte,
care es fe român şi care. exlrnordinar. declara că e şi scriitor. D. P opescu, intii nu a crerot, deşi omul
spusese cum îl cheam ă. L -a luat
peste picior. ,.L-a cercetat mai de
cipro;:ipe" - spune domnia-:;;a în stil
rle poliţist. Nefericitul i-a
arătat
atunci o carte poştală prin care
R om ain Rollancl îl vestea c-ă un
Nlitor francez i a pus sub tipar un
volum .„ !\cum t rei luni presa de la
noi a semnal;;it C1rticol11l prin care
Romain Roll::inci recomand a lumii,
în fruntea revi!'lei „Europe". talentul nenbişnuil <-11 camaradului nostru Pan;:1 it Istrati. J15 trci ti era comparat de marele seriilor franc"'z cu
Maxim Gorki. P resa a semnri lat articolul în chestie ia r revi~lelc au
\'entilat de atunci. cu a<;irlu1 t;ite,
numele
aventurosului
brăi Jean.
D. Popescu era chinez. D. P opescu,
director de gaze lă cotidiană. director al altor cîteva publicaţii ;;ăptă
minale. îndrumătorul opiniei
publice, luminatorul ei, om ul care cerce lează in fiecare zi toatP ziarele
pentn1 a căula nod în papură red::ictorilor săi, - d. Popescu n -a
înlîlnit niciodată
numele aceluia
c;ire alra~e alen(ia lumii din occident asupra sa nu ca esc roc, ci ca
un formidabil o:;c ri i tor. ale cărui l ucran vor a p are în franţuzeşte ş i
vor fi traduse apoi în St.ltele Unite
~i în Anglia" .

Aceleiaşi sfere de preocupări privind etica profesionald îi consacra
I on Pas şi o altă notă referitop,rc la
o problemă ce afecta apariţia orică r ei publicaţii lipsite de subt:<'1tfii:
scumpire<L continuă a ltfrtiei. ,,Exis-

Gazetari despre gazetări
~

.

tă. desigur, un grup de complotişti
.macabri al diror scop drăcesc e
suprimarea lentă ş i sigură a culturii române - alrc!gea atc ntia Ion

sc ria Jon Pas într-un scurt articol de apărare 'împotriva wwr nedrepte ata,cur i la adresa revistPi ne sînt prea scumpe - s1 de nlt-

Pa~ intr-mm l din numerele p11blicaţiei.. Domnii aceştia sînt în acelaş
timp deţinătoril trustului hirtiei -şi

rninteri ele reprezintă sfortări "i
sacrifici! prea mari (la un moman'

cirmuitorii meleagurilor noastre. In
dubla ipostază de fabricanţi şi de
oameni politici pot să-şi pună, admirabil, de acord, interesele Scumpirea hirtiei paralizează progresul
cultural. î ntărind, însă, regimul incompetenţei şi al bunului
plac.„
Sunt riteva organi;r,;iţii cte presă , inclusiv o societate de scriiton. Aveotu
dreptul, datoria şi putinţa să reacţioneze într-un chip eficace. Nu <lU
făcut nimic. In presă domneş te despotismul unor domni cari se bucură,
în sinea lor , df' concursu l gubernia!, pentru suprimarea celorl;:ilte
ziare a căror co ncurenţii le e dău
nătoare tarabelor".
Deschisă dezbate1'ilor largi.
din
domeniul vieţii sociale şi cultura/.e,
revista de efemeră existenţă „ Cugetul liber" pornea la drum. - c um
se afirma în primul 11umăr ca

phoenixul renăscut din
cenuşa
„ Umanităţii" şi a „Omului liber".
Prima revistă. apănttă la laşi. fusese in terz isc'i. de cenz ură in 1920.
Cea d e a doua

îşi

încetase

apariţia

,,din prozaice dar implac<lbile motive materiale" . în 1925 . ..Acum, la
„Cugetul liber" - scria direclQT1LL
revistei - am inălţat 1arăşi mica
noastră tribună. A noas tră pe
care îm;ă o s imţim a tuturor oamenilor de bună yointă. T ribuna noastră e la încrucişarea căilor planetare. Dramele şi nădejdile omen<>şti
se c.on topesc in suflul cu mii de
rezonan(e. La tribuna noas1 ră ru
porunceşte nic i o dogmă
socială,
nici o formulă literară. nici un postulat estetic care să ne oblii;e pe
toţi.

Adevărurile.

conrcpţiile

sr>-

ciale, li terare. C'lice sau artistice pot
fi expuse in egal ă libertate. Sin~u
rul criteriu absolut este în lupta
pentru prol!resul formelor de via~5
socială, adică în apărarea intereselor generale
şi
permanente ale
umanităţii. Credem că orice
flm
care îşi ascultă inima şi îşi cerreteciză conştiinţa, poate cunoaşte sau
cel puţi n presimţi acesf.e interese
generrile şi permanente".
Lupta p entru prngresul formelor
de viaţă socia l ă era cel dintîi comandament p e ca,re- l cerea condeierilor z iaristul militant Tnn Pa.~ şi
sub semnul căreia a înteles să-şi
invite colaboratorii şi cind a .~cos
revista „Şa ntier" . devenită. curind
după apariţie. una din cele
mai
curajoa.~e trilnrne militind
p entru
ca.uza clasei
muncitoare, pentru
apărarea democrnţiei, pentru
demascarea ideologiei fasciste,
sub
toate f ()Tmele
de
manifestare a
acesteia.. „Nouă, paginile
acestea

dat redacţia s-a văzut obligat. ă să
se instaleze în chiar locuinţa dirc<>
tornlui n.n.), pentru
a jertfi

ele rînduri măcar faptulw
inlrigii, p0lemicii
mărunte sau calomniei care încearcă să le murdărească. Şi apoi, „Şan
tier" intră în mina muncitoru l ui şi
intelectualului cinstit cnre ne cu no;işte, care nt'ordă scrisului no:;lru
stimă deoarece nu am aşternut pe
hîrtie niciodată decit ceea ce re
prezenta o convingere sinceră. Cu
ochii spre cerul albastru dar cu picioarele înfipte în pămîntul realită(ilor, nu am vrut ~i ele altminteri
nu am pulut să bntem rimpii, să
cliim glas rC'lei credint<' ş i să m·orrWm dcm:igo~iei pcrm is de lrC'rere.
Aceasl ă rcvisl:l csle. ;:i fost. -,i v:i
fi o tribună de pc cnrc un cuvin1
nccu~C'lat nu se vn r0sl.i niciodriW
şi rle pe care nu -5i va lua ;r,borul
nidcînd o ickic c<1rc să fri;r,czc <'S
croch<>ria. Iar problemele care '.mpu n înre)!islrnrca, lămurire; 1 ş i t' Omen1area lor .;;int <ilît de numcroci Sf'. de grave ş i de urgente, incit aşa
zisele „chE'sliuni personale" nu pot
p,ăsi loc în „Şan tier".
douăzeci

fără semnificaţie,

ln vo lum ul m emoriai!stic .. Carto
despre v r emtt ri multe", I on
Pa.-;
aduce, de altfel. d"se şi im pr„,io11ante mărlttrii asu.pra qrev.tr'ifilOI' pe
c1irr Ic întîmpinau in acPi ani . afil
puhlicatii.le cit şi mofe,,ifrnisUi qazc f ăric>i . Citim într-n 1u1(1inr'i: .. S1· ~ 1r
lil. necaJ i I i't, n<>băgn I;\. în :->C'rim~i cm

cindva exisl.cn(a mai l11lurqr r<'vii:telor. Cu tonlc accs1en. d:idi rli<;pi'irca una . rasarea :illci. ri'i:;:ifr::>.111
chiar mai multe. p11bl icinc1 lotck::iuna un .,Cuvin! în:iinlc" care tin
dea să exprimc inlcn1 ii pro~ra111;i.
tice. .,Ne
pr0punem să„." „Vrf'rn
să ... " „Afirmăm cu tărie că .. " t n
111od ocoli t sau de-<i dreptul. unrnri
in forme agresive. b,qlă l ia (prn11ramatic~ n.n.) se ducea
imp01riva
„bă t rînilor" cal'f' nu erau întold C'<tun:i biHrini, insă care îşi fiicu sc-ră
u11 nu111<> şi ocupau un l0c in viaţa
li!C'rar.'i. Pînă l:i clou ăzPc i de ani mi
s .1 pmpus si miC' sil mă ,1;lt11r
a cţ iunii de eliminare;:i fosilelor r~•rr>
num::ii ek se lăfăi esc în re\·i<:fr•J,..
mari.„ Nu m am a l ăturat. .F.:i rJ::.1
mă ror.. eşti cu ei, le iei prirtc;i. !
mi se spunra l'll mustr:ire <le c<itr"
priefenii pc rare începusem să rni-i
fac". Tar î11tr-1in alt capitol citim :
„l\m mîncal. c11m se zic<\ pîine fă
cinel meseri:i dl" ga;r,etar timp ele
pcsle trei:t:eci ele ani (în pPrioarla
in terbelică n.n.). Piinea era
cam
amară şi în orice caz neîndcstu lă
tonrc. astkl <'ii. pentru a o mai
rotunji, am fost nevoit să îndepli-

... '

- -
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~
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nesc ş1 a lte treburi lătu1 alnice legate intr-un anume fel de călimară
şi de condei, să mă transform
şi
în „n<'gru". scriind ai li cole. broşuri
şi ch iar car(i de lot soiu I, pe care
le publicau alţii. - bineîn\eles ircălite
de ei.„". Cit desp re masa
ziariştilor, îşi aminteşte !lcriaceştia „dnceau o existenţă
mediocră şi necăj ită", ciştigul p en-

mare a

1tornl,

tru munca lor f iind „totdeauna svb

ccdn1cle

existenţei'', d r ept
pentru
care r ran nevoiti să lucreze la mai
m uite ziare, „cărora le dădeau acc-

l,..:isi ş tiri. multiplicate cu
incligo,
culese de la prefectură. de la primarie, din ministere, ele la c<ilca
fcral il".
„Trf'buiau rem emo rează
cu
amăraciune memorialistul pentr11 atîta cit pri:neam din
partea
pnlronilor. sii lrudcasc[1 fără prPr·11 JJC'(lrca timpului. Trebuiau sii facă
n11 numai cc ni· fi preferai. Comenln1·ii pri vitoare la maniksl<irilc vi<"lii culturale'?
Cronici, în.~cmnări
,lesprc teatru. căr(1. expo1.:i1ii, conrcr!e ? Nu ern lo(· pentru ele clcci t
;ii unei cînd l ipsea11 al!f' ,.subiecte".
O c rimă, o c1 iză politică. un scandal în l11me n „b11nă". In::.â astrei
de evenimente se prncluccau frecvent dindu-li-se folde::iuna carncler
ele senza(ie. hm gindu- le, l i'iţinclu -le,
pf'ntru ca ali1mm l11J oferit citifori lor să fie cil m:ti picant. Era loc
pentru elP numai dacă se intîmpla
ca rC'cl::imele şi Mica publtcilale să
fie într-o 7-i mai reduse. ceea ce
pune:=i pe ginduri ndminislratia".
Cîffra ::ia1·iş li. cileva figuri mar -

co 11te a l e z ia ri .~ ticii

românPşfi

di n

anu aceia i-a11 liis11t 111 schim h l11i
lnn Pa.~ amintiri pp rit d<' vi1, pe
a l îta dl.' duioase. L-a cvornl în cuvinte

calde P<' C. G.

Cosla-Forn.

conştiin(ă frumoasiî. o prC'z0ntii
cttrrijoasă. activă. cu deosebire
în

.n

prrsri. mililînd pentru ideiJc progrcsul11 i şi a lC" dreplăti i soci~ le".
Dr.oprc pa11ifletele /u.i N. D. CQcca
a ralrl că ele IJ()f constitui. adc1·amtc>
tec11izilorii şi mai m1llf. decU aW.srntin (<'.
„Car::icterislica scrisului

l!a;r,etilresc al lui Cocea. a<'castn a
fost : incisi\'ibtC'a. asprimea. l i citeai articokle cu răsufl<'!rC'a 1ăiată
si sim!eai că 1:1 frl ::itt fost scnse.
Fiindcă l-a mai caracf<'rizn1
ceva
pc aulnr:
n::isitme;:i. far tut1Jror
rirrstot trilsăt11ri li se nclaugă rurniul". Creionînd într-im text r eprodus in „Prezent<'" persm1alitatea
lui Constan tin
Graur, p1thliristul

nota: „S<• ::.pune că ni:' inlnnrc<-m
orl::tl;\..
lo1denun:1 la cr-am iubit
Lucrul este in Parte arievărnt pC'ntru C0n~tnn t in Grnllr fiinrkil C'l dehu1:isc în zi;:irislica ad0lcscent la
ga?.eta soci<1 listă ,.Munca", trccuc;e
Con stanti11 DARIE
(continuare în pag. 34)

S1

şi năzuinţele omului de la ţară.
Dup ă domiciliul declarat, subiec-

'Din · viaţa> reda~ţiil·or
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ţii

, ,

privind ciicicntn
dcIDcrsului Qnzctarcsc

Un ·test
La

redacţia

„Clopotul" din Botodevenit tradiţie lansarea aa umtl chesti-onar în rîndurile cititorilor. p ,e parcursul unui
deceniu am învăţat să dăm chestion'lmlui importanta care i se cuvine: aceea de dialog cu c1tit0rul.
De altfel, şi cei care ne răspund
simt acest lucru. Iată, la ultima ediţie, un citi tor ne de.clara: „dacă
s-ar ţine cont de toate
opiniile
noastre, ar trebui să edit.a,ţi o carte, nu un ziar".
Şi acum să intrăm d irect în subiect.
Ocu p aţi a : La chestionnrul privind
ziarul apărut în 1985 au ră&puns un
număr de 1100 persoane. Număn.11
celor care ne-au răspuns este aproximativ egal cu cel de anul
trecut, cu preci.l.1rea că de aceast{'
dată nu s-au mai trimis chestionarele prin plic. Este vorba, prin urmare, de o crcşLere relatirvă a răs
punsurHor liber exprimate, ceea ce
şani a
nuală

reflectă.

imp~icit. şi o creştere
a
faţă de ziar.
Ordinea
numerică a ră.sipunsuril,or după

interesului

olevi, pensionari, muncicare nu-şi declină ocupa.pa, alte profesii,
intekctuali, funcţionari - nu ne mulţumeşte
întrutotul,
nu
reflectă
compoziţia socială a judeţului. Dar,
t-l5t.a-i situaţia :
elevii şi pension'arii au mai mult timp, l'imt o
dorinţă mai pukrnică de exprimare. Femei, răspund sub 20 la sută.
E puţin ...
Concluziile anchetei din
anul
I !)8 i ne-•a,u indicat şi noi
ne-am
propus să acordăm o aten~ie mai
.n are ţăranului. Cu satisfa1ctic, putem spune că am izbutit: acum
ne-au răspuns de aproap(? două ori
mai mul\i oameni ai muncii din a-gricultură decit în 1984.
Inseam nă
că prin modul de tratare a prob:lcmdor în ziar am izbutit să ne
apropiem ma.i mult de
sufletul
cupaţie

tori.

-

o-

ţărani, cetăteni

se împart în jumătate : rural şi
urban. Erau vremuri cînd munidph.11 Botoşani predomina net. Am
primit şi răspunsuri din afara judeţului, de 1a Galaţi, Hunedoara,
Suceava şi Bucureşti. Ceea ce ne
su!'prinde. totuşi. este că nu am
primit decit cite o singură scrisoare
din oraşele Darabani şi Săveni.
Vîrst a: cei mai tineri subiecii au
13 ani şi s'int plini de spirit critic, mai cu seamă la adresa libră
riilor. Ce1 ma1 în virstă este moş
Dumitru Alecsa dm Botoşani (Calea
Naţională 30 2) în vîrstă de 86 de
ani, care-şi face aboniament trimestria[.
1111tre aceste limite, mulţi adolescenţi (132 de subiecţi intre 13-20
de ani), destui tinel'i (45 intre 20-30
ani) , mai puţini oameni maturi
(51 între 30-60 ani) şi destui pensionari. E de meditat.
Cum vă procuraţi ziarul ? Marea
majoritate (189) prm
abonament
individual. 90 la sulă de la chioş
cul de ziare şi numai 9 prin abonament co1edtiv la unita1t.ea în care
h.wrează. E necesar ca poşta, intre
alte nu1meroase reclame pe care le
pul:>Jică în ziar, să popularizeze şi
avan t.ajele abonamentului la locul
de muncă. Am mai spus-Q şi amu!
trecut. Dirigintele ofioiului P.T.T.R.
din Vlădeni , care ne-a răspuns la
chesUonar, cunoaşte aceste aviantaje fiindcă lucrează la poştă şi-şi
1

Mania pseudonimelor ?
Sinl gazetari care şi-au fă
cut o plăcere din transformarea in rebusuri a numelui lor.
In dauna publica (iei respective, căci oricum şi- ar răs
wrna iniţialele - A Z. sau
Z.A. de prea multă uzitare verbul gazetarului se
toceşte ca banul.
Dar ca să nu ne răz boim
cu morile de vînt, să răsfoim
împreuna colecţia de anul
trecut a gazetei D0\ln. Ce
1;0m c.onslala, spre e.i:e mplu,
în nr. 1912 din 19 decembrie
1985?
Dintre cele t r ei articole a;Jărutc iii pag. 2, unul este
semnat de Aneta Vladimirov,
iar celalalt de„. V. Aneln. La
rintiul situ, Gheorghe Şoita11
pv,blică două articole, unul î11
pag. J, cu numele inlrcg, celălalt în pag. 4, tot cu numele lui, dar... puţin scHrtat.
Recordul in acest rmmâr îl
deţine, insă, Constantin Dolniceanu, care
semnează, în
diL erse moduri, nu mai puţin de ... 4 articole : „Sit pregătim temeinic recolta anului viilor
(C. Dolniceanu),
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,.M oderni zări le în zootehnie"
(Constantin Dolniceanu), „Cooperatil'a
«Progresul»
din
Babadag" (idem) şi „ Ulita cu
opt ingineri zoote hnişti" (Constantin.„ Dolantin).
Romeo
Gi;ioc este 11rezent cu pagina
de sport, a opta, cu un articol în pag. 6 şi cu un altul
i1' pag. 7.„ (Trebuie să recu noaştem că. el nu foloseşte
pseudonime,
preferind
să
semneze peste tol cu numele
intreg !). Incă vreo 3-4 articole nesemnate, scrise, fireşte, tot de către redactori,
şi cu asta e numărul
gata.
Ba nu, ca sc'i. fim drepţi, întîlnim şi trei articole semnate de colaboratori : un secretar al comitetului judeţean
U.T.C„ un ofiţe r de miliţie şi
o pionieră.
Comentariile s-ar părea că
sînt de priso~. Dar nu din intimplare am citat titlurile
11iaterialelor aparţinînd colegului Constantin Dolniceanu.
Cel puţin trei din cele patru teme ale articolelor sale
puteau f t realizate cu ajutorul specialiştilor din agricul-

tură,

scrise de ei. Articolele

ar fi fost, credem noi, mai
la obiect.
Ni

s-ar

numărul

reproşa că
gazetă la care

putea

de

m-am refer it constituie o e:cun accident. D ar în niimăl'Ul din 28 noiembrie 1985
al „ Deltei" întîlnim aproape
toate semnăturile amintite,
plus altele, în aceeaşi manierei ca, spre exe1nplu. Nicolae Vasil e şi. . . V . Nicolae.
!n cel din 7 noiem!Jrie, G.
Şeitan semnează
pina şi„.
„Poşta juridică". l\'u punem
la îndoială competenţa redac·
torului în materie de drept.
Ne întrebăm, însă, firesc : inmunicipiul Tulcea, în intrcg
judeţul n-a găsi t redacţia un
jurist care să colabore.zc la
gazetă ? 1n acelaşi
nu măr
Hmneo Ghioc este autorul a
4 articole pe diverse teme şi,
l;ineinţeles, al... paginii
de
sport. Eforturi, nu glumă,
iiar, n01'mal, fără consecinţe
benefice în planul calităţii !
Am putea să dăm şi alte
exemple şi nu numai de
la „Delta" - dar ne oprim
cepţie.

procură

ziarul pri•n abonament co-

-

~

.

Legătura cu ziarul este în continuare deosebit de stirinsă - 270 de
core.::.pondenţi citesc „Clopotul" permanent şi numai 18 în mod sporadic.
Şi
ială, acum,
cîleva aspecte
legate de spinoasa problemă a difuzării. S-au mai LmpuţinaL
cititorii care solicită sporirea tiraj ului
(51) . Mul\i cetăţeni de la sate propun. in schimb, înf ii.nţarea cite un ui chioşc de difuzarea presei
chiar şi. . . .în cătu nele îndepărtate.
Sînt p ropuneri fa nteziste. Probabil
nu ştiu că magazinele cooperaţiei
au obliga.ţ:a de a desface ziarul.
Invent a ruJ problematicii în ordinea preferinţelor : probleme de etică şi echit.ate socialistă (a urcat
un loc în clas.ament fuţă de anul
trecut). via(,a şe-0Hi (plus 1). cuHură...artă (minus 2), sport (egal), externe (nu ne-am putut odenta în
comparaţie cu anul trecut), a gricultură (minus 1), industrie, investiţii (egal).
Clasamentul pe genuri : an.cheta,
raidul anchetă, epi grama, cronica
sportivă, i n formaţia,
articolul de
r eveni re, reportajul, interviul, pagina specială - frumos grupate urmate la distanţă de fotoreporlaj,
articolul de analiză, nota. P oate
înfiinţarea unei rubt•ici de tip Reper, Civica, Atitudini ar mai salva
onoarea notei, afilată acum pe ultimul loc. Cit des.pre foileton, ce
să mai vorbim, degeaba îl preferă
citito~ii, degeaba îl trecem noi î R

aici. Mai bine să vedem ce
ascunde în spatele pseudonimelor de
cfrcumstanţă .
Cu uite cuvinte, care s ă fie
cauza ac.1stei manii .s trăine
dtiontologiei noastre ? Un număr prea mic de gazetari cu
„condei bun" ? Pasiunea unora pentru scris ? Hărnicia,
dorinţa de afirmare ?
Toate
acestea pot fi cauze r eale.
Dar secundare, nu esenţiale.
Fiindcă, în fapt, este vorba
de o slabă preocupare a col ect ivelor reda cţionale cu pricina pentru lărgirea reţelei
de colaborat ori şi corespondenţi, pentru întărirea l egcit urilor cu masele de oameni
ai muncii. A stfel, în ultimul
t rimestru
al anului trecut,
„DeltLt" a publicat , fo medie
de fiecare număr, doar cit e
patru
materiale
aparţinînd
colaboratorilor, ceea ce este
foarte puţin. (Şi, trebuie să
menţionăm , am inclus în calcul şi int erviurile luate unor
factori de decizie din judeţ).
Ştirile d e la oamenii muncii,
de la cei ce lucreazd în industrie, pe şantiere, în agricultură sau în
piscicultură
li71sesc aproape cu totul. Stai
~i te intrebi nedumerit : oare
tovarăşii din conducerea ga-

s~
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Din viaţa redacţiilor

lectiv !

cheslionare că t:ol nu-l publicăm în
ziar. S:i n u descurajăm !
Acoperfrea teritorială. 192 de subiecţi dec.lară că s-a scris
de.;;p1 e
localitatea, locUil lor de muncă, 84
- nu.
A1u·ecieri calitative la adresa ziarului : interesant - 160, real
141, eficient 23, ciUrajos 60,
dar cu anumite i nexactităţi - 30,
uneori timid - 2,7 şi fără ecou 24. Aprecierile critice le-au făcut
îndeosebi muncitorii. InexadităţiJe
le-au lnreg i~tral corespundenţi din
Drac:şani, Hude:şti, Băluşeni , Dornh oi, de la l.T. „Moldova ". Ni<:i tm
cititor nu consideră ziarul plicticos,
ceea ce, desigur, e un motiv de satisfacţie.
Şi acum ială

mult aşteptatul clasament al rubricilor în functie de
grad ul de inLeres exipr1mat de cititori. Comparativ cu poziţia ocupată
anul trecut, ,pundbaj fo plus ocupă
rubrici·l e : Fişe pentru o monografie a satului contemporan plu.s
15, serialele, Cartea - plus 14. externe, Personalităţi ale muncii plus 13, Femeia - plus 10, Curier
literar - plus 9, In indus (rie plus 9, Energia, Cintarea României, O glumă, un zimbet 'Plus
8, ln inv estiţii - 'Plus 7, Jn agricultură plus 6, Viaţa şcolii plus 5, Sănătat-ea
plus 4, D icţ ia zetci tulcene să fi uitat cu
t utt1l m enirea unui ziar com•.mist ? Pe lîngc1 aceea că
adu c în paginile gaz etei prospeţime, un suflu nou, colabora tor ii şi corespondenţ ii pot
trata problemele cu mai multei com1Jetenţci, în deplina cunoştinţu de cauză, ei trăi esc
intens ceea ce scriu. Se evită .ist/el generalităţile, p l atitudinile, repetările, monotonia. F'ii11dcă acPstea sînt pre.;, L nu1 din u bu ndenţă în pu
l-licafiite ale căror redacţi1
wbapreciază principii şi reguli el~menture ale presei
uoast i;e de puit id.

r, 11-i suficient să abordezi
o problemati cc1 actuală - ia1
gazet11 la care ne-am ref eril
are î n această privinţă merite reale. E necesar si'i SE
acţioneze şi pentru ancorarea
ei cît mai puternică î.n mase,
pentru asigurarea d ezbaterii
e·i comµet ente, respori sabile.
SigU1', aceasta nu-i deloc uşor, iţi trebuie iniţiativei, spirit organizatoric.
Este
cu
mult mai simplu să t e document ezi pentnL un articol sau
altul decît să lucrezi n emijl ocit cu colaboratorul.

nar de e tică - plus 3, Daciad.\ plus 1. Au inregisLraL o uşoară ,,,că
dere de popularitate n.1brici .ca :
,Vă invităm să procedaţi la fel''m1nus 3, NuLe de drum - minus 4,
Breviar, Juridice - m:nus 6, Fapte
din fotreoere - minus 7, Azi vă informăm de.spre „
minus
13,
Via\a c.arLierului - minus 16, Fami.i.a - minus 18, Anchetă la cere1 ea cititorilor - minus 20. Prin
urmai e .se remarcă o creşLere sensibil& a interesu1ui manife:;tat faţă
de rubricile economice ale ziarului,
rubrici de fond - situ•ate anul tre cut pe ullimcle 10cur1 .în clasament
F'.aptul se datore$te efodurilor redactorilor care le sustin pentru a-şi
urnaniza articolul, a se apropia de
cititor. Interes periferic au - după
nişte cititori, dar faptul trebuie să
ne neliniştească unele rubrici
destul de importante : T i ner.:tul.
Comerţul,

Acţiunea

3

n,

Fruntaşii

satului. Consiliile populare. E necesar .să le revitalizăm.
Ce teme ş i rubrici noi propuneţi
să ma.i (,ratăm sau să mai înfiinţăm ?
fn acea,,,tă sec\june am cumulat,
practic, răspunsuri din 3 ca:pitole
ale chestionarului în care s-au întins sub diferite fol'me, adevărate
„capcane" pentru nou. Sinteza şi
iel'arhizarea tematică i n ordine.a
preferinţelor : anchete, materiale de
Poate că ne rep etăm, dur
se cuvine să amintim că
:ziarul de partid, central sau
loca l, se cer e a fi strins legat de realităţile noastre social-politice, să-şi asigure o
temeinică cunoaştere a vieţii. Aceasta se poate reali za
însă nmnai sprijinindu- t e în
permanenţă pe un larg a ctiv
de colaboratori, activişti de
µartid ~i de st at, cadre din
economie, ştiinţă, cul,ttLră, în' âţ<i mînt, specia lişti din di verse
domenii,
oameni ai
muncii din toate sferele vie1li materiale şi spirituale. ln
paginile publicaţiilor noast r e
1•ste necesar să se practice
sistematic largi schimburi ele
opiniL în problemele activitclţii de partid, ale construcţi ei de st at, economice, cultural-educative, ca şi în alte
probleme d e interes general.
Ori cit de competenţi, oricît
de talentaţi ar f i ei, cei cîţi7'a redactori ai unei publicaţii Jttdeţene nu se vor dovedi în măsură să scri e cu
aceeaşi măiestrie despr e toate
'µrob l emele, fără să apeleze
l a colaborator i şi corespondenţi, la masa d e citito1·i.

Constantin TATU
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.·
educ.1ţie

a tinerelului, rubrica elevuJui, personaliti'l\1 a le ari.ei ş1 cuituni (in special botoş<.'1!1t;:11e), serial~, di\·c1·silicarea rubricii dl: sport,

domeni\ll san.it.ar; sii urmanm ac\n111il<.: prevcnlive jn .accsle .situaţii.
La sport se ce1· cronici din de;pla:s..ire, <.•l<is:-tmcnle, fotografii.
Vin<] 11 r imiţi a bouamentul la zi:l1 u l „Uupotul "? 60 la s u til - rn ziua
apariţiei ; 20 la .surn a clou:.1 zi (unii din Botoşani!); 17 Ja sut:l după
cîteva zile. Credem că !:.ituapa nu -i
normală. Dacă Ja Horudiştea,
Cel
mai n.01·di.c ,puncL al ju,de(ului şi ::il
ţării, ziarul se poale citi jn ziua <ip;.iriţiei, atun·ci de ce cet.:i\e:rnul de
p e ~; t1'3da I.C. Primu din IJoLoşani
tl prnneşt-: clupă una .sa u mai mullt: .dl!:! '! T rnbm li.stele la d ispoziţia
p"şJei.
.....,:
A lt t 11rn11u n er i, cu cnracter gent!ral : .sa se scrie din toate urntă
\ il e t·conomice, să :nu se
discute
numai {'U şefii, sii. se extindă curjerul J 1 tera r, să se ia în vi zor şi
abateri ale unor oameni cu răs,pun
deri. Edit.:He:oi de ailmam1huri
şi
suplinwnlc.
A~i ma i i·ă.sp uns la inececl en telf'
a n ch ete d e acest tip ? Da-93, nu llW. V -aţi rt-g{1sit propunerile» D.a -75,
nu -18. v-aţi a dresat ziarului cu o
problemă'? D!o! 93. S-a
rezolvat'!
Da-66, ,nu-18. Prin
urmare mai
avem de lucru.
In s fîrşit, u ·Jit.imul ri.ispuns cl in
ullimuJ exemplar
de ch~stitin'lr
primit la redacţie care n -a
m:1 i
putut intra în toate .calculele. al
unui muncitor. l.a r.ibric..'.l
.Alte
propuneri" : „Să fiţi dv. să năto~i.
să trăiţi mulţi ani şi să fie
pace
pe pămî n t ".
Radu CAJV ĂNE A NU
..Clopotul" - Bot1oş.1n 1

C<JMUrsuri, reporl.3je, in.forma\ii ex-

terne, juridice, tProgr~imul radio, d iverse, foileton, civica, articol de reveni re, experienţa pozilivă.
Ce crlfici form ul aţi la
adresa
~i a.ruini ·? l 50 de c1 li luri 1H:lll nici
o Cl'ilică. 30 au folosit sipaţ1ul rubl'icii pentru aprecieri. O pinle nu
sint mulţumiţi de 1t<mul imperativ
c4 care .sînt trdtate ,p roblemele econom ice: „e necesar - zic ei stil explicativ, m.ii cald, m.ai omenesc . AJ!ii doresc UJl număr sporit de fotografii (critice) şi de o calitate mai bună, apari ţ1 n bi , tri-săp 
tamîn<.ilti ş i chiar Lilnică, c1 cşterca
sup1afeţei ziarului. Se ecre spaţ iu
mai n1.:1re pt·oblemclot ele cultură
l"nvă ţă1rnint (prc.lenklrea şi a ocupam ilor lucurilor lI · li l din Festivalu I „Cin Larea României "), extindere-a
rubricii 1001, con cursunlor, corespondenţelor,
sportulu., programul
1adio.
Reproşuri prec-ise :
„s-a
scris
despte microhidrocentrala Suliţa,
dar nu-i pusă în fumcţiu1ne ", „articolul Coşlllla 450 e superficial " ; la
rubrica „De vorbă cu dl.ito1rii •· nr.
47-l3 răspunsll'I în legătură cu conWinerul nu-i real, cenlrola krmică MihăjJeni nu func(iiint·ază, noroc că c cald afară". Sînt 1eprnşuri grave care dovedesc neglijenţe
ce pot ştirbi credibilit..1tca zjarului.
Sintem solicitaţi s;1
intervenim
mai prom;pt .şi mai tăios în cazul'ile
ele anvergură : lum·en d<' milă în
~

~
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Gazetari despre gazetări
(continuare din pag. 31)

apui la „Lumea nouă " şi închidea
ochd (în 1940 n.n.) <lupi:\ 44 ele ani
cola borator al să ptăminalului
cu
acelaş titlu
şi
aceeaşi orientare.
Desfăşurase în răstimp de mai bine
ele patruzeci
de ani o activitate
prodigioasă, ch eltuind
muncă
şi
risipind talent altoit pe o cultură
bogată şi mereu înnoită, înfilnţînd
gazete şi reviste, colaborînd la altele ; dind tuturor acestor publicaţii substanţă şi prestigiu. în meseria pe care a cinstit- o, el n-a
să rit etape, ci a ajuns pe
culme
urcînd greu, însă neosteni t, treaptă
cu treaptă - corector, corespondent, t rnducător sau redactor de foi
provinciale, pe urmă reprezentant,
ani în şir, la Viena, al ziarelor
Adevi:irul" şi Dimineaţa" pe urmă
~onducător al 'ior. Prelua 'o moşte
nire grea, plină de răspundere, şi
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s-:.i nriHnt, vreme de 15 ani, continuator vrednic al fostu lui său înctrnmător, Constan tin Mille".
,. Pe Gala Galaction - îşi 'începe
Tem Ras evocarea sc1·iitorului de a
clinti p1·iete11ie avea să se bul·u;rr
p11w la stingerea
acestuia
d'iri
viată l-am cunosc.il în redacţia

„Socialismu lui", prin 1919, cînd î5i
aducea, săplămîn al, acele pagini de
adeziune călduroasă la lupt.:t
oe
atunci a clasei muncitoare. „Siluete
de o clipă" rămîn, în scrisul militan t al omului care a stat totdeauna ală turi ele ofensaţii şi persecutaţii rînduirii nedrepte, contribuţia
sa cea mai vibrantă".
Că in ace laşi spirit, al unora din
marii să i înaintaşi şi-a înţe le s şi
lon Pas activitatea jurnalistică, ne-o
spun limpede cîteva fra ze din volumul său memorialistic, o adevă
rată profesiune de credinţă a scriitorului -gazetar: „Se discută din

cind în cînd asupra legăturii dintre
genul gazetăresc şi cel Hterar ; dacă
un ul vine în sprijinul celuilalt, dacă
un scriitvr, făcind ziaristică, izbuteşte s:l şi rjdice nivel ul sau
îşi
dăuneaz.:1 sieşi, stilului s5 u,
dară
mesetiia ele gnze,tar n jută l::i cunoa.ş
teren vieţii. Aş vrea să lămuresc,
intrucH mă priveşte, dar aş f'i mihnit daC'.:l s-ar întîmpfa să las i mpresia prezwnţiozităţii şi a ingrati 1uclinii, că ea nu a fost pentru
mine determinantă în a cunoaşte
viaţa, i1
n a stabill, cum suna acum
CJ \iva ani chestionarul unei :rnchete, „ l < •,ă turi
directe cu poporul·'.
E u de unde veneam dacă nu din
rlndurile poporu.Lui şi ce cunoscusem, în rrmdi ţi il e ven irLI pe lume,
dacă nu viaţa în lot ce a vea m:i.i
adîn<', mai greu, mai plin de învă
ţăminte ? ... Cu no.aşt.eTea altor a.c;pecte, ş 1 anume
ale vieţii societăţii
stă,pinito.are, ale minciunii şi dezmă ţului ei, ale
politiaianismuJui
fără SCl'UpuJe, ale vră<jm.ăşiei
pe
care acea.~lă societate o nutrea poponLh1i meu - da, această cunoaş
tere mi-a rost î1n'.lesnilă prin prezenţa ş i munca în aceste redacţii.
In măsu1ra posibilităţilol', căutum,
eu şi alţi „profesioniŞ:ti" cu aceleaşi
convingeri sau cu orientare apropiată, să dăm expres.ie si mţămi n~
telor noastre ; că utam s,ă intl'Oducem doleanţele asupriţilor, să p ledăm pentru e.le. Izbuteam uneot'i,
<'hit că apoi ne atrăgea m rcprim.ancla pa1bronilor a le căJror i111 lerE>se
poli1.iC'e sau neg1ustoreşii nvt':.tu de
su[eril. J<.:su:1m ailtoori. dar ne reveneam în forme ocolite. Şco::i lă
scriitoricc.a.sci:i '? Da, 'î.n sensul că
ziaristica oferă putinţa unui Mntact vi u, nem ijlocit cu probJemde
.5i manifesUirilt: vieţii înconju ră
toare. I.n acest înţeles, munca de
gazetar a venit în sprijjnu: act·ivită.ţii mele pe planul liter-.1r ;.itunci
cînd mi-am pt'l>PLL'> să ogl i11 ck·sc n
sodetale pe care altmintieri n-a.;; Li
fost în mO!sură s-o cunu.sc. .\rn
scris .:11Licole d~ redacţie, a.11 1 i.>L
şi secretar de redacţie, dar, cu J.?.;sebi re l.'l incepulurJe carierii, intrau în înd:.itorirHe mele .5i fu1wtii
de reporte1·. Am Iăcut reporl-.ii.il
pa1Jamentar, am cules ştiri pi1 1 i1ice
din cluburi ş i de prin cafe11e!1.:, am
făcut reportaj judiciar la t11bunal
ş i la c ueţil e ma rj i.a:le.„ S-a pus şi
se mai pune şi în zilele noastre
problema slilultd Hter.ar şi celui
gazetăres<'. Dacă aş spune că o pagină de literatw·ă şi tlll1 articol de
ziar trebuie sc:rise cu aceeaşi grijă,
fără alambicări şi zorzoane inutile,
evitînd totodată şablonul, autorul
inspil'îndu-se din
acel~i respect
faţ.ă de citiloruJ. de cante care
e
totodată şJ cit.itor de gazetă, cred
că întrebarea ar pnimi răsp unsul
cuvenit".
Poate cii tocmai aceas tă 1rttsl!tură de unire între cele două stiluri
p e care I on Pas a pus-o t otdeauna
la temelia scri sului său . a făcut ca
publicistica şi memorialistica sa să
se poată citi, p este timp, ca
un
. roman.

Propuneri pe11tl'U un posibil muzeu
al zlaristlcll române

Patru ziare socialiste
apărute acum 100 de ani
Cite publicaţii 71eriodice apăreau acum o sută de ani ? O cer·
cetare n:inuţioasă a fişierelor şi a colecţiilor aflate în tezaurul
Bibliotecii Academ1ei Române ne arată o cifră impresionantă :
19l. Cu un an mai înainte - în 1885, cifra era. de numai 145.
Pe specialităţi, cele 191 de publicaţii din 1886 erau împărţite
astfel: 8 cotidieni! de informaţii, 13 reviste de satiră şi umor.
10 literare, 5 medicale, 13 editate în limbi străine - iar 1 estul:
buletine, <inale, m o tutoare, agricole, de ştiinţă, politice. La Buc1ireşti apăreau 94 de publicaţii, iar celelalte în oraşele : laşi, Galaţi, Craiova, Foc şani, Sibiu, Braşov, Brăila, Gţi1rgit1. Tecuc-i,
Rimnirn Sarat, Botoşani, Tîrgovişte. Printre ziarele politic<? se
aflau şi rinei socialiste: „Contemporanul", care apărea din anttl
1881; şi următoa1'e!e patru, cu î11ceputt1rile în anul 1886.
şi,

i,n continuare, erau date
ca exemple
negative unele
liabrici şi ateliere lipsite de

1g1ena

Muncitorii de cLlnc·olo
de
care er.au grupaţi in
„Aroaiaţia penb11u sprijinil'ea
m'u 11C'1tori1lor
vomâni ",
au
scos prima lor gazetă revendicali\·.:l, la Braşov, J.a 15 feb1·uarie 1886,
denumind-o :
„Mi:ser,i,aşut român" foaie
penl.ru învăţătură şi petrecere. Fiind, desigur, în impos1bJ!itaLe de a folosi acest
in.sti-umenrt de luptă în primul rind pen1mu răspindiTea
curentului socialist ca.re şi
făcea loc atunci în rîndul'ile
pniletarfaLului din t.oatâ lumt.;.i, rediadorii de la „Me~riaşul rom~" au foot n~
voiţi să se mulţumească numai cu publiaare..'.l unor protes,t e moderate, adresate exp loatatorilor -: îndeosebi ru
privite la concLlţiile de muncă şi la lipsa 'de i"ienă în
al.el1iere. Astfel, Î!Tht:r-un cidu
de a'l'Licole semnate ,.Doctorul".. se spunea pe nume ră 
ului la adăpootul unor sfatiuri de igienă : „M!-inca este
lege.a vieţii, sudoarea frunţii
este sfînta apă a botezului
moral al omulruL. Prea arlesea însă munaa poate deveni sub unele ·concLlţii, periculoasă sănătăţii lucrătorului,
şi cu durere trebuie să marturisim că tocmai meseriaşii
sînl mai mult expuşi să <levină jertfa meseriei lor„." Ca1-paţi,

necesară

salariaţ.ilur.

O aliă problemă cna, Ja vremea aceea, pentt'u meserj;;.ş! i
români, urgia fiscală îndreptată asupra lor de regimul
habsbu1·gic. Ne.avîind altă cale
de itn1Murare a acestd uq~ii,
„Asociaţia pent.1·u sprijinirea
muncitorilor romunj „ Qi.lb!icâ
111 gazetă un apel 1n c:.ire se
ceil'e

solidariz1;1i1-ea

Baiuilescu. A apărut neregulat, pînă în iunie 1886

Lucrătorii
Bu<·ureşti au

tipografi
din
scos, la 29 iulie
1886, pubHcaţia
„Govora",
care a avul ca ţel princ:ipal
ap.ă1rarea inte.reselo1· 'lor profesionale. Jn articolul de prezent:are,, după ce se arată sta1'ea în care se găseşte breasl.a
tipografilor, se spune : „l"âcînd pe scurt istoricul vieţii
noasLre sooiale de pînă mai
ieri, nu exagerăm a spune
că în condiţiuni şi mai grele
ne găsim 1>i astăzi, caci, dacă
sclavia a cLlspă.rut,
mizeria
i-u luat locnl. Pentl'u a te
cerceta, a le combate şi a le
propune înlocuirea cu bt ce
se sprijină
pe drepturi şi
datorii, am dat naştere zi.arului „Go;vora". Gruparea tuturor lucrătorilor într-o asociaţwne, din care să reiasă
dezvoJi.area artei,
programe
ct.tlturale pentru cei ce vor
.:ivea misiunea de a ne urma a ne Jjut.a la toate nevoii~ în mod reciproc, soliclaPHat;ea între toti muncitorii
Lipograii sînt percepte care
vor race programuţ misiunii
noastl'e„. ".
Ziaru:! „Gov.o.ra" a apărut
numai în cîteva numere
pîn:'\ în august 1886

mPsel'i'aşi 

Jor români pentiru revendicarea dreptăţi•i care li se 1:u\-en~i.

,,Mese.ri.aşul Tomân" a mai
pubHcat, pern"taJnein.t, articole
111 care se cereau legi f)tnlru
1ixm·ea timpului de luc:rn 111
tabri ci ş1 pentru imbunatilţi
red condiţiilor de munc::i, în
special a hamalilor,, „prnfe~iune
care are o intluenţă
1~3 asu,pra să.năt.a.tii, are:Hlă
jniluen\.a arătîndu-se în două
rhipul"i unii :.e îmbolnave.sc c u totul particular, atragîndu-şi prin meseria
lor
nişte boli pe care n.u le puţi
înti'tru la oameni {'U alte mererii, iar alţii capătă înclinare mai mare pentru bolile
de care suferă şi alţi oameni".
tn t.oote numerele, „Meseriaşul român" - a publicat, cu
precădere, şi
in formaţii
referitioa1e la mi şcarea mun citoreasc.1
internaţională
bineînţeles că numai în mă
sura în care puteau
ocoli
opreliş.tjle cenzurii. La conducerea acestei gazete
s-a
afilat socialLstul
Bartolo111eu

Tipografii români au wut
ma1 multe gazete care
au
apărut spo1~acUc cîteva nume1re în an1ul respecl.ii v al înfii n \furii lor. Au avut însă şi
două ,.,oficioase" care au reu.$i t să se menţină în rînduJ
pub1Lic.aţiiil0it· mai
mulţi ani.
Primul a fost ,,'ripogrnful
J'Omân",
apărut
în
Bucureşti între
anii 1865181)7, iar ul doilea, „G utenberg", apărut iot în Bucure;;ti.
între anii 1886-1931.
tn primul număr, de la 22
august 1886, „Gutenberg" îşi
arată p,rogramul : „A propaga solidar:itatea între toţi lucrăto,rli tipografi din România ". Şi tot în articolul din
primul număr, se mai a[irmă: „Ziaru1 nostru va milita
pent.ru rădicarea
conştiinţei
tipografilor ; să se alcătuias-
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că faţă

cu clasa exploa~atoa
re ca o altă clasă. C3 partid
al muncitorilor". Ero pentru
prima da1ă dnd o publicaţie
sociaH.~n de la noi cerea înfiini,a,i·ea unui p.arti d al m un ci,tori1lar.
P1rimul
redactor
responsabil al ziaru lui Gutenberg" a fost
cu11os~utul
luptător sociulisl Al. ronescu.
Ace.s.tui ziar i se datorează.
int.r-o mare mă.sură, obţir.e
re.a 2lilei de lucru de 8 ore
- deziderat
pentru care a
militat aproape trPi decen~i.

Aceştia

'

ţăranii

cestora ce ar tinde la nedreot.ăţi re".
Consemnînd apariţia acestor pat11u pub.l.icaţi'i, în anul
1886, reamin tim că presa socialistă
din ţara noastră a
împlinit 120 d~ ani. I nceputul s-a
făcut la 1 august
1865, cînd a apărut
primul
ziar muncitoresc : „Tipograful român", editat de breasla
t.ipogratilor şi avînd la conducere pe scriitorul
Pette
Ispirescu. De atunci şi pînă
la sfîrş i Lul se<'o,lului, în 1900,
au apărut la noi peste şapte
zeci de ;dare ş i 1·eviste care
p11in con1inutu1 lor pot fi !>ocolite ca aparţinînd publicillLirii socialiste din R om5.11ia.
Di.: t1e acest€a: 29 ;iu fost
edit.ale la Bucureşt i ,
10 la
Iaşi. 5 l:l Roman, cite 4. b
Focşani şi
b Galaţi, cite ;~
la Ara<.l şi la Brăila, iar eeleblte în ora.5ele : Craiova,
Turnu 8everin, Braşov, Botoşani. Ploieşti, Rîmni!'u Săra t
şi Timişoara. Cele mai multe
dintrt> aceste publicaţii apă
reau în format mare, ca al
zi_arelor de azi, avînd 4 şi 6
pagini

p!ug~ri.

rom,:me .!?i
mulţimii ce con-

naţiun ii

susţinătorii

sumă

::;i n u produce
nimic.
Ei sînt destul de asupri\i şi
să

jduiti ca

me.i"ite lo..lt:'I soE Lrebuin(ă ca t.iranli &ă rmcea;J3
că numai de la dunşii, de la
unire3 lor atirnă scăpa;·ea şi
libertatea de a fi stăpi:li pe
tot produsul muncii lrir l!! de
~rebuintă să ştie cu toţi i că
pămîntul este un drf'pt colectiv a,l tuturor
oamenilor
care locues<' pe dînsul. fără
deosrbire: că e l nu uoate :.ă
fie nici într-w1 mod un ckept
mai mult al unuia declt al
altuia''. Explicînd apoi că nici
un part id
politic, din cele
existente. nu va fi în mă"ură
S<.J
indre.ple st.arca \.IJ..ranilor,
că socialismul tinde la intă1 irea clre-pturilor de proprietate bazate pe muncii, şi că
mînt.uil'ea ţăranilor stă numai în unirea lor„ zfa ru l trece la ce.:n ce autouităţile au
so"<>li! a fi i nsUgaţii,
dar
care nu e 1 .lu dedt
sfaturi
ut.ile luptei de desciHu'1~tre :
„Ţăran ii sil se ridice ş·i să
se opună tuturor faplc~ n r al ki,Ludinea

Săplămîn!lJul
,,Lampa" a
apft1rut la Brăila, di n th.1iembrie 1886 ~i pînă în noiembrie J 387. A publicat mai în
fiecare num ăr ar·ticole referiL<.l1fu·e lia st.area ţăiranului şi
Ja lupta pe care acesta trebuie s-o înce.ap:1 : „D acă în
ţara noastiră n-avem ryroldariat industrial, avem în schimb
p roletaroial ag.ricol...
Datori
sîntem să ne îndreptăm privi rile către acest proletariat.

~

sînt

temelia

noast.ră„.

Ion MUNTEANU

.
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CATRE
CITITORI.
Esk>
oare de lipsă aceastt1 foaie ?
se vor întreba de buni'.. seamă rPulţi clin cei ce vor lua
în mînă gazeta de faţă.
Este ! Ne luăm voie a răs
p,.mde, şi iată pentru ce :
După cum se ştie, în timpul din urmă, a început şi
la noi a se înfiinţa o clasă
de meseriaşi. Meseriile, ră
mase atîla vreme departe d e
poporul nostru, începură a fi
îmbră\işate cu atit mai multă
căldură, cu cît izvoarele de
cîştig de pîn ă acum începură
a seca şi clin zi în zi to t
mai mult, şi cu cit oameni i
se co nvin seră. că dacă
vor
rămîne tot cu chipul de vieţuire de pîn ă acum, vor fi
vt.cinic robii popoarelor mai
cu lte şi mai pricepute
într-ale meşteşugului.
„ Meseriaşul român " nu este o .fo&ie de spec ul ă, aceasta o poale vedea orişicine din
pr<'tu1 ei cît se poate de
redus. ci du pă cum ne-am
luat voie a spune, scopul ei
este a forma o l egătură cît
se poate mai strî nsă
înt r e
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meşteşugari i r omani. a- i in1orma despre tot ce- i p1 iveş
te pe ei şi a-i aJuta Ja v r eme de lipsă cu un sfol iz\'OI îL din tr-o inim:j l:ll adevărat

prietenească.

Fie ca foaia noastră s.1 a fle
o pl'imirc cit mai căldurna 
sj la meseriaşii noştri ; fie
ca ea să poată contribui în
adevăr la realizarea devi<,:ei .
La bunăstare, prin muncă
şi crn\are ! („Meseriaşul român ", nr. 1, anul I, 15 februarie 1886) .

„

*

MISIUNEA NOASTRA. Făcind pe scurt istoricul vie\ii n oastre sociale de pî n ă
mai ieri, nu exagerăm a spune că în condiţiuni ş i mai
aspre ne găs im azi, căci clac3
sclavia a di spărut,
mizeria
i-a luat l ocul.
P e ntru a le cerceta, a le
combate, şi a propun e înlocuirea cu tot ce se s prijină
pe drepturi şi datorii , am dat
naştere ziarului „Govora".
Gruparea tuturor lucrători 101· în o si ngură asociaţiune,
din care să reiasă dezvolta-

~

.;

·~

'.

VEAC.-

rea a rtei, p1 ugresul cui Lu ral
pentru cei ce vor avea misiunea de a ne urma. a ne
ajuta la toate nevo ile 1î1:2 mod
reciproc, solidaritatea intre
t0~ i lucrătorii tipografi sînl
precepte care vor face obiectul misiu,nii noa.s.tre. („Govora", n r. l , anul I, 29 iulie
1886) .

*
„GUTENBERG".
Necesitatea unui organ pur al lucrătorilor tipografi care sn apere cu sinceritate cauza lucrătorului, este de mult simţită în cercul nostru„.
Cercul de activitate al organului n ostru se m ărgineş 
te în :
a propaga solidaritatea între toţi lucrătorii tipografi
din România ;
a combate pe toate că ile
Jegule relele de care suferă
colegii noş tri, propunînd mij loacele de îndreptare şi
Rubrică

dr.

Rodica

realizată

de

ŞERBANESCU

(continuaTe în pag. 42)
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la

Caransebeş

Ultimele două decenii ale secolului al XIX-iea. se caracterizca;r,ă
pentru romf:nii transilvăneni şi l>i'inătcni ca o perioadii de pulernit:ă
oprimare naţionalii in care tentlintcle de deznaţionalizare prin şcoa
lă şi prin colonizăr i forţate ele locuilori m<ighinri în zone curat r.Jmf111cşli, de,·cniseră deosc·bit de fă1,işe.

Pe de altă pat le. în această pes-a ampli fi<"'at lupta comună.
a tuturor românilor din ncr?ste
provincii. ~ub conducerea Partidului Naţional Romf\n pentru emancipare naP011nlă. aceasta imbrădnrl
pe Jîngţt :1~pectul tJolitic şi pe cel
cuHural. r.:stc l"'erioacln rk <"'xplozie
in plan c ultural. cacacter1zală p1·in
aparifi;i a numeroas" societftl1 cult'11ralr' care J;ropagau cînteeele pati=iolicr si de inspirai 10 folclo1•ic'l :
este prri•Jada pw1"rii în c,C<'nă cie
către> ţ.;lrani. mcscriRsi şi intelf'.:-tuali romnni a numcro;i<;r piese ele
t1>atrn (cele mai multe clin crea(iile lui i\Jc<";nndri şi Tosif Vulcan),
este> P<'l'loada de in()o1 i l'l' a un"i
prese romrmeşt.i capahile sr1 m~n
ţină pcrmanrnt trea1, sentimentul
naţional. luîncl parl" la toate m.:irile Jint51ii pol i1ice dintre
anii
11180-J 918.
în mod [iresc. estf' P"rio:i1l::i ele
formare a unui număr in'.;cmn<i.l
de tipografi provPniti din Pinc1nrile
românilor. capabili s;1 infiintC'zc tipografii proprii. ~i't dea luminii liparului cărti şi ziare rnmiineşli, calendare si almanahuri în Jimba romfină. a~rstr;1 rk'VC'nind ci.d<'varate
in~lilulii dP <ipărare şi propa1'!arc <:i
limbii şi trad iţiilor strămoşC'~ti. a
CC'lnr mai nobile irl<>11l11ri alC' Pporii,
rioadă

urmărind

şi

reuşi n d

S<i

SC'

facă

mesagerii culturii na(iom1le în cr!r
mai îmkpărlale :;ale şi ora5e rom;îneşti.

In acest contPxl s ,, înfiinl,ai in
anul lll!l! prima tipografie româneascrl di11 Danal. la Reşita. ;;ub
conducerea învăţătorul ui Simeon
Pocrean cel care numai între 13821885 a ·redactat şi tipărit trE'i pe -

rioclice : „Privigl10toarea", .. Revist::i.·•
şi „ Opinca", ultima propun indu-şi
să conlucreze din „rcspolcn .;pre a
j ungerea acestui scop (n.n. dezvoltare<>. gustului pentru leciur[1 ;11 poporului român), să lumineze stelpul
cel mai putN.1ic al neamului n11slru. adccă pe săteanul nostru'.
I-a u rmat la scurlfi vreme o all.d
tipografic românc.'ascil, cea
clin
Caransebeş, înfiinlală în anul Hl85
prrn strădania marelu i carlurar şi
revolut ionar
paşoplt:-.t,
episcopul
Ioan Popasu, de al căru i nume se
leagă in!iintarea unor prestigioase
instilu lii de cultură in s udul Banalului, adunînd în jurul s:iu eminent.i intelectuali români. a câror
activitate a urm<lrit un singur şi
măreţ ideal : înă.lţ.arC'a spiriluali1 a
neamului român:>sc.
I .a 21 iammrie/R febru;:iriC' J UH5
mfluenta :rnzctă „Luminătorul". care ap5rea la Timisnara înri't clin
anul 1H80. publicn şti1·ea cii „in n•·imăvara ncPs( lli an i 11 (';iransrlw~
s.-. voi· ridica zidiri frumnas0 şi ~;2
\'a întemeia si () linografie cii0c~
s;ină. prnicclindu-sc şi cdarC'a unui
0 1 ·~an diecezan". In <1celaşi Joc. ci[ilnrii erau informal.i s<:\ la CaransC'bcş au fost chcmati arh1tcrlul Adrian Diacon si tipograful rc::;ile~n
Simeon PncrNm pentru .. a da desluşiri şi ~informafiuni în privinţa zidirilor şi a tipografiei".
Tot ::inul 1Ril5 :i [nc;t dedicat lcrmi n ării conslruct i ilor, dot;iri i tipngrafiei Cil maşini şi mal"riale necesare, aducerii unor tipografi de
rcntunE".
Cu ajutorul f.avantului rornc·m J\licolae Tccltt este adus la Carnns<>bcş t ipngra ful Ecluard Haustein.
care riştigase o <'Xfl,~ricn!ă rlens<'bil;l în nrfa tipografi<"'"ă hi Vkn~.
La :rn noiembrie t B85. episcopul
Inan Popasu tipăreşte în tipogrn.
fia diecezan ă din Caransebeş o
circulară prin
care 1 işi expri•nă
bucuria pentru n oua sa izbînd'.1 :
.,cînd se scrie cu fulgerul şi se
călătoreşte cu iuţeala vinlului ; astăzi cind numai acel popor poate

conta la trăini cie şi la un viitor
mai fericii.. care scie să se folo::.0a·,c.i de multele şi difcrilclc îmbunah\iri rncutc omcnirei prin.
înaintC1rca arlelor şi a sciinţelor,
aslăzi cînd toti fădl contrazicere
recunosc principiul cu şciinla dă
potere. inlrc astfel ele împrejurări
mai era oare posibil ca dieceza
noaslrt1 să condu că tot cu miJloac<' te insu fi ckn le din trr'CUt admini s lra liu nea bisericc:r;că a
cărui
sreră de activitate s-a mărit rară
s'-'nrnil. să se reguleze conform recerinl elor neincuniurabile ale timn•.ol•ii în care trăim, invăţămînlul
ele la diferitele aşezăminte şi şcoli
confesionale ... ?". arălînd că s-au
înfiin(ai deja tipografia şi librăria
.,::nrc bucuria noas lră a luluror '.
I n tipografia diecezană din Car111sc!J<"'Ş. la a cărei org<mizare şi
bună funcţiona re în primi i doi ani
el<' activitate a contribuil Şi prof„r;orul losi[ Bălan, s-a tipărit
printre alh•lc şi gazda „Foaia diecezanr1 ". apr1,-ulă intre anii 188!iHl'.J0 /\ceas!,'\ pL1blicaţip al cărei
nrim nuniăr a vr1zui lumina tipan1lui la 5i l 7 ianuarie 1886 s a înscris prinlrc i:<azelele ro1n;încşl i din
nnnai cu cca mai lungu viată şi
n jucat un rol de prim ordin în difuz::irca unor ştir i, arlicole. aprluri
de interes m<ijo1· pentru progrc1>ul
cultural al poporului rom[in. In coloanek ci. colaboratori ele seamă
prC'cum ~lefan Vclovan , Patriciu
Drnq<'llina. AtRn:i"ie Marienescu. E1wa JJoclos. Nicolae Rcgman, Leo
M11reşC1n. Sih iu Dra~omir. Ilie Min ea ş.a., au publicat sluclii importante cleschizatoare de noi orizonturi .in domeniu l pedagogiei. istoric>i poporului român. istoriei lilcrnt urii r 0mân0. hi~ic n ci ş.a.
/\ctivi lalca numeroaselor societ.ăti
cult111·<ilP. cu vc„tilPle coruri clin ::i.prnap" toate localitătile rom-l.ncşti
RÎl' Banatului. SC' rcgă:)eşte> în coloanele <1cesl<'i gazele. :ilalur i de
activitalC'a d<'spărtămin1<•1or b'li1'llcnc ale J\STRET din Sibiu şi a
Rr>uniL111ei invilţălorilor români de
la şco l ii<> confesionale clin dieceza
Caranseb0şvl tti organizat i în anul
1U69 din in i\i alivri lui Ioan Popasu
Dintre renlllnitii d:u;căl i ai Banatului. în „Foaia diecezană" a11 scri s
ani d0-a rinclul f0lcloristul Gcnrge
Calană din Vakaclcni, Petru B<ndu şi losif Velce:mu clin Reşiţa,
Ioan Marcu din Bocşa, George Joandrea clin Lugo.i, Iuliu Vuia clin
C0mloş ş n . ~rlicotele acrstora jai0nincl ir10ilc înaintat!' ale generaţiei premer~iîloarc dcsăvîrşirii unit'l\ii sLatale. Ei sini aulnrii u nor
studii temeinice despre căile înainti'irii m;1tcria lc şi sni1·ilu ale a· poporului romfm. despre. ap5rarc:i invăliimint ului rom·înesc, crunt ameni n t.~t cu maghiiuizarca. despre
or>iirarea in„tiluţiilor cui tura Ic ale
românilor.
Perma npnţa le~ăturilor cu România, în special pe tărim cultural. so-
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Din traditiile progresiste
ale presei româneşti
colile fireşti, ca de la Crale la frate, ocupA spatii însemnate clin coloanele prestigioasei gazele în p e-noada 138G-l!Jl8.
Tiiisună loa1·e l'VC11imcnte CU
C':!rarf cr politic din viata românilor
din Transilvania şi Ba11at nn· fi in
a ten tia redacţ tei „ Foii d iecezan°
si chiar dacă spaţiul acor<lrit uno1"1
dintre Pie - p1'0CC'i;uJ memo1 anclumului şi interzicerea activilăţi1
Partidului Naţional Roman, alegerile dielale_ ::i.plicarea kgilnr şcn
Jarc' de maghiariiare ş a. - pare
arl~seori nesl'mnifica li v. şhrile difuza le prin fr.izc lapidare. tclel!rnficP chi;lr. au pwdus in tincturile
românilor bănafl'n1 impre~ii cte'>;;Pbi!e, îndemnînd Ja \"igile11\:i ş i sol idarit<-1le.
Dup<'\ Marea Unire de· h1 1 r:JecembriP 191H .. Foaia clJC'"<'"an"i ·
ofrrii inform:-itii utile privind rtCli-vitalea Extensiunii universit arP din
Cluj la Caran~ebrş. prin prezentarea un or co11[Ninte can· au abordat probleme runclamentalc ale istol'i<'i poporului roman şi culturii
sale înt re cei car0 au confcrentiat
la Caransebeş s· au aflat profesorii
Scxtil Pu:,;cari u, Silviu Dragomir,
Constantin
Daicoviciu_ Gheorghe
Bo~drin-Du1că. AL Lăpedatu şi Onisifor Gl11bu.
în tipografi:J. dicce7.ană din Cn ransebeş,
prin grija pro(esorulu1
Enea Hodoş. autor al unui manual
ele istoria literaturii romfinC', publicat ini ţ1al în colnanele ., Foii d ieceza11e" şi al unor culegeri tk
folclor bii.nătPan ('[ogiate în epocă,
s-m1 t ipil.ri t în colecţia Bibliotecii
noastre " volumele Cikva POC'lii, d"
Mihai Eminc··,cu şi Versuri şi imnfl,
de G. Co;buc Car:rnseb,.,şlJl, prin
muncn nrnbositu!ui editor Il odoş. a
fost primul orilş clin Trans ilvania Şt
Banat în car,., ;;-a tipărit cl111 operele cl'lor doi muri poc-1, 1 ro111;111 i
ln aceeaşi v3loroa;;:1 colectiP,
aprcdată şi dC" savantul
Nii::oJ;:ir
Ion!a cu ocaziu trecerii nrin \nransebrs. i11 1905 nu vuwt. lumina ti parului ::-1 imp 1rhnt<' )1HTfln istnrice c~1 Din is toria 6a?1atuhti Scveri11. de Patriciu Drai:rali na. mo nografia dedicată lui Iancu de Hunedoara_ de Iosif Bălan s.a Accstnra lt :;-au al~1lurat c11Jr-f.!Nile el•'
folclnr :-ile 1111 P,n,.,:i flodos p1·0mia le <i<' Academia Român::( p1rntru
munca ncol)o<;i tul ui cei cct;J.lor al
folclorului bănăţ,e;in.
La inceputu l secolului nostru, Caranscb<'şul este receptiv la marile
idei <tic ASTREI sibiene ele a sc
contribui la ridicarea materiaJ[1 ~i
spirituală a satului romanesc_ ln
acest context doi
nwmbri
ai
ASTREI, profesorul Iosif Rfilan ~i
inginerul silvic Alexandru Diaco-
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novich, Cra lele lui Cornel DiaconnviC'h, au sC01' revis ta „Economia" la
începutul anului l!JO:J în <il cărPi
program f>e men(.iona: „Foairt va
ad uce a1 liclii dl.-' JW 1,-.renclc ec••nomici rurale şi din clnmPniul siJ\ iculluri1, din at:ricultura. din ec·>nomia dr vite_ dm grădinărit. din
industria economică„. Va aduce din
cind ln cînd articlii de casă, a vind
în vedere în'iemniitatea acc-;;t11i ram
de economic pentru înaintarc-il citit
(1nant iarfl. cit şi morala a \aranu l u1 n ostru". Alături de aceast.ă revisti'i., la sfîrşi tul anu lui 1!)05 a apă
rut la Cci1 ansebeş şi revi sta „ Lucru l-'. foa ie economico literar~ c~re
a avut ca redactor ş i ed i lor pP prof csorul Iosif Bălan.
Pină la Unire. prc>sD din Cnrn nsebcş se vu îmho;:[1\i şi c11 al1c ga7<'1" dintr<> ca re mai imporlank nu
Cost „r:.rnaşle rea-- (1!)03-l!l07). 111ai
11les pentru publicarea unor ştir i
dcspr<' ri1scoala (1îrt111ilo r clin Hlfl7
si despr<' nciunarilc sof'ialislr clin
\:uansebes_
„Senlincla"
(J!JlOl!Jl l). re' istă poporalii scoasi1 ele
Ioan ş 1 George Ţinţa1·i u Solia Graniţei '' (191·1). care avea c-a redactor
pc Aurel Goian I'oienariu. auto1 ul
unor poezii care rnbliniază dor111ta
acerbă de unire într un singur sta t
a tuturor româ nilor. Versurile ul timelor două strnfc din poezia Dcclicafie socie t ăţii cora l<' „ Doina " clin
Turnu-Severin (scris'l în anul 191 -1)
pi' care Ic r eproducc>rn pentru indrâznrcila lor într-un moment dP
grea inc-creare p~nlru poporul romăn_ se r::iracterize;i1,ă printr-o vi
7iune profl'lică a modestului ver<:lficator :
„„ Căci prin doinele străbune,
Noi me1ru ne tot tre«im,
Va veni ziua dP miine
C1nd pe veri uniti sâ fim„.
Hai sa strii?ăm SL1s şi lare.
/\zi şi n vr0m11ri ele nevoi.
Trăiască Homimia Mar"'.
Tt niască bnwi i <:ci i Eroi".
La • 4/17 ianuaric JfJlrl a apărut
c.ub P'dact.i:i lui rurnel Cornean
~nzrta
Lumina". foaie r"I i::!i(1asi'\
culturală pentru popor_ în t<ll:il !50
ele numer<'. ca aduci 11clu-5i o sub
~tantială conlrihu!ie 1:-1 cunoa-:ter<'a
Jilr•raturu romf1nc. Un important
studiu .închina Jnan Clopo\PI, pr
atunci profesor în Caranscb('Ş, lui
Grigore J\lexandr0sc11 {nr. t clin
4/17 ianuarie 1918) Cornel Cornean
ii va omae,ia pe Gcorp,c Coşbuc cu
oca7.ia n'lortii :lce::;tuia, reproducînd
poeziile Mama. şi O sC'r isoarc de la
Mu"iclim -Sclo (nr. HJ din 10/:Z:~ mai
1918). In numărul următor se publ ica ştirea morţii lui Darbu Şteră 
nescu-DelavranC'ea_ r-logiindu-sr> aclivitalea li terară şi politică a nia1 elui dispărut_

Se

regăsesc

în

această gazetă

ma-

r Jle evenimente politice din anul
1913 care vor incununa lupta mul
liseculară

a românilor pentru dc'-aAmploarea
din sudul
Danalului din toamna anului 1918
sînt redate cu lux de amănunte.
Pagini inlr<'gi sînt închinate marii
adunări populare de Ja Caransebeş
clin '7 noiembrie l!HB, creării consilii lor naţiona le române d in scitele de pe văilc Timişului, Bislrei
ş1 CerneL D,., la pregatirea Mani
Adunări Naţionale de la Alba Julia, constituirea delegaţiilor şi plecarea acestora într-un entuziasm
ne s tăvilit către cetatea de scaun a
unificatorulu1 Mihai, pînă la tIParirca actelor care au cons[inţit unirea Transilvaniei şi Bancilului cu
România - iată deci o paletă de
informaţii f0artc valoroase pentru
cu noaşterea unui moment crucial al
>"toriei poporului romtrn. Redactorii
„Luminii " vor li pari, fcri(i
acum de ameninţarea înlcmnitarii
în închisorile St>ghedinului şi Valzului cele mai iubite rîntece na\ionale a le epocii : Deşteapt ă- te r:omâuc, Imnul Unirii şi Tricolorul.
Heţinc alen\.ia de ast'm"nea frumoasa poezie Noi vrem unirea
tuturor tic Alexandru Muntean al
lui Vasile, scrisă în cunoscuta metrici\ coşbuciană. din care am extras o singură strnfă :
„Topit i Carpaţii se deschid
De veci, de veci, ş-om face zid
Ca stînca sură de granit
Aceslui neam nebiruit
Sosit-a ceasul mult dorit :
„Cintati unirea tuturor
Sub mindrul nostru tricolor"
publicată împreună cu relatarea
desfăşurării măreţei zi IC' ele 1 decembrie 1918.
Pe lingă „Foaia diecezană''. în perioada interbelică au apăi ut la Carans<>beş cileva gazete şi reviste cu
da1· importante
0 viaţă efcmPră,
pentru cunoaş terea vieţii sociale şi
culturale a Banalului ele Sud. DmtrP acestea ::;e cuvin aminlite .,Fă
C'lia" care a apărul intre 1922-Hl2:>' sui:> conducerea profesorvlui
Sabin Evuţ1an şi Vasile Loich1ţa ca
organ al A::;ociaţiei Culturale din
Banal. .. Viitorul Grani\c1 „ - apârută intre 1921-1929 'ittb conducerea lui Dim1 trie Cioloca. ., Tribu na Graniţei '
aparuta intre
193ţ-Hl38 sub conducerea lui Antoniu Marcht-'scu. care a publicat în
coloanele acesteia studii de rcf("nn\ă privind i~torid grani(ei m1htarP bănăţene. Biogrnfiilc despre
Efl imie Murt{U, Traian Docla. dr.
loan Sîrbu_ Moise Groza, Nicolae
Cena ş.a„ întregesc paleta preocupărilor istorice ale acestei gazete.
Nu pot fi omise din această. l'Umară înşiruire revisle!c:
„Şcoala
bănăţeauă", apărută între 1922virş ll"ea unilcitii statale.
mişcărilor revoluţionare

Constantin BRATESCU
(confi1111are in pag. 48)

a-l defini. de a stabili
trăsăturile $ale esenţiale
sr dovf'cleşte ins<.1 a fi
d"C o rkn<:rh tii in.srmnăl~Jlc- !Jcntru d.f'mersul
î11Lregii dr\i. Raportindu-se la definiţii ale unc.r l'U nn~cu Ii teoreticieni
ai pr.f'."-ci, se propune o
defln i(k prnpri<' a ziarult1i, care precizC'ază elcmcnlc:•l€: <k bRză <:"
repre7.intă

,,Elaborarea

cond1\11l<:

<J-

Lucrarea „Ela borarea
ziarului", seri.să de Virgil Dănci u lescu şi Ion
DrăJ?an, întruneşte toate calită\ile unui scrioi,
şi competent manual d<·
i:iaristică,
deosebit de
util a tit tinerilor care
se pregătesc :-;ă dev111A
gazetari. cît şi tuturor
celor care doresc sa cunoască l.ainel-e prn::f'sulu1 de creatie a presei
scrise.
Editată
de
Secţia
de ziaristi<:ă a Acaderrue1
„Ştefan
Gheorghiu'·, cartea se in:=:cne
în orientarea marcata
din ultimii ani de a
pune '1a dispoziţia studenţilor cursuri şi manuale de presă, vcrit::tbile îndrumare ale activităţii
practice. concre1e. menite să lămu
r€as<:a şi .-;ă ini1,ieze în
domenii de bază ale
muncii de presă.
Propunîndu-şi
un obiectiv el eloe uşor. <lce1a de a explica în
complexitatea lor toate
momentele €Sen\ial.o ale proce.-;ului de conceper(' şi elaborare a ziaruluJ. lucrarea debute.aza. aşa cum era şi firesc. cu un capilol în
car~
se dclineşk subiectul central al analizei intreprin.Gc - ziarul. Cunoscut în forma
sa modernă d<' pc-;te
două vea<'uri. acest produs simplu al unei tehnici foarle complexe <1
deven it prciul indcni în
lume, arată au1orii. un
element atit de banal
al v·ie\ii cotidiene, incit
a întreba serios ,.cc estc
un ziar?"
pare o
glumă.
tncercarea de

c~1d"tt şi

titor

pnrcurs rle ci-

pri ol r-un

pozitiv

şi

el'ort

simµ<it.el!c

deopotriva dorii ele el şi
ele cd11oru 7i'1rlllu1" Ip

bie<.'!tivc ale existen\t'i
sale in .cocielatea rle az 1.
Dmtre acestea, de acut interes se relevă a
fi prezentarea ziarului
in <'Ol1l@xtu l ck.wolfarii

7-R).

miJl<>acelor -E:kct.ron1cc
d cnmunk:ire, el fiinrl
c<m..;i<lerat,
in
ciutl'-1

colecl 1\'ă. l ::i.t~ de c<?. "e
argumenlr-tz:\. l'<'r11nent
1wce.sil;den
real izi=iri i
m;1ri1 1;inle c <·ulcctwe
[Y' Clll'e fi l'C~il i l.e~iZ l 5i
0 e'lpn111a :1,i\n1c
orire

1

0

ziarului''

text informatinnal. DC'
la informare la fotmnre. ~cesta est<> drumul

transformăril~1r
şi 11111
t:i\iilor care au }oe în

domeniul
<:om1111icâri1
de mai-ă. un <'lPmcnt
s tahiJ. „St.abilil1IP;i ,;,_
rului 'în dmpul mijlm1c<>lor de <·om11nic.irt>.

orcclibiJitaka sa (chim
şi fo\ă de <'n1i~iunilC' cl:-telt>vi7.iunc. unde :<:nnlim<:n lul
pa r 1I icipf1ri i l:i
C'Vf'niment este esenţial,
dar <'a si l;.i :radio. \criiicare<i prin rcvcnin'
e~te imposihilă) stil. cred(>m. in iprinrn1 dnd. în

angnjarc-a actuală dintre ziar şi <'i titor. an~a
jare 1rleologicii. chiilr
ş1 Jn
limita stinc tii a
info1·milt ii lor, cu rnnrl1ţia ea
zi::trul să n11 s1
triickzf' nickirlată <'iti-

tor1i

prin

on('ntări1.

~chimharea

Putem <l 0 <'i

zir-e. parafrazind n vorbf\ V€'Che : S"{)ll 11"'-'!Tli <'€
ziar citeşti ca ,<;ă ~tiu
cum ginde~t 1
C"('Cl c<>
pentru rad io şi h>k-viziun0 nl1 e~te Y.alah1l.
Emir,itm<'a <le radk• si

tv. S" oferii .nr1<:w : zi1ru I numai cui ii rinl'~~t<'.

In

;J('<'"•t ~""n.:-.

k •·-

lur;:i ziarului - JTl-'li p•1\ i n !lw:lr=tt s1 mrii rrnt i n ::;l)('C 1a1iz, t „ dccî1 o

„,„_

n'v1stă
gătnşt„

- incită :;:1
('it•lori1 pPnlru
Jecl ur<i prriorl ir<'lm· c;pP
ci:ili7at<> (politic<'. eco
nnmic'<'. "fl"J'live. c-uJlnr;ll<' ş.:i ). Fn t i\ d C' i nforrnat ic. ziarul.
<:IJl'P
rleosebirc
rl<' ccl<- la llP
mi j Jo;i<'e el<' <'mniini<"::tre
rna ~il. inten ine
ca
o C'l1Cicloped ie. c-n n o-

de

glindă n cititorului. creştirii
un cnntext.

îml

e"tpl icîncl-n
ierarh i
zîncl-o,
l rn nsformînrl-o

într-o

piesă

a imensului
oare este p anorilma zilei şi aducînd-o înapoi
în
conştiinţă. în
memorie într-un
con -

puz:;ale

.. F;ilH icart-t"

unui

mr in cnndit11le actuale
ale
dcz\·11ll~•iii
tehnicilor de cd•t:p·" 'li
diCuzare E'ste o opera

coltdinn. J\cE".sL proces
e"te gu \'rrn1l, .spre cll:'oS('bire de vizit1n";i c;incrE>tic.ă

-polt'ivit carcla

7.1arul conslii în adunare.• unor clenwnlc nrni
mult !><-lll m:ii put.rn clispnrnlc (inf<Jl'll1<11,ii. cronici. ;.irticole. cnm<'nta1 J ş.a.). 1ndi vidu al i1.ale
prin nspec!ul lor cxlerii>r. d ir care 1111
pot
nir.iod;ila sa se sudeze
într-un lot - de uniL.Jtea
ele glndire

şi

conceptie

Cilre prezitkazii fiecate
e tapă

clist111clă

de r ea-

li7.are a sintezelor obiective necesare, ce t':<>
succed logic şi care reprezintă. fiecare în parle, un moment de sinteză din cele patru rnre
alcăl11i<'sc sinteza finală.
Ziarul este văzut a.o;lfol
o sinteză a patru srnlczr inLcrdepenca

clenlc, ctesfDş1watc
in
t 1 eptE'
in t r-o
succe:"i un<' ireversibi la : sintc-a redactiona lă,
sint0rn secretarial:l. smlrm1 tipografică ş1 sintc•:>:n lchnico-ndmmistr<1l i\ ă.

Ace3sta chnl1carc ed1 fH.:atoarc a procesului
de co11ceperc şi elaborare ci zial'u lui e....:pr1 mil
n CPrlC".'ptir> crc;it0::i.re l::i

<.'are a ajuns
Virgil
Danciule.seu,
clupă
o
incle lungal:i şi
bogată
;iclivitate didactică slrins
împletită cu cea de 6ecretar de redacţie.
Oferindu-ne cheia in1,elegeri i procesului rle
producere
a ziarului.
lucrnrea urmează
în
continuare acest fir loAlC, c::ire
are menirea
sa prezinte şi i;ă evalueze sarcinile fiecărei

etape a constrnctiei ziaru lui.
D1 n rrnu ltitudinea as-

pectelor

relevate, reoptica in care
esle prezentat secrclariat 11 l ele rcdnc\ie. dcfi
nit ca un cnrnparlirncnt
est:.nl1al
al procesului
de cl;1bornre n ;liru·ului,
marcăm

aYind

o

acl!v1tate

pro[und creatoare Referitor la acest aspect.
sc pornPşte de la premisa că rccl;ic\ia este
creatn:ir<'n
me~<i.l"lor
ziarist irc, prin text şi
imil<!ini. iar .secretariatul de rcdac\ic esl!"
creatc.,rul mesClielor prin
contexte. Autorii opi-

nenzi't

că

ziarul,

în

în totalitatea sa,
C'~le un
cnnlcxl : fiefond

care nil)nca <'ste un
contcxl. î n afara ;:ices
lrir contexte nici
un
111C'sn1 7.iarist1c
n11 se
poale exprim01, un artictJJ nu

ci1·cuh

in ma-

nu~cns şi

nici în ~pal
luri cli!'-par:ite. El se citeşte
în ziar : intr-o
rnt1rică anuml'. El
se
in ' ""''re<izh. înt r un context pe care i1 po;:ile influenţa şi care. la rinclul siiu, îl influenţea
za Scrrf'l"lriţj[UJ de redf10C\ie este deci. in vi7iunea lucrării, creatorul
contextului.
r::i.re
xprimi=i. printr-un limh;i j fo::irt" clar. desi ne-

lingvistic. mesaje la fel
de import ::lnte uneori ca
ş i un text. De a'i"menea. se precizează o altă
s;:irrină deos"bit ele imriorlan l ă a secretarialul1ti c;ire ii conf<>ră un
statu l şi [unctii de maximă
însemnătate
în

nn'.'.!rena.itil

uzinei

dr>

crcatie n ziarului : creind C.onlexlul, secretariaf ul face ca â0n1l sil
;1ibă forma de zial', o
:'l.11u1111tă inrliv1d1w1ttale

~i

o dislincti.'l personalitate. El este în 111limă
inslan\ă
crcalornl formei în cţjre :-:c exprima
în tol<1li1;ite con\inutul.
Deni;ă
in
cnntinul,
lucraJ'ea este plăc11tă la
ledu ră. reuşind să prezint<' elementclf' cu pre-

p onderen ţă

t·eh111ca

in-

lr-tm
limba.i accesibil.
suscitincl permanent interesul citi torului cu
0lemente care adaugă

mereu

un

informaţie,

p lus
de
întregind şi
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clarificind obicctiYul investigaţiei.

Autoni reuşesc să ne
pună în
posesia unei
lucrări
ele
teoria şi
practica presei aştep
lată de mult de realizatorii şi organizatorii
µresei, de loti cei care
doresc să cunoască în
1n timita tea sa procesul
de creaţie ziaristică, o-

ferindu-le un ghid nu
numai LPori>tic, ci
şi
practic,
prin
mulţi
mea exemplelor, a modelelor şi recomandă
rilor exprese de cum
trebuie şi cum nu trebuie procedat în această operă vastă şi complexă de elaborare
a
Zidrului.
Victoria I LIESCU

Breviar
8 In luna martie a.c. se vor desfăşura la Havana
iucr5ri1e celei de-a IV-a Conferinţe a .,pool "-ului
vgenţii1or din (ările in curs de dezvoltare şi nealiwate. Agenţia Prensa Lat111a a comunicat că vot· Ii
<1ezvăluitc, cu acest pnk.1. a;;pect" ale intensificării
toi diversificării cooperării in domeniul mijloacelor de
mformare în masă intre ţ ările în curs ele de;1,voltare
tli nealimate şi va Ii adoptat noul program de acţ,iune.

,,Pool" -ul agenţiilor de presă din Lările nealiniate
<:uprinde în prezent, peste GO agenţii nRhonalc> ele presă
işi institu\ii ele informare, precum si un număr mare
tte organizaţii inlernaPonalc. în frunte cu Naţiunile
Unite şi agen(.iile sale specializ~t"'. se ar!'ltă într-un
1·omentariu difuzat de a~enpa „Tani1,1R". Majoritatea
1lgentiilor de prPsă membrP. aJP .. pool ''-ul11i nici nu
existau în urmă cu ciţiva am NumerOl'lSP agenţii de
presă şi institu\ii de infoimnre inrnntnlc lin ultimii
zece an1 au inc0put sa Lransmită, prin intermediul
centrelor de rcclistrihwrc. 111(ormn\Ji proprii despre
realizările şi problemele ti:'lrilor rPsp~cLivc.
„Pool"-ttl a fos1 constituit oCicial în iulie 1975 la
Con~erinţa miniştrilor informaţiilor şi <.lireclorilor de
agenţii de presă din tarile nealiniate. La con(erin\ă.
la care au pnrticipat ieprc1.:entan!i llin G2 ci<> ţi'iri şi
cîlcva organizaţii internaţionale, a fost adoptat statutul .. pool"-ului şi a fost ales primul său comitet ele
coordonare. La Conferin\.a de la Delhi, miniştrii informa\ ii lor dtn tă rile nea lin ia te au adoptat in unanimitate o Declaraţie privind activitatea în acest domeniu, aprobat.ii o lunii mai tirziu de Con(erint;i ele
la Colombo a şefilor de stat sau guvern din ţările
nealiniate. Declaraţia reprezrnt.ă pînă în momentul de
faţ:':\ platforma ţărilor nealinialt~ în lupta lor pentru
o nouă ordine internaţională în domeniul infq,rmaţiei.
Potrivit principiului de func(ionare al „ pool "-ului.
fiecare agen\ie de presă sau instituţie ele informare
participantă ltansmite centrului de redistribuire cel
mai apropiat informaţia pe care doreşte si-i o reproducă miJloaccle ac informare în masă din lume. Centrele de redir;lnbuire, agenţiile ele pr<'să cele mai dezvoltate din ţările nealiniate, folosesc informaţia pe
care o primesc, centralizînc.l şlirile şi rctransmiţin
du-ie pc cheltuiala lor di!rc toate punctele ca1·e le
iecep\ionează. Jni\ial, in 1975, nu exista dccil un singur centru ele rcdislt ibuirc, agenţia iugoslavă ele
presă 'L:niug. ln prezent există nouă centre iar servicii!P. lor - î11 engleză, franceză, spaniolă şi arabii
- ajung în toate colţurile lumii.
· lnfiin ţarea „pool"-ului agenţiilor de presă din ţă
rile nealiniate a reprezentat un moment !important
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în procesul de decolonizare a informaţiei, in eforturile t-n :lor nealiniate ele a desfiin\.a monopolul în
domeniul informaţiei care să le permită să informeze
direct omc:iirea despre ceea ce se inlîrnplă în aceste
ţări.

(O 0 nou{1 !ucrare consacrată codului deontologic
al ziariştilor a fost publicată de Uniunea Naţională
a ziarişlilor din Ecuador (U.N.P.). Această broşură,
se ara la în „ N ouvolles de l'OIJ" nr. 23/1985, este o
contribuţie esenţială la înţelegerea profundă a rolului
pe care şi-l asumă ziarislul in activitatea de mare
îns€:mnatate social-po!it;ră pe care o desfăşoară.
Editată în 1985, in l tmba spaniolă, de „Ediciones
Culturales UNPSA" din Qu!to. lucrarea a fost publicată cu ocazia celei de a 33-a aniversări a UNP şi
p::ezintă principiile fundamenla!e ale elicii profesionale a ziariştilor, in conformitate cu prevederile s• abili le cu prileJUl celei de-a patra intilniri a organizaţii lo r internationale ş i regionale a ziariştilor (PraRa,
Paris l!>S3), cu Codul lati no-american al eticii profesionale (fELAP) şi cu Codul deontologic elaborat
de Fundapa naţională a ziariştilor.

Revista revistelor de

„Un an important în
i.storia 0.1.Z." reprezintă generiicul articolului
publicat in prima pagină a publica(.iei .,Le
.rournaliste clemocralique" nr. 12/1935.. consa~rat celor două evenimente jubiliare
din
viaţa
.5i
activitatea
O. LZ„ cc vo1· fi marcate .in anul 1986 : patn1 decenii ele la fondarea
o,rganb:atici şi
Congresul al X-le~~. ce
va fi conn1cat h capitala Bulgariei, Sofia.
Rub·1iica
„Pace,, şi
dezamnarea" ,inserează
exti1iase dim
dis.::ursul
lui Jii"i Kubka, secreLarul general al O.I.Z.,
intitulat „La zece ani
dup.ă
Heilsinki ziariştii
ş i destinderea".
Ro«;lil la Congresul in!ernational al ziarişti
lor. desfăşurat în perjoada G-9
septembrie
1983 la IIPlsinki,
dis
cursul menţionat exprimă

preocupările

lucră

torilor din mass
media în realizarea ideilor
Ae'ului
fmal ele la
Helsinki.
.. Pozitia O.I.Z.
privim] pl'otecţia ziarişti
lor" este titlul mate-

presă

rialUllui in cadrul căruia preşedintele şi
secrebatiul
general
al
0.1.Z. şi-au expus opiniile şi propunerile c·u
oc-azia mesei
rotunde
privind seeurilatea ziariştilor aflati în miisiune pe11iculoasă, orgarnizate de ComHetul intemaţional
al Crudi
Ro.5ii la Vevey (Blvetia). in zilele de 23 şi
24 aprilie 1985.
Seo\innea
..UNESCO
Problerne ale
strategiei globale"
publică
arl'kolul ... De ce S.U.A.
au părăs i t
UNESCO".
semnal
de
Enrique
GPnzalec:-Manet (Cuba),
in care autorul subli1niaz~i
că
retragerea
S.U.A. din această organizaţie mondială are
un substrat ideologic şi
politic - neconcordanta dintre asplrntiile la
cultură ale C<.'lor
161
de
stale-membre
şi
interesele egoiste ale
imperialismului
nordamenica.n.
.,Prima
intilnire a
zi.ariştilor din
st.alde
din prim.:i
linie" malenial inserat la rubrioo „Activităţi intcrm1ti,011.ale ale 7Îari.şti
lor" relatează despre lucrădle
prim~i
c.onfcrinţ0 la care
au
p.a11tiicipat ziarişti
de
prestigiu din
sbalele

din pr.ima linie. !ntre vederea. clesfăşurat.ă în
perioada 29-31 august
I 985 la fl'Ia9uto_, a adoptat cîtev.i documen-

te :

Rezoluţia

finală,

prjvind Africa de Sud şi Namibia,
Apelul către toti z.ia-

Rezoluţia

riştii, Moţiune.a ~tivind

Uniunea Zi.ari.-;tflo1· Afric.;..n 1. :Mesajul de soliua1·i t.ate ('U UNESCO.
Dintre teme.le ~bor
date în prezentul număr, mai
semnalăm :
noua ordine inte-rnaţio
nală în dome•1i11l
inform;;ţiilor -.i comtmicaţiei ; sihati3 muncitorilor emigranţi .5i a
familiilor lor în R.F.G.:
condiţia ziariştilor
din
Asia. a căror princip:ilă profesie nu o constituie ziaristica: activitatea Centrului african de perff'ctionare a
ziariştilor si lucrători
lor clin domeniul comunicatiilor din Tunis.
(Virginia Iot·ga).
~

-·#;~

PRASA
PCLSKA
-

j

Prima ediţie din anul
I 986
a revistei
„Ptasa polska ··
debute.:iZă <'LI o suită
de
mriteria.le dedicate consfătuirii consultative anuale a coordonat.oriJ~r ?rganizaţiilor şi uniu'11lor ziari.:;ti'or din
Bulgaria. Ungana, Vietnam,
R.D.G ..
Cuba
Mon~\,)lia.
Român ia„
U.R s S.. n.s.c. şi Po~
lonia, ale căr" i lucrări
s-au desfăşu:at la Varşovia în perio::ida 3-5
nviembr:~ 1935.
Tema
înt.revederii au consti~it-o problemele privmd colaborarea dintre
ziari;;tit din ţările socialiste ce vor fi abordate la Congresul al
X-lea al O.I.Z. de la
Sofia. precum şi sarcirule
şi
posibilităţile
mass media de educare
a popoarelor in spiritul
păcii. în
conformitate
cu rezoluţia O.N.U. referitoare la declararea
anului 1986 drept An
Internaţional al
păcii.
„NoiJe sarcini ale ziariştilor "
de
Klemens
Krzyzag6r.ski, ..Colaborare:i dintre
ziariştii
din ţările socialiste europene··
de '\Vi~slaw
Bek, „Colaborarea noaLStră ru ziarlştti din ţă-

rile în curs de dezvol tare„, de Andtzej l\.I,,..;
lankiewicz.. „!nţele;;ere
pace-cl>laborare-prog1 es ··
·de Doris S..1h:..mn·
constituie citL•\·a htervenţU ce ilu..-;~rează tetnaWca menti~1:1ată.
Recenta -Plenară
a
IX-a a D rec:{iei CenrtJrale a Uniunii Ziari~
ti lor din R . P. P· Jmu
(14-1 J noiembrje 1985)
a fost con.sacrată i>roblemelor
iunctionării
legii pre5ei care a inLr„'l.l în vigoare la I iu!lie 1934. . .Inlormaţiacdtic~-respon~abilit..itea

faţă

de cu\'in ;:· se foraportul pre·zent..:l.t la pl,mara
de
J 6se[ Krolikow.ski, preşeuintt"le
Con.sili ului
pentru presă de pe lingă pre.şedintele
Consiliului de Miniştri. Revista prezintă pe larg
1inten·en~iile participanţilor conl'entrate asupra
a.,;pootdor pdvincl ac•Cesul
la
informaţii
titulează

răspunderea juridică ~
zia11işlilor şi

ca

redacţiilor,

rostiBrnl. administr.J.lui
ju.c;tiţi <>i şi de
Jerzy
Ut·ban, pm·tător de cuvînt al guvernului po'1onez.
In articolul intitulat
„Atelierul meu"
Zygmunt Broniarek. care
:lucreaz.:i c::i ziarist d~
41 de ani la mai multe
redacţii (,.Zycie WarszaWY-', .•Trybuna Ludu",
cores!)Qndent la Paris,
W.s.sh111gt:m si în ţările
.scandinave) hi cle.<>erie
arhiv:.i, modali.tatea de
str.nge, e a documentaşi

cuvintările

t~

de Jan
junct al

ţiei penlt~t presă şi dă
indicaţ;i în le~';1tură cu

prncedeeJ,. de claborare
a tex• ,-:or z1;iristice.
Halin::i
B\'kOW.<>ka,
lXlrti.::i:nntă
la simpozionul inlcrnatic.n.ll al
zia1·i.-~tilor.

rl.e.>făşurat

'1a sf~!".<;i tul lunii octom-

brie .~i încep 1tul lunii
noiembrie 19B.3 la Salonic. semneaZă artico'1ul ..Presa şi demo:raţia" c.are constitui". de
altfel. şi genericul sub
care s-a desfă.5urat acec..stă
reun;cine.
(V.
Iorga).

In primele paf;\ini ale
r evistei
\'est-germane
„ Die Feder·• (nr. 11/85)
este publicată o ştire

privind apelul scnilonlor şi .dari)Ulor vestgcrmani ca RFG
să
rupă relaţiile c.u regimu l opresiv '1111 Aft ica
de Sud ... Numui pri:1tr-o asemenea acţiun.:,
ce trebuia să lie r„·nlizată de mulla
\ n:me,
poate
Ii
sprijinită
populaţia
de culoare
din Afnca de Sud în
l upla sa tlreaptă pt.nfru o via\a dt>mn:..1 , se
arată în apel. Pe lmg.:i
ar!1cole cunsa<'rate e\ olu\iei mijloacelor de infot mare în m 1să
din
RFG (u ampb anJhză
de citeva pagmi tiind
dedicată
Tirgului
de
carte de la Frankfurt
pe Main), pot fi intilnite în acest numar interesante relaturi privind cel de-al IV-lea
Seminnr nl zi.l!'i,tilor,
consacrat vietu: iei asupra
fasci<;rnului
si
curentelor re\·anşiste Şi
radicale de stinga, r.>recum ş1 unor proble1:le
leg::ite
de încetarea
cursei înarm,u ilor
şi
asii;urarea păcii, un omagiu
memuriei
lu i
Heinrich Boll et ~.
O ampla relatare se
rderă
Ia
reuniunea
desfăşuratu in c::ipilnla
Finlandei sub devi.t. 'l •
,, Helsinki - clLtp.l ze..:c
ani. Ziariştii Şi destindere:a . S<.!
nrala
ca
1euniunea '1 ~"St saluta tfl
de
prP:;;ecli nt~le
ţiil"ii. iar mi1Lsirul finlandez de e:dl•rne
a
ţ,nut o cuvintare. Participanţii la
dezbateri
au ajuns la concluzia
că ctin 197;> pmii acum
,.intre Est şi Vest s-3u
imbun;Hăţ1t mulle
lucruri; incidentt:le
au
clt:veni t mai n.re ; co0 ._.se~c
respondenţii
de
regulă condiţii de lucru
tot mai fa\•orabile, iar
schimbul ele opinit şi
informaţii se 1ntensifi ·
c3 '". O mare în!riy>rare
provoacă o evoluţie pe
care un ziarist prezent
b reuniune a calificat-o
dr.:pt „dispropo1 ţia relaţiilor'· ~I care se mani festă mai ales in ce
pi iveşte
comunicallile
cu miJloace electronice.
În una din zilele t:1.mfe1·in\c:i a fost ilboi dată
şi terna folosin1 emisiunilor în eter ca punte

n
înţelegerii
intre
pvpoarc. Y\·onnc Gille,
vicepreşetlintc al Or&;...inizatiei ziuri:>tilur din
Suechu, a opin.1t cu în
ete1· ,.c1ştig;, m.:reu cei
pult:"rnici ·-, relevind că
frecvenţeh: nu sint co1 ect împăt ţi te,
ia1 emiţătoarele
de
mare
putere acoperă uneori
Şi freC\'entele
alucate
celor de mai micii putere. în loc de informaţie se emite
pr.ipn.pand;1 rău-voitoare etc.
J y rki Koulornies (Vinl anda) a apreciat,
la
rîndul său : ., Deosebirea dintre «fluxul Jil.Jer
al inform,iţiei·· (formulă
promovată
cu insistenţă de presa
occidentală)

şi

războiul

pul.Jlicistic total e~te ca
o linie t1osă pe ap:i:'.
Reprezentanţii
ţ.11 ilur
socialiste au :wii.tat că
„ Vocea Americii·· nu
µoa le îi rL"c.:cpt ion;, tă în
ţările
1:est europene.
fapt ce
demonsti ează
că acest emiţător
are
doar o funcţie propagandistică şi
nu serveşte

nicide~um

schimbului
liber de informaţii pe
phn mondial. Mai ales
că în SUA rcccpto3reh> de radio nu au şi
unele scu:·te. neputîml
recepţiona deci emisiuni
din eslul Eurn1Jei. De a·
romenea, muiţi vorbilot' i
au avertizat a~upra pe1 icolului
dependentei
ttJt mai mari de capitalul monopoltst, pronuntîndu-se impotrivo
„MacDonaldiz:ll ii „ mijloacelor de informare în
inasă.
Pietro Bultita
(Italia) a lamat chiar
un apel în acest sens :
„ Trebuie să facem ceva
împotriva
ofensivei
mijloacelor de
mformare clin SUA !·'. Conclu:âa articolului este
clară : „La Helsinki s-a
confirmat c:ă,
atunci
cind se pleac.ă de
Ia
interese comune. cînd
se dezbat probleme comune şi se păstrează
le~ătura
cu
faptele.
chi3r în aborclnrea defaliihr. se poate găsi
un
limbaj comu11 şi
veninul Răiboiului rece
îşi pierde orice eficacitate". (R. Nădă~an).
Rubrică
realizată
de
Victoria ILIESCU
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(continuare din pag. 36)

a face ca mum a
adevăr respectată.

.su

fie în

Ială în scurt
pri nc ipiile
OJ'ga nului nostru.
Timpul în caic apărem
este cel mai oportun. Acum
mai mult ca oricînd se si m te trebuinta unui organ care
s~ . expuie, în aclev:'.11 ata goltctune, situaţiuneu în care
ne ai'lăm. („G utenberg", nr.
1, <mul I, 22 august 131:lfiJ.

*

PR?GRAMlJL
NOS'rf!U.
C~ .:ia 1· al muncitorilor _ şi
pr111 n.uncitor1 i11 (elegem nu
numai pe cei ce luc1·ează cu
bratde, ci şi pe aceia care
fac. o muncă inlelectual.i, folusJt.oare soc1Ptfltii _
vom
,us{1ne cu tărie dreptm ,t 0 aCi:';.toni.
cle testind pe aceia
t:ar~ cred Că n munci e~te o
ruş111e.

Vom arăta asemenea cum
face la noi poli li ca P<' socoteala acelo1 CC' în ne'ilii nta
101· cască gura la .. gasconaclele·· spuse de a-;a poreclî tii
„~ame ni polit ici", fit.• dC' j 3
t1.1b11na aclunii1·ilor
nublice.
fie de la aceea a ziarelor lor.
c5ror limbagiu mai mult
timpeşle decît lumincaz!\: si
vc tn S]June cum
în ţe l e~em
noi politica şi ee purtare ar
trebui să aibi;j oameni i care-si iau sarcina ele n con·
du_c~ interesele multunei. prumt1rnd tot11l şi nl'dtnd în
schimb
ap1·oape
nimic.
(„Lam1>a ". nt·. l , anul r g
noiemh rie IR86) .
·

1fresat
cererile lor de înscriP.t"P. Ii îndemni'.tm n nu
neglija aceasti:'t Pbligal iun<J,
c.lf'rlll rînclu-sc solidari cu cei! . I Ii tovară1~i ai lor. („Go\<ou ", ni'. 1, anul I , 29 iulie
l!l!lfl).

„TfHRUNA ".* Ziarul
ro.
rn'tncc;c clin Sibiu a ::t\utdouă
prc,„t-<;p de pi·esă, c:ar1 s-au
petractat înaintea juraţil,:ir din
Cluj Jn 11 ş i 12 ale curenki : rPdncton1 I C (Jop 1•ar11rn 1· :?i rtirerton1l ziarnlui.
Ioan ::;1nvici, arnincloi au fost
'leclai'~ţi \'inovaţ i , unul peni ni li1t:i.„
contra statu lui
'·':'l~lalt pentru că n-a 1mpiepublicarea articolelot
d1cnt
;nc1 imin:itr Redactorul e,,;te
e.indamnat la un an închis0a1·e în N.1s3ud sau Vatz. iar
dil'Ccl1,1 uJ la plătir·ea unei
sume de O. 100. („Mesel'iasul
l'om:\n", nr. 7, anul I 15 inai
l!JRli).

'

!;(•

a!

*

STATIS TICil.
Re<l:::irtinnen
„Meseria5ului rnm~n"
i·o:-ig:; pe toţi meseriasii nost1·i <lin toate p·irlilP. ·ea să~i
trimi1.5 n umf,le clînşilor împreună cu numele Jorului în
care se află, ş i cu însemnarea _s pecialităţii cu care ~e 0 cup3, deoarece ar ' '0i să facă
o statbtică a tuturor me,;t c~ugarilor români clin paf.rie
Numele aCP'ltora se vrit· da
publicilă tii. şi nc;tfel se Vn
~ti dacă în VrE'o parte ::!Vf'm
lipsă de cutare 5i cutare mest>irie sau nu. (.,Meseriaşul româ n ", nr. 1, anul I , 15 fehn1arie 1886l.

*

SOCIETATEA
„ GUTESBERG" . Numărul membri lor
Societătii
Gulenbe11- creşte
rlin zi în zi. Această stire nu
poate <lecit să înveselească
pe toţi lucrătorii lipm!rafi.
Puţini , credem, că mai sini
din acei car e încă n u au a-

*

DI N f\:Y ĂŢATUP.TLE I.Ul
'.\JOISE :
„i\Iai
inuit frric,·ste femein c<..ll;!
tine furc.t. deci! RC<'•~,, cart•
ţine condeinl ·'. „Femeb f::tră
copii est.e întocm~i c::i r.l np 1
CILll~I

făr~1 i arbă".

*

LA

TIPOGRAFIA
1\10DEftNA. Jn ziua de I octombrie la ora 6 sear a toti lu
C l'ăt01·i1 tipografiei
Moderne
i rnpr~un~1 cu un ma1·e nttm ă r
dt· Plevi, au părăsit
lucrul
clin cnuzn neregulatei pliiţ i '?i
a m i<·11l t1 i salariu ct> se ol'~
l't'a unor dintr-înş i i.
As! fel, zinrele .. Rom:înia"
şi .. N: 1 ţ. 1unea " au ro~t î11 imposibilitate de a :1pare în întregul lor, ci în mici supli mPnte cli> cite o pa~in1i
Dupii trei zile ele re:ds ten1f.i. patronul acestui atel iPr a
fnst nevoit să primeasc3 rnndiţiunile
l1 icrăt0rilor şi
a
cllitîndu i, parte dinlr-i11'>ii au
r2in~put lucrul. iar pa~ te a
l'1~ (u1.at a mai luci a în ace•:t
a tel!i>r.
Dnminică, 5 octombrie, luCl'~tm ii ~revtc ti au provocat
un 1netin"i,, la care au luat
pa1te pe„te 100 1urr:1tmi din
dif1, ilc aleliNP din Cap ital ă.
11nde s-au arătat tuturor moli n.:le 11enlru care h1c1 t1 lni ii
s-au pus în grevă. („Gulcnbt rg", nr. 4. an111 I, 7 octomhrie 1886).

o

NOUA

*

IMP Ă RTIRE

DE TIMP. Englezii volesc să
împartă ziua în 24 ore, nu-

1nărînd11

le 'le la 1-H. Astron0mii au :;;i începL1t cu împăr{in.:a acensta pentru c;l le
c·ste mui comodă, ba şi ziarele n umără orele astfel.
Aşa stă în tr-unul cu litere
mari · „O eA.lra ediţiune se
va publica astăzi la 16 or e".
Intre ştiri se poate citi :
l\Imiştrii se acluna1'ă ieci la
H ore şi se tlespărţit'ă la 30
minute dupl\ 18 ore. De sine
se in!Pl e~0 că ceasornicarii
(reb11ie sii s~ conf01·me2e.
( „ Meser i aşul român", nr. LO,
an11! l, 1 iulie 1886).

...

DOCTORUL
PASTEUR.
Vestitul doctor Pasteur care
a &flat altoi r e:i împotriva
boalt-i 11.rbării estP Jiul unui
argâsitor. faM a5:i rt ară înc:J
un om mnl'P, născut din pil
rjnţi

meseriaşi.

(„Meseri aş ul

i·omâ n ", nr. 3, anul
mart.ie 1886).

I, 15

*
SFAT BUN DAR SCUMP .
tnfre Juci·urile rămase după
mnartea renumitului doctor
olandez Boe1·ha\·e s-a găsit şi
un pachet bine închis si sigilat, ca1·e purt a inscri.p\ i:i:
„Si ngurele ş i cele mai profuucle secrf'1e ale mec'licinei ".
f'i11d " a
licitat bibli oteca
rl11:of.oru lui repausat, pachetul
ac-' t s a p!Atit cu LO OOO tlo11n1. /\1,111gind cumpărătorul
ac11..:.i c:u c·omoarn dobîndită
o dt";,d1isc• cu o ner;'ibdare
nespusă. Ce s.:\. vezi
însa 1
După CL' n desf.ă<>urat o mul
\ime (lL• hfrlii g.:\si. în finf'.
o foi(i:I pe care ct'au scri:::e
cuvintele:
. Tine rnpul t·ece. picioare!~ caldP şi trăieşte Tegulnt :
P<il i apoi să rîzi de toţi doctorii ! („Meseriaşul i·omâ n ",
m'. 2, a nul I, t martie l 88C)
*

CONCU RS . Societale..1 f1 i
zcrilor di.n Beu,Hn, care :.i1

5i şroală pentrn frizat. a fă 
cut cu e levii m3i în:tintaţi
un f Pl de e'\'.nmen public
Sal:i era plină de tume si 111
mijlocul s.ih la o masă mare
<tlba. ;, .i.-1,tau JO dame să fie
frizai<· in dP»~<=bite chipu ri.
Ce\ :1 min.mat a \'ede cum
e!f'Vii cit o dC'Osebită u -;unnLl a1'.1nja11 p:\rul de pe rnpul
acestor clnrnP. cind cu o frizur;:i modt.1n ''i. cînd cu o friz11r-'1 Jn1Jtu, din timpul numit . nc,c:oco' . în decursul examu1..ilu1
muzica e"Xecutn
(„Mes eriaşul
osf'hite piese.
româ n ", nr. -t, anul I, 1 aprilie 1886).

Reapariţie
Cupă 12 ani de interdicţie,
„EL Popular", organ al Partidului Comunist din Uruguay,
a reînceput să apară.

Cotidimwl apare astăzi în
32 ele pagini, tratincl aspecte
ale li<Jitei clasei mu11ci.toare
urunHayene pentni un regini
ci ... mucwtic. P1 iatre membrii
r,•da ... ţi ei se află şi r uben
rlrastt.oo, secretar genercil al
.4.sociaţi.ei ptcsei u1 uguaye11e.

Din nou despre
imperiile de presa
rJ

ln n11măn1l trecut al revistel ne-am referit la
expansitmea grupului de presă
proprietatea lui Robert H ersant, sub l iniind , după.
AFP,
că ,.fiecare al cincilea francez cumpăra un ziar cu marra
Hersant··. 1n continuare, vom
căuta să răspundem la 'intre1.Jaret1 pe care 1nulţi şi-o pun
111 lt!gătură cu mij loacele fiuanciare ale
acestei hiperdf:':::t·oltă ri.
fo mod oficial , exp licuţia
111ijloact?lor
materiale
este
dată de veniturile
r eal izate
clin publicitate, din
marile
~u11limt!nte folosite ca suport
1111hlicitar care, la 1înclul lor,
clere1 mi11ă o creştere puternicu a tirajelor.
C1earea de noi publit:>api in
stare .wi
cuprindă, printr-o
dict-rsifica1·e continuă, cit mai
rn ul te anunţuri publicitare a
devenit o practică frecventă
pentru .,Le
Figaro". Astfel,
ziM1tl publică (dapă editarea
suplim entelor ,.Figaro maga-rne · si
Figaro m adamit··)
începh{d din septembrie 1985·.
în sropul clifuzcl.rii unui tip
spe( ial de publicitate, un alt
supliment : „Le Figa1·0
economique". (72 de pagini. in
corpul gazetei, clin care 40 cu
mici anunţuri de servicii).
ln altă zi a săptumînii,
J01a, inră u11 supliment : ..La
maison Figaro" format de
rev;stă cu peste 100 de pagini.

.

Cine plăteşte publ icitatea?
Evident, cetăţeanul. Pe d e o
parte ea este inclusă i11 ŢJr<!
ţul produsului, pe de
alta,
în preţul publi caţiei. Şi poate,
şi-11 al treilea rînd, prin dPscoperirea unor adesea false nevoi de consum.
Şi totuşi, se pune m continuare întrebarea: sî11t oare
sufiriente aceste venituri pentru eJ.pansiunect
continuă?
Cum poate oare Robert H ersan t să cum pere n1ereu ziare
şi scl nu i··îndc1 nimic '! Potririt revistei „Le Canard encliame", pe datorie : la băn
cile franceze 246 ele milioane
de franci, la cele sltuine 2UO.
După estimarea revistet „L'Evenement de jeud i'' a r trebui să se socoteasca 600 ele
milioane. De cutmd. zvonuri
d111 lumea 7Jresei arata
că
atenţ i.a 111arelui
magnat se
111dreaptă
acum spre „Journal du Vi mane/te''. ll 1.>a cumpăm? Nu se ştie încii. nimic.
Cert este cei. legătu ra dintre
111arele capital şi presă nu-i,
nid in cazul lletsant, citusi
ele puţin
camufla tă. l\1ari1e
1rust1iri nu se sfiesc să-şi asct111 dă
creş te1·ea
„arlHeriei"
pro(Jagandistice, tendinţa
de
co11ce"1t! 1are şi ele 11w11 op1>liza1e a m;jloacelor de cumuni care de masă orientate în
;pifl el ogierii hunii capitaliste, com 1Ja terii
uleilur de
lin[la şi orga11iz1irii acţiuni
lot ele p nsci cinticumu11istc.

„Utopia" unui gazetar editor
Cha mpcllion a
mu1 it în
.821 strîngîn d la piept u11
manuscris: .,cartea mea de

posteritate".

S-lt:i e i:c;i ple11< ·.
De
deşi mwiele lui C11ampollio11 îl învăţau toţi copiii
de şcoală, cartea n a mai fost

de ani mai tîrziu
editura Firmin-Didot publica
manu;,crisul, devenit celebr u:
., Pri r1ci piile
generale
ale

niciocla 1a reeditatei. Un gaze·
rar jra11cez de origine egip·
tean, Michel Sidhom, sesizîrld
paradoxul, s-a hotărît să re-

vizită
Douăzeci

pentru

.:1 1e·cii

t.Wllc;

edi.teze, in fotocopie, n it !'O·
lumu.l tiµărit, ci chiar ma 1wst:1 isul lui Champollion. Pe
o llirtie de fabricaţie specială, fu/u:,lnd cele mai noi şi
sofi sticate procedee de reproducere, după im a11, proiecrnl, pe cure mulţi I au considerat utopic, a fost realiza t. Re::ultatul : u 11 rolum de
6.Ju de pagini, cî 11tărind 3
kg. Pre{ul lui, foarte mare,
n -a irnpiedicat vînzarea. Pe11tru bibliofili un ordinator întocme şte şi dedicaţii
scrise
cu... llierooHfe. Succesul .,editorial·· n u l -a emoţionat prea
mult JJe Mic11el Sidhom, care
isi continuă activitatea
de
ga:etar, proiectînd însă, tot
111t r-o ediţie f acsimilată, reeditarea scrierilor despre Egipt ale sava11ţilor cart! l-au
însotit pe Bonaparte în ues·
t itu expediţie. Proiectul este
iarăşi considerat o... utopie.

Presa
din Siria
fo Siria apar trei cotidiane
naţionale,

cinci cotidiane regionale, peste 40 d.e revi:ste,
precum şi u11 ziar în limba
engleză.

Orgu nul de 1,resă al Partidului Arab Sodaltst Baas se
numeşte ,.Al-Baas'',
a
fost
Jcmdut în a nul 1916 şi se dit a;:ca::a, în prezent, în 50.00U
de ext mplare. l{edactia zia1,dui cupri 11de 120 de persoane, di1t ca1·e 70 de ::iarişti.
De asemenea, ziarul diSJJtrne
de 30 de corespondenţi nat ICJ11G li Şi 14 t:'CJreSpO 1tde llf i Îii
st1Cii11citate.
Gui;.ernJLl are propriul său
o,gan de presă, numit .. A sSaura", care apare din aaul
1!163. fo µrezent, tirajul .-ia
ntlui este de 50.0UO de e:i:em7 lare. „As-Saura·· are 15 col'c'!if.>Olldenţi în străi 11ătate şi
cir,·a 5000 m (ară.
Di11tre ce/Piuite ziare trebutr> a niinl 1t, în primul rînd,
Ti:>zriti", cu cel mai mate
tnaj din Siria - 60.00U e.<.empl.:ire, „Si1 ia Ti111es", rare a1,01c rn limba englezu de cinci
01; ;;e sâJJlămînii, /1recum şi
ziarele r egionale „Al-Aruba ,
A/-Falah", ,,.·ll.Jumahir „AL
lVahde" şi „Al-Furat ·.
Rubrică

realizat.:.:\ de
Const:mtiu LUPU
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• Mai întîi au apărut masinile
de tratare a le>..lului în secreta{·iate,
unde au î nlocuit vechile maşini de
scris. Acestea s int în întregi1'e maşini cu caracter informatic, asemenea ma~inilor de fotoculegere. Ele

Gutenberg
şi

cligi lalizează

microprocesoarele*

Dupi"1 c:um inlr- un text nu se comS-a scris atît de mult, s-au spus
L11nâ corpuri s::iu sliluri diferite :
alit de mul te despre faptul că hirroman cu it:!lic, grns cu slab„.
tia va fi înl.aturatil de căire informa tică, de ecranele sale şi de m eUnitatea de impl'imare este o altă
moria magnelică încît astăzi ne
c1 .lJJunen i 1 a unei maşini de fotovine g1eu să credem că tehnologiile
cul1::gcie. _\cestec1 trebuie s.i:i se supun:i un,w reguli stl'icte de calitate
microprocesoarelor şi ale imprim ă
:;i dt' P•-.~·;1.1e. Sint de d1ferlle tirii, departe de a se opune unele
puri, în funcţie de felul caracterealtora, s.: împacă foarte bine îmlor. Vtell"c indelungata a fost utipreună. Şi, totuşi, aceasta este realizat un pl'OCCdLU lutugrafic : pc o
litatea. Pentru a ne convinge, e
hirtic t ratatu se proiecta imaginea
deajuns să aruncăm o privire asucaracterul ui . ln materialele cele mai
pra statisticilor profesionale : pror ccent0. c<1l':1cteruJ are o formă diducţia
de
hîrtie, acea
hîrtie
gital1z. u. cl;11· continuă Şi acum a
.,listing", cu zone ce nuşii şi albe, a
fi folu.~. t0. datorită fi netei lui-, hirtu
devenit unul din principalele prosau fil1.1u l fotografic. In teresu! penduse pentru imprimerii. Şi dacă
tru calitate 0ste atît de :.i:.1cluu încît
s tati::.lictle pi ictisesc, este suficientă
unii cons I 1uclori, îndeosebi Al\l Ino vizilă într-o tipografie foarte
ternntional, :iu perfecţionat niste
mică. Vom ;;:"1si acolo, mai 1nult c;•
instrumente capabile Să şteargă
s igur, maşini care au claviatură şi
mele digitalizării.
utilizează ecrane : maşini de fotoculegere la care tipografii culeg texMaşinile de fotoculegere sint retele ce le sînt încredinţate.
lativ r ecente. Abia în anii '70 au
Asem.:nea oricărui micro-ordinaî n lăt urat complet plumbul şi tipotor aceste maşini sint constituite din
grafia tradiţională. ln Franţa ele au
mai multe clemente. Dintre acestea.
pătruns lent şi , adesea. greu. Es1e
două sînt impor tante : calculatorul
aproap~ tncredibil, dar lt se reproş i unitatea de imprimare. In calcuşa. acum zece ani , de a nu oferi o
lator s.:? introduc programe special
calitate compa rabilă cu cen obţinuta
concepute pentru a realiza automat
prin procese tradiţionale. Si astăzi
o serie lntrea,;a de op~raţ1uni. calmai cxic;\.U profesionişti în~1 · or::iţ1
c.ule, in tcrv~n\1i asupra carncterdor
de const·Cintele genernlizani Io:· ...„usau a vocabularului. Aceste prograpra „cullurii noastre tipnciraf.ce-·.
m e sint complexe, dar Şi materia
care vor să coinbal<I h:·~emoma
pe care o tratează este la fel de
americană (Majoritatea constructocomplexă. Sa luăm, de exemplu, onlor acestor maşini se afL'.1 în
peraţiun ea tipografică cca mai obiş
S.U.A.). Frămintările de acest gen
nui tă : aceea de a crea coloane de
!>int însă de n atură academic<1 în
text ale căror rînduri au aceeaşi
raport cu adevăratele mutaţii iwin
lungime. Operaţiunea nu este decare trece ast.ăzi universul impriloc uşoară. Spre a putea fi realimeriei.
zată în condiţii bune, cuvintele trebuie tăiate, respectîndu-se un anumit număr de reg uli gramaticale.
două
Sint necesare, de asemenea, o seamă de calcule pentru a împărţi în
mod egal spaţiile dintre cuvinte.
Dacă vrem să obţinem o tipăritură
frumoasă, calculele trebuie să ţină
revoluţii
seama de forma fiecărui caracter şi
de ceea ce rezultă cînd este alătu
rat unui alt caracter... Spaţiile stanUna dintre mutaţii se referă la
dard de pe maşinile de scris nu
întregul proces de fabricare a unui
s int admisibile atunci cînd ai ală
imprinu„t, de la redactare Şi pînă
turi un A şi un Y, un I şi un M ...
la terminarea lui. şi care. mult m:::'
mult decît fotoculegerea, \"a modifica în profunzime lumea tipăritu
• Ex trase dintr-un articol de
rilor.
B ernard Girard, apărut în revista
Două elemente, în aparenţă neîn„Science et vie", nr. 152/septembrie
semnate,
au jucat un rol decisiv :
1985.

ur-

Cele

tehnice
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informaţiile.

utilizează

un cod binar, codul ASCII, care
transformă c::iracterul de literă pe
care s-a apăsat, într-o serie de O
şi 1, de exemplu, „ A" în „ 11010001 ".
Stochea;:ă informaţiile p e dischete
~i dispune în multe cazuri de mijloace de comunicare.
8 Apoi, aproape în acelaşi timp,
au apărut noi maş ini de imprimat,
mai perfecţ ionate, d e o cali tate mai
bun ă d0cît cele tradiţionale
Intre
acestea, şi im11l'imatele laser care
util i7eaz:l
procedeul
xerografiei.
Sîntem în că departe de calitatea fotoculegerii, dar !:ii ele cea a vechilor imprimate cu ace tradiţionale.
!n fine, am asistat la dezvoltarea
unui şir ele tehnologii ele imprimare mai petfectionate. m ai ieftine.
Este vorba de jetul de cerneală. de
imprimarea prin transfer termic,
magnc:tografia, pro i ecţia ele ioni...
toate tehnicile fară imp5ct care permit s.ă se r ealizeze uşor după acelaşi document oricile exemplare am
dori, prf'tindu-se foarte bine la reproducerea de grafice şi imagini,
permiţind în unele cazuri
utilizarea cul orii.

De la tratarea textului
la

maşina

de fotoculegere

Fiecare nou tate tehnolo 6 ică a
avut conseci nţ ele ei asupra c:>vnluţtei mesei ii lor tipogra[ice. S.l începem cu ltatarea textului. C'Pi t:·1re
realizau tex te destinate să 1ie culese şi-a u spus foarte repede : ., De
ce să fac de două ori aceeaşi mun ·
că "? De ce să nu trec pe maşin:i ci.;:
fotoculegere textu I r ealizat fl:} nrnşina mea, economisind asttel o min ă de lucru
ce cost ă scump?"
Aprioric, de fapt, nimic nu interzicea sa se transfe1e pe maşina de
fotoculegere t_,xtcle realizate pe o
maşină de !ratare a textului. Şi unele şi c.: lclalte utili zează acelaşi
cod ASCIT. Ne-am putea imagina
chiar mai multe tipuri de transfer
al info1·maţie1 :
- prin simpla schimbare a dis<'hete1;
- prin telecomunicaţii.
în fapt, ca întotdeauna în universu! informaticii, ceea ce la început p:ire evident aprioric, mai tîrziu se dovedeşte a fi extrem de
complex. Nimic nu usle ma1 dificil
dectt să iniţiezi un dialog intre

4parate care n-au fost concepute in
acest se.op ! S-au· fă cut experienţe
multiple. La inceput dificultă~ile au
fost enorme, cu atît mai mult cu
cit tipografia şi meşleş11gul imprimării sînt extrem de exigente. Există o serie întreagă de erori, aproxim~tu, prescurtări. tolerabile în
universul informatic, însa inadmisibile în cel al imprimeriei. Ca să
nu dăm decit un exemplu : s0 poate
concepe crearea unei mesagerii clcc ·
· trnnicc , a unei bă nci de date care
să nu folosească accentele. Dar este
impo,sibil să tipăreşti un text om!ţîngu-le. A fost necesară rezolvarea
multor probleme mari. între care,
de pildă, cele create de coduri.
ASCII a devenit un cod oficial. E
drept că fiecare constructor arP o
versiune proprie, u5or diferită .
Aceasta nu pentru că ei refuză să
respecte o normi . dar la ma jnri ta tea maşinil o r provenind din S.U.A.
importatorii au trebuit s ă îmbogă
ţească codul original cu semnele ce
nu există in engleză şi nu toţi au
făcut-o în acelaşi fel.
In sfirşit, au apărut şi o serie de
dificullăti le~ate de diferitele metode de lucru. Maşinile de tratare
a textului specifice activităţii secretariatelor utilizează inc3 multe
din procedeele provenite d in dactilografie. Ele folosesc adesea metode de tabulare asemă nAtoare cu cele
de la maşinile de scris : pentru a
crea un spaţiu, la începutul tabelului, este deajuns să apeşi pe bara
respectiv~ ori d~ cite ori e nevoie.
MaşinilP de fotoculegere lucrează
altf,l : ele măsoară, codifică, dar nu
inţeleg ce înseamnă spatiile albe
cart' :i<"' repetă ...

Sfirşitul

tipografilor ?

Cu e:-.cepţia di[icultăjilor la care
ne-am referit mai înainte. trepta t,
treptat toate celelalte probleme au
fost rezolvate. constructorii au realizat lectori capabili să ., refacă" şi
să tran-codeze dischetele venite de
la un alt furnizor, au pus la punct
programe de comunicaţii cu performanţe înalte, existînd astăzi unele
oferte cie prestări de servicii care
propun să se împartă în două operiaţiunea de fotoculegere :
- pe de o parte, la autor, prima
culegeri";
- pe de altă parte, să se introciuca in maşinile de fotoculegere
codurile ce permit aparatului să
realizeze paginarea tipografică a
textului. Dar aceasta nu este decît
o primă etapă. Separarea culegerii
de paginare deschide, in fapt, calea spre automatizarea completă a
tipograiiei. Un început de automatizare a fost real izat prin intrndn-

cerea maşinilor de fotoculegere care,
în versiunile cele mai recente. e·fecluează automat un anumLt număr de operaţ ii complexe cum este
inlrcruperea cuv111telor. Dar este
nevoie dE: un tipograf care să arate
că paragrafele încep într-un anumit fel sau că citatele trebuie culese cu litere italice... Ceea ce se
efectuează in decursul culegerii. Tipograful adaugă la textul său coduri specifice care dau maşinii consemne ele execuţie. Cind culegerea
se realizează în mod independent
co<lifîcarea poale fi automatizată.
Principiul este destul de simplu :
1. Se în locuieşte, la culegere. codificarea tipografică complex.:l printr-un sistem de balize, de simboluri care indică într-un anumit loc
un titlu, un nou paragraf, un subtitlu ...
2. Se stabilesc tabele de codificare specifice care arată că în lucrarea cutare titlurile sint culese
cu corp 14, subtitlurile cu corp 11...
Maşina realizează automat ceea
ce trebuie să facă tipograful, iar
dactilografa care efectuează prima
culegere nu trebuie să înveţe meş
teşugul imprimării. In această direcţie se orientează în prezent edilori 1 care ca ută să dezvolte pc mi··
ero-ordinatoare programe de culegere adap tate la ma-şina de fotoculegere. Un exemplu din multe,
programul S irtex, care foloseşte me1.oda de tipărire Jouve: el realizează opt ni veluri de titluri. nou 1
nivele de paragrafe şi opt coduri
spec1f1ce (italic, gras, aliniere stînga, aliniere dreapta etc).

Procedee noi, dar nu
şi

o calitate mai

bună

Adesea, în s istemele de fotoculegere in1îlnim maşini provenite direct din universu l informaticii şi cunoscute sub termenul generic de
„eledronic publishing". !n acest
domeniu se vorbeşte mai degrab·.\
de GML (Generalized
Markup
Lenguage) decit de balize, dar ideea
de bază este aceeaşi : se înl ocuieşte
o codificare de tip procedura l ( .. se
trece !~1 corp 14, se av<1nseazi\ c;µ

două

rînduri... ") printr-un sistem de
tip declarativ („ ia la un p aragraf,
un litiu de !.ecţiune, o no tă ... ")
Aceste sisteme de culegere au o
poveste veche. De <mi de zile gă
:,tm în unele mari centrale ale informaticii maşini de [oloculegcre
ulili.ratC' ca maştni de imprimat în
cazul ur>or lucrări ce pretind o calt tate mai deosebită. Marea nouta te
clin ultimii zece ani este apant1a
unor imprimante fără impact. AcC'sl e maşLni au permis, în fapt, transierarea tipăririi în sălile de ordinatoare. Nu ne mai situăm in universul ._,ctitorului , care înecare:\ să
raţionalizeze şi să automatizeze culegerea. ci în cel al informatici a·
nulu1 care se îngrijeşte. înainte de
toate, de gesti unea datclot·, si luind
tipografia şi imprimarea l a periferia preocupărilo r sale. De aceea e>..ista cons1ructon care exploatează
slab capacităţile maşinilor lor. Nu
vom da dccît un exemplu : a trebuit ca editorii să se echipeze cu
asemenea tehnică pentru ca şi Xerox să se intereseze de ea.
Chiar cind au performanţe foarte
în alte, maşinile Xerox, IBM, AgfaGe\"aert. Canon ... nu dau lucrări de
calitatea celor ric care editorii le
produc în mod obişnuit. In schimb
nu cunosc concurent'l în cazul tirajelor mai mici de 500-600 exemplare. Aceasta datorită tehnologiei :
maşmile de tipări l clasice, prec;ele
offset utilizează o formă imprimanta, o placă. Ea trebuie fabricală , ap oi .. introdusă" în maşi n ă. Cu cit
liraiul este mai mic, cu atit aceste
două operaţiuni afectează mai mult
prc\uJ de cost. Mai competitive sint,
deci. procedeele care se dispensează <li> forma imprimantă. De [apt,
imprimantele fără impact prortuc
originale la fel ca şi ciparatele de
folocopiat cc le folosim în birouri.
Cu fiecare copie este pus in miş
care acelaşi proces : pe tamburul
fotoconductor apare o imagine.
1\ceasta permite personalizarea imprimatelor, de exemplu, scrierea
unor mesu.Je cu un text cons tan t
şi cu numele destinatarului variabil...
Intr-o imprimerie. lucrul este împărţit intre patru operatori : culegătorul, mon1orul, foto c ravorul şi
offselislul. Culegătorul realizează
tcxlul Ia maşina sa. IntCtrvine apoi
montorul care decupează probele
produse de ma ş ina de fotoculegere.
le mo nlca1.:ă pe un gabarit, trasrnz'l
filetunlE:: cu cerneală, adaugă tremele, pune numărul de pagină. titlul curent ... !n funcţie de paginaţia
stabili lă în prealabil. Fotogravorul
transform i'! acest montaj într- un
film ca1·e serveşte după aceea la
confecţionarea plăcii offset. ln sfîr-
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•
In întimpinarea celei de-a 65-a aniversă'fi
a creării Partidului Comunist Român. reda~
ţia revistei „Viata militară"',
1împn„•urJCi
cu
Biroul U.T.C. din Consiliul PolitJic Superior
al Arunatei, a organizat
un concurs literar, de
proză scurta .şi pocoie,
pe tema Sub faldurile
partidului victorios, preoum şi un concurs de
materi.:ile :;;conice, s ub
gene11icuil In gind şi
faptă să urmăm lJartidul.

„

m

lin cin.silea aceluia.şi
evoni1ment, redacţia gazetei ostăşe.-;;li .. La datorie" a organizat, tot
în colaborare r'U
Biroul U.T.C. din C.P '3.,
con-c-ursul
de rrc.atie
nuholiri.st"ic'.ii
inqtu!rit
Oştean şi cefăjean intotdeauna.
Dotat
cu
prPmii
şi
men(iuni.
concursul îşi propune
să contribui@ la
afirmarea ti ne1relr>r t::ilente
din rindurile militarilor
in termen şi cu tNmen
"!'€'dus, pre> cu 111 s i alP elevilor şcolito·r militare.
• La Olubul prmei
din Tirni,şQara. ziari.' tii
publicatiilor din locaJit::ite au audiat.
recent, expunerea, cu tema „Concep!iile
rund;imental<' de
!)".)litică
externă române::iseă
inHiatc şi
or0111ovate
cu consecventă şi r-ea1i~m
de
tnvarăşul
Nicolae
CC"auşcscu ".
E~punerea a fost
fă
rută de
Sl<"'fan Tanc.
l"ctor a1 C.C. al P.C.R.
• La
intcre1'antetC'
mani restări cullural-educati ve prilejuite de
.. Luna dirţii l:i. i'ate" au
participat numeroşi ziarişti. Astr<'l, în Sectorul agricol n rov. la că
minul cultural din Brngadiru, Constantin Ionescu (.. Agerpres") a
ţinut o expunere despre marile rcaliz[iri obţinute în ţara noastră
în ultimele două decenii, iar la cel din
Chitila s-au intîlnit cu
cititorii i\dr.ian Mierluşcă
şi
Vasile Preda („Viata Militarii'').
George Florin Cozma
(„La datorie ") şi alţii.
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• Pe linia unei practici in stituite în ultimii
ani. colectivele celor
două publicaţii din Argeş gazela „Secera
şi docanul ·' şi revista
„ Argeş " se dC'plasează, în afara
documentărilor curente.
în
mari unită(i economice
şi institute ele cercetare, dezbătincl la fata
locului, printr-un oportun dialog cu specwliş
tii, cu oamenii muncii
din rei'pectivele unităţi
prnbleme de „ ultimă
oră" ale activităţii cc.onomico-sociale. O astfel de întilnire, fructuoasă de ambele pă rţi,
a avut loc recent la

a fost deschisă o fuXpozitie documentară cuprim!:înd :.dare, reviste
şi câr~i apărute la Caransebeş şi a fost editat
caietul „Momente
din
i~toria
tiparului
românesc la Carani;;ehcş".

I

li R"cent s -a încheiat ultima editie a concursului profesional organizat de grupa sindi<:ală
d e la redaiotia
zi.aru'l ui „Zori noi" (Suceava).
P·c
primel-a
locuri s-au situat Doi na
Ccrnica, pentru
..cd
mai bun artioo1", DumiLru Brădă\an. pentru
„cel.P
mai int.Presante
note şi mformatii" si.
din nou, Doi na Cern!-

Un sumar. dens. pe

o
interesantă,
informat ie
bogată, semnături pr<?stigioasc, o paginaţie şi
o ilustraţie foto realizate ·inspirat. cu prof~
sionalilate,
recomandă
lecturii almanahul editat de .revista „Teatrul ".
tematică

diversă

şi

In sala de i;;torie
a
Muzeului de istorie
natio nală
şi arheologie
d in Constanta, colegii
din redacţia ziaru.lui
,.Dobrogea nou ă" au avut o intîl ni.re cu ,<:peoiai işti
în probleme!<?
istoriei miş.cării comuniste şi muncitoreşti din
•

contempo.rană

ţara

noastră.

•

~,efi;pE,

ln sala de feo;;tia reda.cti"'I ziarului „Dobrogea nouă",
Muzeul de arta din Cons tanta a desch is o expo7Jiţie •itinera ntă tem.1tică, cuprin7,ind tablouri
din patrim<1niul muzeal.
Expo ziţ ia e<;I!'
reînnoită lunar.
vităţi

SC UR T

de 1·a noi
întreprinderea
din Piteşti.

Textila

• Sub egida Comisiei Române de Istorie
Mi1itar.3., a apărut primUJ! număr din acest.
an al revisiei „Lupt.a
înbreguiui popor·'. Asemenea ICE!'l'Orlalte fi numere anteriootre, şi cel
de acum are un "On\inut bogat şi vari;it. O
parte din articolele apăru te sin t
consacrate
împlinirii a 1900cl(.' ani
de
la
urcarea
lui
Deceb:il pe t:-rrnul D;iciei si a lf5 de ani de
la izburnirea revr~lu
ţiei ·conduse de Tudor
V1laclimirescu

ca, pentru .. cele mai abract1ive ,titluri". De rnmarca.t faptul că. în ultimii trei anL
colega
noaşitră0 1redactor de rubrică. s-a situat cu con- .
secv.Pntă pe primul loc
la cele două... categorii.
• Gazetarii
timiwren i - 1redactori ai pubh·aţi1lor
.iudetene şi
corespondenţii

lişt i lor

• R0rlactia
iiat·uJui
„Flamura" - Caraş Se
ve11in a fcfrut
padc
dintre organizatorii mnnifestări!or 1;tiin\ifice s i
<:uit-urale prilc.iu iie de
sărb.ăitorirca,
în
luna
decembrie. n centenarului tiparului şi presei
române.şti la
Caransebeş. Printre aceste manifestări s-a numărat şi
sesiunea de comunicări
„Tradiţii ale presei
şi
tip<lrului in Banat'· ajunsă la a VII-a
ediţie. Cu acelaşi
pr,ilej

pr<E>~ei

centrale - au parlidpat la o conforinţă de
pr<'să la Intreprinderea
dP autoturi-;me,
u nrle
în~. Valdemar
Zav.ad;.:ky le-a prezentat au-,
tomobil ul de ţ~arte m ic
lilm.i. r<'ma.r·cabilă reali1.are tPhnică a speciatimişoreni.

• O altă ştire de la
ga;.:ctarii
t i m işoreni :
membrii redacţiilor locale şi corespondenţii
presei centrale au făcut
o d('pl.a.sarc la IAS Gă
taia. unde s -au d0cumentat privitor la munca desfăşurată de oamenii muncii din unitate. purtînd. de asemen~a. un larg si util d!alog cu -cititoru.

!I A

apărut,

a~imanahul

recent.
„Gong '86".

• Cenaclurile „Tudur ·
Arghezi " (al CJUJbulu1
ziariştilor din Craiova)
şi „Ramuri" .(al revistei
cu acelaşi nume
din
Bănje). au
organizat o
complexă . manifestare
literar.~artisbică la rea~
liza.rea căreia şi -au dat
concursul membr i ai
celor două cenacluri,
orchestra de cameră .,sl .
soliştf ai T eatrului fi ric.
Manifestarea a avut lQc
la Clubul ziariştiJor. în
prezenta
tucrăloril•1r
celor tret redactii dip
Craiova (ziarul „î nainte", revista „Ramuri ",
Editura Sc11isul 1românesc) şi a u.nor lucrători
ele la J.n treprinderea poUgriaf.ică Oltenia. Cdlocv li şi şeziHori liLer:.ua r tistice au mai
(nsl'
organizate la ,liceele economic
şi eneegetic '
din Cra•ova. ca· şi 1„
ş.::oala d in comuna O,.
\ofenii din Dos:
· •
Asociaţi a · spo.l'tiv.3
a ziariştilor, din cadrul
Sindicatului
Presă
Bucureşti
a organizat
la sfrrşitul liunii ianuarie, la P1t'edeal. u n concurs de săniuţe şi schi

·•

Pentru prim a oad in oei 40 de ani de
cind funcţionează, postul de radio al O.N.U.
a tăcut în prima săp
tămînii a lui
ianuarie
J9G(j. ., Vocea Americii".
care-i înch iria emiţă~
toarele, a decis să ceară o sporire a preţu
rilor de 6000/o. Pînă la
rezolvarea
problemei,
fiind vorba de bani, nu
s-a făcut nici o concesie. N ici chiar pentru
O.N.U. !
ră,

•

„Liga con tra fuîn p ublic" din
Franţa a cerut printr-o
scrisoare deschisă .,suprimarea imaginilor de
televizi une care
comportă denumiri sau firme de ţigări sau alte
produse de tutun". Protestul a fost determinat de
încărcarea
unei tr ansmisiuni foarte
populare - raliul
automobilistic Paris Dakar de a nunţuri
publicita re ale diferitelor mărci de ţigări.
mătorilor

•

Cea

de-a
11-a
Conferi nţă a decanilor
facultăţilor de ziaristică
din u nele ţări socialiste a avut Ioc, între 13
şi 21 noiem brie
anul
t recu t, în capitala Republicii Cuba, H avana.
Dezbaterile participan tilor s-au axat asupr a
problema ticii le gate de
p ropagandă şi
contra propagandă. S-a con ven it ca a 12-a con ferintă să se întrunească în
acest a n la Leipzig,
R. D. G ermană, urmind
6 ~ abordeze con secinţe
le revoluţiei ştiinţifice
şi tehn ice pentru form area zia riştilor.
• „Asah i Shimbun ",
unul din principalele
cotidian e j aponeze, cu
tiraj
mediu de
un
12 milioa ne exemplare,
are, de la 31 decem brie
1985, o ediţie europeană, tipărită la Lon dra şi
ca re se vin de în marile oraşe din Occident.
British Telecom, comp a nie brita nică de telecomunicaţii,

asigură

t ransmiterea pr in satelit, în tre Tokio şi Lon dra. Deoca mdată, tiraj ul ediţiei europene a
lui „Asah i Shimbun"
este de 6000 exemplare.

• De la 3 octombrie
anul trecut, a început să
emită o nouă staţie ele
radiodifuziune cubaneză Radio Taino. E'misiunile sale sînt destinate turiştilor aflaţi în
Cuba. Radio Taino emite pe unde medii
(1161 kHz), între orele
6 dimineaţa şi 6 seara,
in limbile spaniolă şi
engleză.

• In pofida catastrofei petrecute cu naveta
spaţială
., Challenger ",
NASA anunţă că va
continua selcC'ţia pentru primul zbor al unui
reporter, programat iniţial în toamna anului
viitor. La selecţie par-

• Revista „Le Nouvel Economiste· pubÎică ştirea ca spec1aliŞt1
americani au realizat
un receptor de televiziune în culori. pe care
pot fi urmări te cnncomi tent două emisiuni.
In partea clin drc>apta
sus a ecranului, apare
o imagine de d11n011c;iunile unei căr\1 poşlale,
care poate fi inregistrată. însă. pe vidPocasetofon şi redală, apoi,
la proporţii obişnuit~.

m

I n tre 212 şi 21 noiembrie 1985. la Vcne\ia
(Italia) a avut loc prima reuniune a Clubului
Internaţional al Ziariş
tilor pentru Drepturile

le-Carlo şi a lui Telediffu,;1011 de France, difuzează pe unde medii
programe destinate Orientului Apropiat
şi
Mijlociu, prin intermediul unei sta\ii ele emisie situate în Cipru.
Varşovia
a
sc<;iunea lăr
secretariatului
cursul căreia
participanţii au ascult.al
un raport privind pregătirea celui de-al X lea Congres al O I.Z.
S-au examinat, de asemenea, activitatea şi
planurile caselor inter naţionale ale ziari ş tilor
de la Varna şi Balatonszeplak, precum şi activitătile şi perspectivele cluburilor 0.1.Z.

• La
aYut loc
gi Li a
0. I.Z., în

•
a

ticipă
rişti

peste 500 de ziaamericani, unii
ch iar de renume, aşa
cum este
cunoscutul
prezentator TV Waller
Cronkite, 69 ani. In luna martie a .c„ dintre
aceştia
vor fi selectaţi o sută, doar cinci
din tre ei urmînd să fie
supuşi
u nor teste la
Houston.
o nouă
„Studii de literatură clasică chineză", creată din iniţiati
va Edi t urii literare a
poporului din Beijing.
•

apărut

A

revistă

-

• Cel de-al 36-lea
Salon foto-video -cine a
avut loc la Paris, la
sfîrşitu l anult1'1
trecut.
Primul Salon , organizat
în a n ul 1923, şi-a îndreptat a tenţi a asupra
fotografiei,
cinematografului şi opticii, dar
începînd din 1970, accentul cade asupra echipamentelor video.
•

„ Times of India" a

anunţat că institutul său
de ce rcetări a deschis

primul curs de ziaristila Universitatea din New Delhi, cu
participarea a 26 de

că socia lă

ziarişti.

Copiilor. Au participat
peste 100 ele ziarişti din
toate colţurile lumii. Acest organism, constituit la Londra, îşi propune să promoveze şi
să asigure
cooperarea
ln vederea sensibilizării
opiniei publice în problemele copiilor. Prima
reuniune a fost consacrată temei „ Vaccina
rea copiilor".
• Agenţia
France
Presse a anunţat că are
intenţia de a difuza direct informaţii şi fotografii prin satelit. alit
in Franţa, cit şi în Europa, prin intermediul
sa teii tului francez „ Telccom "- 1 şi al celui
vest-european
„ BCS".
AFP va participa, în
colaborare cu ,. France
Cables"
şi
Radio
(FCR) , filială a PTT
(Administraţia Poş telor
şi

Telecomunicaţiilor),

la o societate în curs
de constituire denumită
provizoriu „Multicom ".
Unul din obiectivele societăţii este exploatarea
unui serviciu de distribuire directă a informaţiilor de presă prin
sateii t.
Această societate filială a lui Radio Mon-

Uniun"'ti.

naţinnală

ziariştilor

din gcitaclor (UNP) a editat un
„ Cod deontologic
al
ziarişlilor·• (Codig"
de
eticr.J.
dcl perivdista)
Volumul a apcirut cu
ocazia celei d<'··a 35-a
aniversări a UNP.
• Revista
soYietică
de popularizare a şti
inţei „Znanie-sila" şi-a
sărbă torit, recent, şase
decenii de apariţie.
•

APS,

agenţia

de
a introdus emisiuni în limba spaniolă timp de 111
ore zilnic, destinate ţă
rilor latino-americane.
Agentia difuzează, de
ascmcnen. cmic;iuni în
11mbile francezii şi arabă pentru Orientul A propiat şi Europa. O emisiune de patru ore in
limba engl eză se ad re-.
sează Europei şi Americii de Nord.
presă

a l geriană,

•
Zi aru l sovietic
., Pravela" din 7 ianuarie 1986 a fosL tradus
integral in Jimba fran ceză şi difuzat, în ziua
cte '.:!3 ianuarie a.c .. ' la
chioşcurile de presă din
Fran ta, într-un tiraj de
100.000 exemplare. O
experienţă similară s-a
realizat, pentru S.U.A.,
în luna octombrie anul
trecut, iar de la 22 ianuarie a.c. difuzarea se
face zilnic.

(continuare din pag. 45)

;;1 t, offsetistul

tipăreşte.

ln cazul
1mprimant~lor fără impacl, imprimarea se realizează plccîndu-se de
la o foaie albă. Filmul şi placa de
imprimare dispar, montajul es~e integrat culegerii, textul este introdus
direct ln formele de tipar stabili te
mai înainte ... Se insistă în să puţin
pe calitatea tipografică (oricum,
niciodata nu va fi realizată calitatea Iotocuiegerii) şi prea mult pe
gestiunea datelor şi pe posibilităţile
de mu„„aj text-imagine.
O bună parte dintre programele
de culiegere existente în prezent au
fost realizate 'în genere de către
editorii int•er<:>saţi de ge-:t.iunea aut0mată a informaţiilor si de posibiJitătile de consultare oferite
de
băncile de date. Ei au avut in vedere sporirea capadtă~ii d e multipli-Oare a lucrărilor editurii, plec'îndu -.~e de la acf'ILa5i ansamblu de informapi. Astrei. Didot-Botlin a dezvoltat o serie întreagă d<' ap.arat-e
care îi permit să rea.Jiz.eze i nformaţiile sale printr-o singură culeg·":·.e
(adresele întreprinderilor), o bancă de date, anuar-e, plicuvi.
Majoritatea programe1or aflate pe piaţă
au fost puse întot.deauna la -punct
de specialişti în i nformat ică, constructori. soc1etăti de prestare de
servicii, cercel ă tori. ..
Promotorii ac<'stor tehnki de imprimare s-au interesat la început
de tipăriturile ce nu sinl agr€ate de
editori : tezele ştiin\ifice (care de
îndată ce autorul face apel la furmule matematice pun probleme dificile) ,
documentarele tehnice ce
amestocă aproape sisl<'ma tic text.ul
şi imaginea şi mai trebuie să fie
şi la zi. tipăriturile sipt>eiale (facturi. conturi. trimiteri poştale personalizate). Dar pe măsura îmbunătăţirii calitătii aparaturii. ei s-au
orientat spre pieţe mai „profesionale". In primul rind şi-au îndreptat atenţia spre presă. Astăzi, din
ce în ce mai frecvent. se orif'ntează spre editarea de cărţi, reviste
etc.
Toţi marii constructori de maşini
de fotoculegere au prezentat ecrane
specfali:i.:ate in paginatie, toti au
in sertarele lor proiecte de conectare a ..scanerelor·' "' la maşinile de
culegere. Ei intenţionează să prezinte ansambluri complete. ca-pabile :o;ă manipuleze cifre. curbe, grafi<:'€. texte, imagini ... Fie şi pentru a-şi a.păra clientela tradiţiona 
lă de editori, deoarece. în spatele
a cestor bulversări tehnologice, se
profilează contopirea profesiilor de
editori şi tipografi. O contopire care
îi înlătură pe vechii tipografi
si
care ar putea, nu peste multă vreme. să amenirnţe şi alte profesiuni...
(Traducere de Liliana ARTANESCU)
*) Scanerele s1nt instalaţii computerizate pentru prelucrarea
şi
transpunerea imaginilor alb-negru
şi policrome in forma de
ti.par

(continuare din pag. 38)

1943, prin grija unui neobosit pedagog din Caransebeş, învăţătorul
Pavel Jumanca. şi „C.T.B. ·· (19361939), revistă turistică apărută cu
scopul de a pune în evidenţă frumuseţile naturale ale zonei rnscrise
intre Munţii Ruscăi, l.\II:unlde Mic
şi Scmenic.
ln aceeaşi perioad:i a apărut. prin
strădania poetului. folcloristului şi
prnfesorului Lucian Costin (Ion
Costinescu), revista „Banatul literar", între anii 1934-1935 şi 19371938, merituoasă prin publicarea
scriitorilor proveniţi din această
provincie românească. In această
revi stă au văzut lumina tiparului
scrieri de Lucian Costin. Mia Cerna, Damian Izverniceanu, Al. ·pnţariu, Ioan Miuţa, George Cătană,
Gh. Lică-Ol.t, Grigor e Bugărin ş.a.
Presa din Caransebeş s-a îmbogăţi t după 23 August 1941 cu ga7et.a „Uzii na şi ogorul··, organ al
Comitetului regional P.M.R Severin care a apărut intre 191:1-1932.
Tîoăra gazelă comunistă era ecoul
marilor t1an sfor mări din primii ani
ai revoluţiei socialiste în patria
n oastră.

Presa literară din Caransebeş
imbogăţjt în ultimul deceniu cu

s-a
numerele caietului literar „Jurnal",
tipărit de cenaclul liter<>!' „Mihail
Hatiei". R edactat sub competenta
îndrumare a poelului George Suru
şi mai apoi a prozatorului
lloria
Vasilescu, „Jurnalul" s-a bucurat
de colaborarea unor nume presfigio;ise ale literaturii român~ contc>rnporane precum : Cornelia Şte-

Ia.rna în parcul

fănescu, Maia Belciu, Petru Vintilă, Sorin Titel, Cornel Ungurea-

nu, Anghel·. Dumbrăv~anu. Pavel
Bellu. Alexandru Jebeleanu. Mirci>a
Şerbanesrn, cit şi a unor scriitJri
afJati in plină afirmare : Octavian
Dochn,
Gheorghe Azap, Sabin
Upreanu, Aurel Turcuş. Cele citeva
uumcrc ale „Jurnalului '", care pe
lingă poezie şi proză, au oferit un
spa(iu larg problemelor actuale de
critică. şi istorie literară, cercf'tări
lor istorice din zona Caransebeşu
lui şi unor iecenzii facule la obiect,
l-au înscris - cu fiecare apariţie
- printre evenimentele notabile ale
presei literare clin provincie.
Anuarele Muzeului judeţean de
etnografie şi istorie locală din Caranse beş „Studii şi comunicări
de etnografie-istorie" - din care
au apărut patru numere şi un volum omagial, incepînd cu anul
1975, şi-au adus o contribuţie de
scamă la cercetarea şi valorificarea
tezaurului etnografic al judeţului
Caraş-Severin concomitent cu valorificarea cercelărilor arheologice din
Banat ş i Transilvania, cărora li s-au
adău~CTl în mod firesc unele studii
de istorie medie, modernă şi conlemporană a oraşului Caransebeş.
Fără îndoială că această succintă

prezentare a istoriei tiparului românesc din Caransebeş, oricind
s usceptibilă de .îmbunăLii1.ire, ne îngăduie să conchidem că, în spaliul cultural bănăiean din ultimul
secol,
Caransebeşul
şi-a
adus
o contribuţie de
prim
ordin,
care ar trebui sa facă în viitorul
apropiat obieclul unor aprofundate
şi pertinente studii.

Herăstriiu

Produse competitive
de nivel mondial
corespunzătoare

cerintelor partenerilor
interni şi externi
Dialog cu ing. GEORGETA IONICA, director general
al Centralei Industriei Bumbacului Bucureşti - De la ultimul
interviu
pe car e l -aţi acordat revistei
noastre. stimată tovară.şă. iuginer Georgeta Ionil!ii, a h'ecut ma an. Un an bogat în
noi şi m ari înfăptuiri, anul
în care s-a înche iat cu remarcabile su ccese cel de-aJ
şa1>telea cincinal a.l devenirii·
noas tre socialiste. Ce noutăţi
pu te ţi oferi cititorilor noştri ,
fiindcă, sîntem com·inşi,
şi
în domeniul
dumnl'a.voastra
de a ctiv it a te s -au
petrecut
multe în aceasti perioad ă..

- lntr-adeviir, anul
1935,
anul în care
::im sărbătorit
împlinirea :i 20 de ani de Ja
Congresul al IX-iea. ele cîncl
în fruntea partidului si
:.1
statului nostru se află tov::iră.5ul
Nicolae Ceauşescu, a
fost .şi pentru noi, oamenit
muncii din Centrsla Indll'.;triei Bumbacului Bucureşti si
din unităţile sal~. un an de
succese
deosebi te.
M qbi1lizaţi de hotăririle istorice ale
Congresului
al
XIII-lea,
ne-am străduit
să ridicăm
ni\·elul ac-livităţii noastre pe
trepte. superioare,
îndeplinind şi depăşind planul producţiei fizice şi valorice. cu
consumuri sc~zule de ener~ie. materii prir:'le .si materiale, 1:1 parametri înalti de ,

calitate,

eximereu sporite
ale
partenerilor interni şi
externi. A<;tfel, producţia tle ţe 
sături tip bumbac
1reali.!ală
anul
trecut
a
!ost
de
346 mj,Jjoane
me-tri pătraţi,
jum3tate din valoarea producţiei lui 1985 11i1nd realizată clin articole noi şi repn.>iecLa te în an.ii cin.cin alui ui.
ceea ce refJeclă nivelul tehnic
şi calitativ al ţesăiturilor în
continuă
creştere.
Aş
m:.ii
adăuga
'că,
tot ninul trecut, .a fost înnoită substanţial structura produniei
în
toate întreprinderile li03stre.
- Am aflat d e la cotiboratorii dumneavoastră că în
anul" 1985
au avut loc şi
unele modificări de
natură
corespunzători

genţelor

organizatorică.

- Da, a.ş:i-i. Spuneam în
interviu.I precedent că
la
l iulie 1971 a luat
fiin\ă
Centrala Industriei
Bumbacului, unitate economică
în
subordinea Ministerului
Industriei Uşoare. Şi mai ară
tam atunci că, în vreme ce
la data înfiinţării sale, aceasta cuprindea 34 de înt.repriaderi. după nici 15 ani numă
rul lor Se ridicase Ja 55, C'U
peste 60 J.a sută mai multe. Intreprinderi producătoare

de fire, ţesăluri din bumba c
bumbac în amestec, deslinate c.<onlecţion.ăni bunurilor
de larg .consum, aţă pentru
lucrul de mlnă, vată medicinală, articole tehnice pentru
ntvoile indust1·iei. Complexitatea problemelor cu
care
ne-am conl'runlat la un momerlt dat, datora tă in primul
nnd sporirii numărului
de
unităţi, marii lor dispcr.;;ări,
care nu mai perm!tea coordonarea eficient.a a întregii
act ivilăţi
tehnic.:>-economice
a .mpus organizarea a trei
ce ntrale i.n loc de una. Cea
df' la Bucureşti, adică
noi,
am rămas cu 25 înlreprindel'i, alte 18 au oonstitui t o
centrală la Arnd, iar alte 12,
a treia centrală, h Ia)Şi. Dintre cele
mai reprezentative
unităţi care au rămac; în cadrul centralei noastre
reaminte.sc întreprinderile bucureştene Dacia, F.R.B„ Suveica,. î:ntreprin derlle de la Piteşti, Olteniţa, Buzău, Sfîntu
Gheorghe, Pucioasa, Giurgiu,
Slatina.

şi

-

Penfru toate colectivele
pentru
to a.te
consiliile oa.menitor
muncii,
evident şi pentru cel al centralei condusă de dvi., încheierea. cincinalului a
fost
un prilej de bilan i. Un bilanţ
absolut n ecesar cînd urmează să păşeşti într-o nouă t!ta1lă de muncă.
muncitoreşti,

-

noi am făcut
împlini rilor din cincinalul precedent. In ansamblu, pot spune, el este pozitiv. Exp1 imîndj.t-ne în c1lre.
rare au da1rul de a fi convingătoare. în perioad..1 19811!}85 au fost introduse şi re~
lizate în producţie 1543 articole .no u create sau modernit::lle, 8 551 <lesene, modele,
contexturi, precum i)i 29 733
poziţii coloristice. Vă mai pot
informa că speciali.5tii noştri
au creat ş i intr0dus în fabricaţie ţesături tlin fire de
erect, ţesături ou c-ontlr.ut ridicat de materiale refolosibile. ţesături cu li :·e filamentare texturat.e, ca şi ţesături
pentru costume în struc~CJri
complexe, finisate
superior.
De ,asemenes, a fost reproie:-tat si modernizat sorfr11entul de ţ.esături tehnice utilizate în diverse ramuri
ale
economiei naţionale.
Fireşte, şi

bilanţu l

că c.enh'al9
anul acesta
15 ani de existenţă.
v-am
ruga să ne vorbiţi mal H.mă.nunţit despre
activitatea

-

dvs.

reţinut
aniversează

Am
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ei, de la înfii n1ar e
acum.
-

La fel

industrie

şi

pin_ă

ca in întreagd
românească,

ş1

tn

ramurn noasLră. în i nduslria
bumbacului, s-au făcut numeroase modernizări, aceasta
contribulnd la creşterea producţiei şi productivităţii muncii. De pildă, ptioducţia de
ţesituri tip bumbac a spotit,
faţă de 1971, cu 14:3 la su1l1,
re.prezentind ţesături tip bumbac cu
destinatii diferite,
alît pentru pial_a internă, cit
şi pentru export. Tot în jJeea
creşterii producţiei şi productivităţii muncii, în toate unităţile
Centralei
Industriei
Bumbacului Bucureşti, colectivele de ingineri, ·tehnicieni,
rna!Î.$lri şi muncitori .au elaborat o serie de noi tehnologii. Acestea au vL-'.at, totodată. promovarea progresului
1e.hnic. ca 15i realizare.J de irn-

portante economii de enereie şi materii pl"ime. Int<i-oducîndu-se noi te:rnolo.!.{ii de
fabricaţie, s-a J'eU.?il ca,
în
'H'e~t.:1 ipei·io:ldă, JH'ocltJ<•ţia su
fie niodennizată în tulaJitate-.
!2le semnificativ „i faptul că,
dacă în 1980, rpondel'ea bum-

bacu 1ui din totaJul materiei
primP consumate pentru producţia de tesături tip bumb::ic era de 57,5 la sută, iar
fibrele ch,imice deţineau
o
pondere de 12,5 la sută. astă:1i bumbacul de-f11e 51 la
sută, inr fibrele chimice deţin o (Jonden~ de !9 la sută.
S-au aplicat tehnolo3ii noi
t 1 rac1,rnl operaţiilor de ţe
sut, cît şi al operaţiunilor de
finisare. aLît prin efortu! 'C01.--ntinllui de ingineri şi tehni r.ic·ni din industda bumbacului. cit ş i datori~ă 'r olabor."lrii r11 Ins titutul de cercetări

textile (TC'f). Un exem-

plu 1n acest sens îl reprezin-

tă

creşterea lungimii urzelilor pe suluril~ primordiale,
în scopul reducerii consumu·
lui specific la încleiat, pre-

cum

şi

al

creşterii

produc-

ţiei,

atît la urzit, cit şi la
J.ncleiat.
De asemenea, prin gospodărirea mai judicioasă a materiei prime, s-a valorificat
supetiior tona de materii prime, astfel :î1ncît greutatea med ie a ţesăLuriOor s-a redus ile
I.a 0,156 grame/m.p. în 1971, la
0,145 grame/m.p. în 1985.
Reailizăirj însemnate am obţinut şi în reducerea costurilor de p11od ucţie. Astfel, la
sflrşitul cincinalului se cheltuiau la mia de lei producţie imavfă cu '53 de 11.ei mai
puţin decit la începutul acestuia.
M-aş pul.ea refed şi la alte
rezultate pozitive obţinute în
per1oada amintită. Mă opresc
rnsă aici, dar nu mai înainte
de a evidenţia contribuţia adusă la oonceperea şi .înfăii-:.
Lui.rea programelor r.oastre de
:măsuri de către colab01iatorii
mei
apropiaţ i :
inginerii
G heorghe T urcu, director general 'adju·nct , Marin Rădu
lescu, dii-ector pla•1 produci ie, Aurica Ciobanu, director
teh n.ic. Şi n,\ mai înainte de
a sub'linia spirilul angajant,
revu'.uţionQ,L', cu care toţi oamenii muncii, mobilizaţi de
comuni~ti, au înţeles
să-şi
îndepliinea.~că
sareinile,
să
dea viată chem:irilo r înfJăcă
r.'.lte ale tovară.ş,ulut Nicolae
Ceauşescu
de a transforma
cantit.a.tea într-o :-?ouă calitate. Efo1~tu rile in<'ununa te de
succes ale întregului nosl ru
colect.iv au condus, în tinal,
ila creş,tere::i prestigiului cent.miei faţă de beneficia!"ii interni şi externi.
1

- Es te bine cunoscut rolul publicităţii în desfacerea
t>roduselor. Ce actinn i · mai
importante întrepr tn1ltl în a c eastă
direcţie
co11duce1·ea
centrale i ?
- Ce ntralei noastre, ca de
altminteri tuturor cenh'alelor,
îi revine sardna de a inves ti !i.a. s tabili si pune în mlsc:ire cele mai adecvate mij~oace şi metode spre a informa clientela potentială cu
cele mai nol realizări. a demonstI'a capacitatea no.:.istră
de a răspunde prompt si la
nivel
competildv pe pl-an
mon dial necesităţilor şi e:xi1Pntf'>lor societăţii. De aceea
s:,ntem
într-o
permanentă
căutare a celor mai potrivite
1------------------------------------------ -:r~:::!::~- · c- .•..._,., -'~•
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şi
recomercială <.\ modelelor noastre, parti.::ipăm activ
la expoziţii şi tîrguri iutema-

forme de prezentart"!
clamă

ţionale.

Pe scurt, ne străduim
să transformăm clientela potenţia1lă ·imr-o clientelă reală.
. în ace~t_ă privinţă µn. sprijin . ill}.portan t ne-a. daL .- ş!
sperăm că ne va da în ·con.:
urii.lare - preÎlâ .. t~oi r,utem
oricind organiza pel)tni ;dari.şti vizite şi întîlniri ·de
cru pentru a-i \nforma, 'pentru a-i tine la cur<!nt cu no"utările ce apar în domeri..iul
nostru de activitate. Sîritem
cqg.vin.şi că. asemenea .-conlucrare este nu numai. în inte1<esul nostru. ci şi ai beneficiari.lor, . al. c-0nsumatorilor.
Crearea de noi
produse,
i.:~alizarea şi continua 'lorp,erfecjionare prin prolesionali-:
tate şi dăruire - iată care
sînţ, _pentru noi, c.oord~:inatele
înfăptuirii sarcinilor. ce.
ne
sinf ·în cr€-dinţate. , î11 . atenţia
centralei st:i dorinţa neobosită oe a-i cunoa'.?te .pe beneficiari. de a manifesta interes şi receptivi Late . faţă
de gusturile lor; de a ·realiza
frurno.sul pe care-l
doresc.
Munca noastră este colectivă,
d3.r şi strict individuală. Fiecare vine cu idei si proiecte,
propune teme, înEă le
tratează într-un mod pers:.:maJ
ce ţine de compete!'lţa şi experie:lta lui proft>.sional.s. Dară
\'Om îmbina armonins
roadele colective ale muncii cu
stilul personal de rezolvare a
problemel-Or, cu stăruinţa expre'i.'i şi autentică de a oglindi în produsele noastre,
spiritul
contemporaneităţii.
însuşirile specifice
poporului
nostru, înseamnă că am g5sit cu si gurantă ca.le.a
cea
mai potrivită de a ne apropfa de oameni.

lu-

organ.izirii

şi

modernizarea

producţiei. Uilterior se vor introduce maşini şi ulila;e mo-

clerne de mare productivitate, conco1ni·tent cu peîfecţiu 
narea tehnologiilor avmd la
bazi dotarea tehnică
exi3tentă şi introduicerea de noi
tehnologii iavarnsate.
Sigur, .nu pornim in această acţiune de pe un loc gol.
începutul l-am făcut deja în
cincinalul trecut, cînd o parte dintre întreprinderile noastre au fost dotate cu maşini
şi utilaje de tip :ieronvenţio
nal, cum sînt maşinile
de
fi.lat cu caoăt liber sau maşinile de fosut fără suveică.
Industria
noastr5 constructoare de maşi..ni susţine in tens orientările actuale privind dotarea şi modernizarea
industriei bumbacului. Există în ace-st sens un program
de a.similare- a maşinilor şi
util:::tjelor moderne, precum şi

a di.spozi1ivelor ele automatizare, prog,ram ce se realizează cu s ucces. D.:>tmea sectorului nostru cu te!1nică
modernă ţin S.ă preciz~z se va face cu pnori I ate in
unităţile existente, pfr1 modernizări şi reulilâri.
Fără

îndoială ,

modernizări

le prevăzute nu sînt un scop
în sine. în funcţie de pr-0cesul de producţie şi tehnologiile uti·l·izate, se obţine o
g..ună var.iiată de p~·octuse
ce
sînt
oferite
benefieiarilor
no~tri interni şi externi. Colecţia cen.tralei cuprinde peste o mie de articole în mai
bine de 25 OOO de desene şi
poziţii coloristice. Anual colectivele de creatori, inginer i.
colorişti din
întreprinderile
centralei
realizează
C'irca
300 de artkole noi, din care
jumătate î.nlocuies: arti001ele
depăşite. Si tot anual se realiz.-.azii lpes.te 1 500 desc-'1e şi

·- Am intrat într-un nou
a n sl, în
acelaşi timp, în t r-mi nou cinchial. Cc şi -a.
propus pentru viitor condu·cer ea centralei ?
-::- Dup3 cum se .5tie. il)dusfria. întreaga n oastr3. econnmie naţională a pă,şit într-o
etapă notiă. cea a dezvolt.ării
intensh:e. t n aceste condiţii
este si normal ca în
anul
1986 si, intr-o măsură tot m.ai
sporită. în continuare, s.ă punem a{!centul .pe dezvoltarea
intensivă a producţiei. tn acest scop, pe prim plan se
vor situa preocupările de modernizare a tuturor întreprinderilor subordonate centralei,
mai întii prin perfecţionarea
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5 500 poziţii col01 istice pentru
ţesături din bumbac şi tip

bumbac cu di(el'ile cleslin.aţii:
lenjerie de pat, .~ama$i
şi
bluze din fire fine şi medii,
ţesături penlru ro.:hii din fire
piept.inate şi medii , te.sături
pentru costume, impermeabile. pr<>soape, frotir.
batist{'.
catifea, ţesături tip Sihir şi
pături, precum şi multe ţe
sături utilizate
î~1
s~opuri
tehnice.
De asemenea.
în
unele întreprinderi sînt organizale ateliere elf' confectii.
în special pentru l ~njerie de
pat, feţ,e de mas.ă ')i altele.
Rod al activităţii de creaţie ş i cercetare şi al aplică
rii rapide în produ~ţie a rezultatelor acesteia, pi-Jdusele
pe care le ofel'im se caflacteri1ea1.ă prin nomate şi
o
tendin~l1 accentuată de crestere a gradului b!' de pre,lucrare şi
finic;are. P1 ogre,<;e!e obţfnute în ororiucţia de
bumbac. ca de altfel şi de
tesăituri din lire, t 11
amesieruri inUme de fibre. modernizare'.! continWi a tehn:->logiilor ele prelucrare a materi,i lor prime natu:-ale şi chimice şi. m'.1i ales. de finisaJ, confer,3. proc1'.l.c;e10r car acteristici superioare, atît
estetice cît şi de purtare ~i
confort. Cre.5tersa pe de o
par te a ofertei de
ţesături
fine într-o gamă optimă de
.lăţimi, iar pe de altă parte
di\•ersi fi c-a rea prod11cţiei
de
ţesături, în special ele în şi
amestecuri de
în, desch id
perspective deosebit ele interesa.nte expol'tului rie produse textile cu un grad iot mai
înaH ele prelucrare. Cele mai
dinamice cre.5teri le mar~hea-

ză

lenjeria de pat şi celelalte
produse texLile de Ul casnic.
ca şi ,produsele textile pentru îmbrădtminle : cam'.i)i .1i
lenjerie de corp, ro~hii, bluze,
costume .şi
alte
arliicole.
E.-,te ci€' menţionat în
:::cest
cuntext efortul colecUnllui de
rrea1 !e condus de i1ng. G eorae. :i Liteă tu::;. şeful ate! ;e1ului de c1eaţie, oa şi de cel al
secPei C€rceLare, r'mtit1.s
de
ing. Ion Hă.lău, care
an
de an rnalizează m()dele noi
penl111 clientela
potenţială,
precum şi telrnohgii
avans:ite pentru finis;lre3
superioară a tesiiturilor.
01 ien!::i.r-ca fermă spre rezolv;:ire,a
s::ircinib:: cuncrete
ele productfe, pen lrn valorific '.i l ea s:merioară si economisirea resurselor ct~ materii
prim(:> şi materiale. energie şi
comb1!.-fbili.
modernizarea
tehnologiilor de fabPicaţie. ri dicarea panamet.rilor ralitativi fac necesară intensificarea
activW!ţii de cercetare
ştiintific::i. di> dezvoltare
teh·
11idi. de inlroduce:·e a p r n~resului t(:>hnic. Per,tru re~li
zarea e'<Pmp1ară "I acestor
nbiP.cti've n fost elaborată o
nouă conceplie, a cărPi ·1b0rdare complexă constituie o
o reocupare de prim 01·din a
coler1 ivelor de sp·:cialişti din
domeniul creaţiei ~ i a cadrelor tehnice şi inginereş~i di n
unit.iîti1e productive.
Produsele unit.Utilor noastre textiile, rea.Lizale
într-o
gamă diversificată, sîn';
solic.itate, Ln conte>..'tul cooperării economice iniennaţiona
le, de multe ţări ale lumii.
Prin nivelul lor calitativ aceste produse duc faima tă -

ll'ii noastre peste hotare, ceea
ce ne indreptăţe.5te pe noi,
cei ce le realiză!n. st1
ne
mlndrim că ·prin eforturile
noastre contribui m la runo aş
lerea ş i aprec ierea realizări
lor industriei româneşti.
Presupun că a vl!ţj o a de lucru încărcată .
spunmd aceasta ne gîndil;n
mai ales la problemele cu
~are si: confruntă în pre:tent
mdustr1a no.astră în c:e priveşte consmnurile lle energie
e lectrică, combus tibili
materii p1•ime şi material~.
-

~eud~

Sint, într-adevăr, n seade greutăţi,
s~
1·idică
probleme complexe, dar prin
etort,urile conjugate ale
întregului colectiv, ru sp1,ij inul
org.a.nel.r)r de p artid şi
de
;;tat, reuşim să le rezolvăm
în condiţii bune. De pildă in
pre.:cmt, acţionăm
energi c,
concret în direcţ i a folooirii
superioa re a materiilor p1 ime româneş t i.
A crescut, de
aseme-nea
~radul de preocupa.re pen.tru ·
va.lorificarea
superioa1 â
a
materialelor refolosibile
şi
recuperabile, în scooul realizării unor ţesături bine apreciate, atît pe piaţa interni'\, cît şi cea exlemă.
Cum spuneam mai înainte
industria
bumbacului
dln
ţara noastră şi-a tlobîndit un
loc de prestigiu pe multe meridiane,. fapt demon.stivat şi la
diferite tîrgu1·i inler,1::itionale.
Ca să ne menţinem
ac(:>St
prestigiu, va treb11i însă să
ne încadrăm mai rapid
în
tendinţele de modii, atît din
punct de vedere al contexturii, cit şi
al coloritului.
Ace.:ista impune introtlucert>:.t
operativă în productie a celor mai bune re.tul.tate ale
-

m§.

creaţiei

tehnico-ştiinţifice,

cee.a ce va asigura, pe lîng.ă
valoarea lor te lrnic.ă, exprimatâ în perferţionarea calităţii
p roduselor, ·,i posibilităţi sporite pentl Ll c-reştere:l
productivHăţii munr:ii ;.i reducere-a cheltuielilr>r de producţie. Şi. bineînteles.
pentru 1•idicarea competitivităţii
prodwf'1or noastre pe pieţele

.exlefîc.

Stimulare1 pe toate cădle şi
prin toate mijloacele a r.rea\iei tehnico-şUinţifice proprii, asigurarea celor mai adecvate conuiţi.i pentru valorificarea rezultatelor sale sînt
factori de bază în domeniul
la care m-am referit. De aceea, am înscris a::::este sarcini pe agenda priorităţile~·
noastt.e. Se are
î:1 vedere,
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totodată,
activă

participarea

şi

mai

la tîrgurile Î"ltemath-

nale cu articole :.ioi, cu Jll'isaje superioare, ceea re va
influenţa as upra c·1Jit.ăţii proclu.'>Etlor, a~igurindu··!e suplett'.
un tuşeu deosebit.
Prwcuparea nrp~· i-.ă
permanentă pentru rcJ:izare:i de
articole noi, de !".:alitale superioară. se în.scrie şi în ac-lfurnea de educare a gu,stului oamenilor pe:itru frumos.
De aceea, cerem tu turor cadrelor noasbre tehnico o mare
sensi bilitate. un simţ artistic
dezvoltai;
Sîntem hotărîţi sa
depunem efor.tun :si m'1i

mari
telrnolo-

pe'1tru promovare!l
gii lor noi. di versificn:-ea sor-

timente-lor, reali zarea
unor
produse care să S'ltisfac.fl. într-o m3sur.ă tot mai
mare,
gu<;tul, preferinţele ~i exi~en
teile cumpărăt.orilor. Vr('m .<;ă
ne aducem o c0n1ributie soor.ită în domeniul C'';p,_wtului.
făc:înd să crească si pe
această cale participarea României la schimburile eronomice mondiale. la integ1'Clrea
ei într-o .şi mai mare mă
sură în diviziune<1. mondială
a mu•1cii.

saje

supevioare.

Ne

preocupa într-o m5suri

vom
mai

pînă acum de
i11trnducerea teh.1.10L.>g'il;n·
noi
şi
de
moclerni:rnn•a celur
c....:i.~tenle. 111 ii al~<; in ce pri\·e te
finisarea tf'-;,'\turil0r.
pentru r::i, infr-uq vii!0r ne
c:1re ii \'letn rit mni apropiat. toate procluse~t' noasbrf'
:<:ă .se rirlice la niw:l mondial.
Obiec.tivul prioritar al acestei activităti :::11~t•nute il const1lu:f> asigur;:irca 11·'~·1
produrtii
competitive, ;;p0ri1·ea
~rrentuată a gradului de vrt.lurificare a productiei cle.st1nată exportului. De altfel. n
narte insemnat.ă <1 inve.'ioti!iilor din aolualul cincinal v-i
fi alocată peni ru crearea rl„
noi capaoităţi în
ver1er0'l
producerii a două l!ruoe
de
ţe.sMwri, mult solici.h1te
r1e
r'i!re partenerii noştri
<>x-

mare ca

tern i. Este vorba în spel"t qe

ţe~ălurile

rai mri. a

şi d-z cele în
căror pc0clurtie va
circa :?,r) la
sută,

lale

cu
respcdiv 26 la s11ta.
Nc-;un propus ·' l nction<.\m
cu rnai multn p0r,~eve r8nh şi
pe'ltn.1 r. ciu·. orea mai accentuată a
consumur·lnr nrntl'rial€ In această pri intă rlispunem de progrnrne ele mă
suri speciale şi ;rn f0,1- pu<:e
în '3fo3rc initiative!P oamespori

nilor

11111nci i

Fi 111rlr.5 parli-

cipareci ncE'<,lora la rondur-eu:i•l<'ttilor se
mnteri:'lli5i prin aplwa„f:'a
î•1
produr~ie a iniţi.i1 ive!or
iz-

rea

:>e"7'î

vorî te d i.n preocup.firi le
lor
de zi cu zi pentru .spo,·irea
efoicien\0i economke a îulre~i i noa.st re act ivilati.
- Cum artionca·.r,;t condurerea ('entra lei pentru întă
l'irea aulo<'ondurerii ~1 autogc!'ttiunii . p entru

gc1wrali7a-

- Ce îşi propuor rond11crrea centralei în perspedivă , ţiuind seama. d" hotă l'i 
dle recentului Con~res
al
ştiint ei şi in văţămintului. de
orientările şi indicaţiile
date
de secreta.rut gene ral a l partidului la forumuril„
politice
care a.u avut loc 111 ultima
perioad ă a anului trl'cut, prer um şi în cuvintarea ros tită
h seclinţa clin 6 feb ru a:1.fo a„c.
a ComitetuJui Politi c Ex,'Cutiv a I C.C. al tla1•ticlului.
multă adocumente.le la
care
v-aţi
referit, conc!uziile
şi
sarrci11 ile
desprinse
ajutîndu-ne s3. pel'fection.ăm prog11amele noastre (]P
dezvoltar(> pc termen l.in~. '.'le-am
propu.5
să
artbniim mai
hotădi
pentru
stimularea
cercetării ştiintifke.
pentru
legarea mai stri n:să a acesteia cu productiri. nenlru urgenta.rea i1ntră.rii
fabricaţie ::i no'i1or sortimente
re
vor fi realizate de roleclivek
de creatie. Avem în vedere
specia~izarea şi profilarea intrepri1nderilor, în .sc:ipul adaptării flexibile a
orod•.lctiei 18 cenintel f' p1et1i, tipiz~rea suportului dn !esătu.ri
crude, asHel ca tliversificarea sortimentală să se realizeze prin aplicarea de fini-

-

Am slucliat -.:u

tenţie

în
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rc:i noului sistem
eo-Hnanciar ?

-

·~conomi

J 1 vederea întb .-irii au-

econom .co -financiare. n~nt ru fierar e ~olectiv
de c'lnd ue<'re din întreprinderi hu~Plul de ·• eniluri
şi
<'he!tuic•!i c:):1stitu c un permanent miiloc
Jn
a::tiun<"
<;pre a se obtine ·na'<imll'n de
tngestiurti i

eficienţ'i
cro n or1ică. reclucel'P.'1 .o:;ub<;l 1nt ială 1 chc1Liie11-

Jor malf't'i(llf'
re produ cţie.
rre:3terea p1·0rluc: iei nete, a
henrfiriibr a n- 11U1billti:i\if î n
ţ·enN· 11.
întregul
ap;. rat financiar
c• 1tq1Ji1 din ce.1 ;at.:1 - şi a.5
vre·• ~:1 •'vide 1~ et aici a-:tivitqte"l
neobos. ~ a economişli·lor C!hcorgJ.. e Dmnitra5c u, director con. ~r::ial, Ioana
Burlan. c •ntab11 :;P•. Ş t efan
Cristes nt - va lc\iona direct
in i 1lreprindei: pen:1 u i ncaclr::n ea c u ,,tri• le\e i.1
n,1rme'? dP stu<• : i 1101·mativelc
mHloarP<'0r circl'lan t~
aprnbat<> p"in bu~elde rl<" venituri s1 c'1<>1tu1eli, pentru lirh :rJarea şi preve ,jrea imo biJ17;ă 1,i l0r de mijlo.•ce
circu l>rP1 te. redu ce rea v: •lumulu i de
cre1lle si a plăţill'l' neramb11r.solc h scaclen 1} . creş,tere't
co<ntinuă a vitezei tie rotaţi e
a mijloace1Jor cin ·llante. ac-

relPr:,irea ritinul11i rle con t.ări
l nr i;;i a,c;igurnren irl p<"rmanentă a unui cer tlihrn între
î11c1s.iri
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.5i

pl.§ţ!.

P ers0n3l ul

contabil clin
centrnl:l. imprcuna c u cel din un1lălile
.:;ubordona te. Ya .1'5igu ra
în
perm ane n ţă,
prin
eYidenta
ronl<ibilă, cxactita~e;.i

c·opse•n-

nării în
activită\ii

n•nl unic ciuta bile a
financiare.
det,.,1·minnre'• corectă pr:n bi \;>,1t urile co11t:1bile a rczult„ 1 t-hr ec ·1•1t-,rnico-fi1vrnr1 ll't:>. int0'.'ritnt".l patrimn.1'u l.11i prin
c;c~ 111area
la lintp şi
în
bune ct>ndit,i uni 3 i1wenlarierii1'>r.
Co:1 J.ahilii .şefi din
între
p.ri n•ierl vor fi an lre1ntf sq
acţ i oneze r.u m;-ii mult'.l fe1·mit ate pentru aplitarea nc>a1.J •"nt '.1 a noului
mecanic;m
e:- ·nomico-financiar. să
ric;igure o ordi'le ş i
di'>"ip 1 i,1ă
cle5âvu~·.,;ite în utilizarea mijloacelor materiale st băn eşti,
.".':\. se opună cu hor.ărire oric.1ror cheltuieli nelegale sau
neeficiente, să or~ a 1izeze şi
c;::i execute conlrol• ll financi ar
preven t iv in con[1·rmitate cu
r:-,,-··ederile legii.

-

vorbit llt·~prc prnpn>blem cle <u
care vă confru nt.aţi în acest
dotn c niu. N-aţi clori să ne
v9rbiţi şi de~;pt•e viaţa de zi
cu zi a oa111enilor ?
Ne-aţi

<lurţie.

de ~ nrc

Cum să nu? Cu
atît
mrii mult C'U cit în întn:•prinderilr> noa~lrc exi~Hi preo.::un 'i.ri s u.:;\i·n ute
în
direcţia
î1T'bt111ătă\irii
riclivil 31ii so-

ciat politice. oamenii
muncii
fii11'.1 antrenaţi in
form'.1\ii
a1·ti1'icc, echipe el"
tc:1tn.1,
brii;<Izi de pmp~.311clq, cd1il~" .sport ive. care, pri„ stră
d;111iilP J0r. oferă cok"ln e'or
de mu11r'i m'1mc•1f" el" clec;ti!1".J0re. rie rcrre!:l'e. t n 'H'"'la')Î
t i.mp, f·o"'r~; :irJu -;c
r\<>
m i i l oac-el~
tSatirni, b i~ăzilc
rle 1wopaganda Mn\ribuir şi

h

ar;tivit 1ţ 1i de

în1bunătii\irea

pl'oducţie,

111i'i, a

1la înl..irirea. ordidiscipliinei în rnu·i~ă.

Ce ne

puteţi

s1m nc

cle ~

p r" .preoc upi'iril<> dv-:. 11rivin1l

r rea re:i re lor mai Imll r co•1diţii de lucru p e•i ! rn oamenii muncii?
- Fărci
îndoială, aceasta
e.ste o lat.ur.'i foarte import.:in
tă a activitătii noastre, ele a c5rei reuşită sint strîns leg.a.te iniţiative.Ic ş i cfortut ile tovar[1şe~o·· Viorica J emua, :;ecretarul comitetului d~
parli 1,
A•n
Pătraşcu, preşedi'1le1e
comitetului ele sinaic;i\, Clau -

dia Chiper, secretarul orgaU.T.C., Liana
Vie-

1~ iz:1~iei

zure, d ire-citorul

g răd !nitei

copii cu pI"ogram
precum şi ale
Paul Dumitrescu,
v iciLtlui

de

i::.ăptămtn1 l,
tovarăşului
şef,ul

administrativ.

ser-

Ja

Exisl.ă o cantină restaurant
centrală şi în u1wle între-

prinderi,
micro::anline
in
e;cJelalte unităţi, chio.şcul'i alimentare cu pos1b:!ităti
de

.servîr6l. Copiilor
oamenikir
muncii care, ~cum, prin grlja conducerii de pat·tid şi de
st.'.lt,

beneficiază de
alocaţii
asigură locuri

.sporite, Li se
rn
creşe le şi
program
Jingă

căminele

săptămî:1al

de

întreprindere. De

menea, centt ala dispune

cu
pe

r.seîn

toate unităţ ile sale de ca<l1e
medicale spacializ:1te, iar rezultatele ob\inutf' în combaterea mol'bidităt1i
confirmă
intr ulotul efol'turilE:!
depmP
pe acest tărîm.
- Cum
contribuie, dupi&
părerea dvs„ activitatea
pe
cure o d es făşm·aţ i la l'idica r ea. calităţii vi eţii oamenilor?
- După cum s~ c u no3Şte.
poetul, îmbrăcămintea în gen~re,
renrezinlă unul
clin
<'ele mai importante elemente
în ansamblul culturli mate-

riale a unui popJr. ln cazul
poporului nostru, p;:irlul
se
rema1·că
prin
urigin~1litale,
prin <:Jeganţa liniei şi a1·mcnia pruµorţiilor, pnn \arielatea lormelur şi unitatea de
sli.l. I n
societatea noastră
contemporană, aflară în plinu
expan~iune
a tehnidi, îmbr.uc:.:.iJnUttea capătCI m.are import.a1n\ă. Aceasta dev:ne
o
problemă sociala ce se :-ealizează în procesul vieţii economice ş1 în fimq!e de etici~nta prod u cţiei. de pondere.l c-c o deţine în e0onomta
naţională. Privită din
acest
punct de vedere, a::t ivitatea
centralei noastre, w1a din unită\ile de frunte ;1!e Ministet ului
Industriei
Uşoare,
oter:1 multe date intere.;ante.
Forta de munca clm
întreprinderile noastre este
formată în proporPe de 76
la
sută din femei. Acea.sta ccnstituie o sursă
mep\llzahilă
de idei pentru crearea
ele
noi modele, pc cit de ingef!î oasc, pe atît ele var:a~e ca

stil şi realizare estetică, nece.;are cunJl:cţiilor pentru femei. Tot ce st.ă .,u1' semnul
autenticei valori, eJe:11entelc
tr.adi\1unale c.-e vin tle
la
străbuni pînă la 11oi, gînd ul
creat.or ş i ins.pira(ia lor sint
tr.rnspuse in piese variate şi
originale, capabile t:;i satisfacă rde mai exi.~~ nte
ce·
rin(c ale beneficien·u!ui. F.sle,
a5aJar, o contribui iL? concretă
Ja
1 idicarea calirf1tii
vie\ii
o3men;lor E>o_ietăţii noastre.
- Fiind că sîntem în pragul zilei de 8 Martie, v ă rugă m s:l ne în găduiţi
a vă
adresa dumn eavoastră şi harnicelor tovarăşe, care consti tuie
majoritatea celor ce
muncesc în cenfrală, cele
mai bune şi frumoase urări
de s ănătate ş i f ericire , de noi
şi
însemnate
muncă.

succese

in

- V.i mulţumim muJt pentru gînduriile alese ce le-.ati
exprimat fntă de colec·tivul
nnslrn de femei, pentnt ură
r ile 1nrlrP.'ll3te. Ziu<i. de 8 M,<wfa• noi o om.1giem PT'lin frumoa.se
împlin i.ri, a5e;11enea
de ~lt.fel tuturor femeil or dh
pairia noastră. Fiindcă
în
\'Î:.1( '.l 1or .c:oria'lismul a în.scris
pae;iini icu rezonante majore,
le-a înălt.at pe trcp•ele c1firmării. CreJ1o:ire
dt> nepre1•uile valmi m1ter iule şi spirituale, fe·neile se bucură ·în
."1a1ul nostru de stimil şi re'>pPct. pe •cnre le merită. c3
mame şi Mtii. c'l milit:rnte
pe lărim p()Jilic .;;i social. Sînt em profund recunr<:cătoare
tovar.c'Lului Nicolae Cousescu
sPcrel~rul .l'enePl 11 part.i~
diului. prno:;edintelP Pepublicii,

tovari:i.5ei
Elena CP~115e s";;,
pentru grij'l neobosil 1 1:e o
m:mifestă faţ,9.
de v;ltorul
tării. .nl p.ene1·ntiMor 1d~ miinP,
pf'lnlru mUJ1Lil11cline ·1 rle m'\s uri ce vizează hun~st::irea familiei, pei:itru efori urilt>
pa
c:N·e le fln.c în ved('rea :;i;irru\'li,T'lii
planet:.i no3c;lră a
!'ni .tii şi întelegerii ne~es.are

pe

l'vn~trucţiei

Ţ11·-riicc.

apărării

vie\ii. Acestei ~riii îi vom
ră."ptmde pni1n n.oi împl•i•niri
in •activihte:i
de zi cu zi.
~w:„ fapt<> cl€-"nne. de abnef":Jtie şi d'in1ire în muncă.

-

Cu f'OnvingPri!:l r·I sîn-

tf'm în a c;:f>ntim en tul cititori-

lor revistei „Prec;a n oa.;;tră ".
''ă dorim
sucrt>o:;c tot m~i
mar i în înrăptuil'('a sarf'inilol'
el e răc;p1mdere ce vă sînt înnedinţate.

re·lli71t· ne
Elena Ş OIMU

1ntC'1-vi11
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cenTRALA 1nDUSTRIAlA mecAnlCA PlnA

1nTREPAlnDeReA DE
mecAn1cA P1nA
eA1~<..ut<. 111 <..~1d1 ul p1osiror111Jl11i ~uu rl,.: fobr1co\ie
llflrl<ilOO r.-lc' fumrl11 ele fAr.ddSe:
/\pnrn lf' "' i11»tr11rnen te dP nin·;111(1 si c:on l rol cl1·
rili n•,io11u!

Âp 111.1 \1• ~' 111": •.1111.,11,,.. ci•· 01c.lont~rie 1f\ lu~lri(llir
/\pm(J\1 • 11t•11l1u c.rn 1trol1il r11 '11 i11\ll1 ir \ermolt-'hnice
rl eme1il•' de' nulomotizcir•• 1wM1 11 r<"glo1eo pre·
s11111 d(}I i I,., fli P• I CI li" i I01
5culf„ pui 1•,l ttl~. di~po1ilivt" ~ i 111 Jl11!'~
Prod11 ~1' di11 r l 1rbur1 metalic<? sinleri1olr
~nilf' dîmna nl<1t.•
Pili" -.i ras 1.i.-l1•

în imagini : ·
1.
2.
3.
4.
5.

Ceas temporizator pentru laborator CTL 350
Ceas programator CPA-ZZ-2
Programa tor pentru maşina de spălat rufe PSR 340
Tahometru electromecanic unghiular
Tahometru portabil LZ 60
6. Tahometru electromecanic axial cu scolă unghiu la ră
7. Contor de debite cu roţi ovale.

@
lnTREPRlnDERSA oe mECAnlCA PlnA

BlJCURESTI
„
tnTAEPAlnDEAEA DE c.;;;,
mecAn1cA P1nA W
... .,,.. .
~

.

.

Str. Popa Lazăr 11r. 9-19, tel. 350000
telex 11583

lnTAEPRlflDEiREA DE mecAnlCA PlnA
APARATE PENTRU CONTROL PASIV ŞI ĂCTIV
I. Complet pentru control pasiv pneumatic
- SUPERJfl

.

Z. Complet de control activ pentru măsurat
diametre exterioare ale suprafeţelor inguste
3. Complet pentru controlul activ al
suprafetelor plane discontinui ; simbol ;
&ASP-IOl-Of-103 _

1'

3.

l:

,,

'

,

IT.I~-\
Ntt.LlS'l'lli\
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1986

Telegrama adres at ă
Tovarăşului

CEA UŞESCU

NICOLAE

Secretarul general al Partidului Comunist Ro mân
1

Preşedi1ntele
MULT ~ UBITE Ş I S"fîlMATE TOVARĂŞE NICO,LAE OEAUŞ ESCU

Socialiste
cultură, la cauza păcii şi a colaborări i internaţionale - ca
preşedinte 0 1 Consiliului Noţional al Ştiinţei şi lnvă ţămîntu
lui, reprezintă pentru noi. toţi lucrăt ori i din ramură, o puterni că garanţie a înfăptuirii politicii partidului în aceste
1

Dind glas simţămintelor de înalt respect şi unanimă preţuire ale celor peSite 500.000 membri de sindicat din şcoli
si facultăţi, instituţii de artă,
muzeale,
cinematografice,
presă, tipografii. radioteleviziune şi edituri, partici panţii la
Conferinţa Uniunii Sindicatelor din învăţămînt, Ştiinţă, Cultură, Poligrafie, Presă şi Edituri îşi exprimă profunda lor recunoştinţă pentru strălucita şi eroica activitate revoluţionară,
de peste 50 de ani ,pe care aţi depus-o cu pasiune şi inegalabilă dăruire, în slujba intereselor supreme ale partidului
şi poporului, pentru edificarea socialismului şi comunismului
pe pămintul patriei noastre. ln conştiinţo tuturor oamenilor
muncii care îşi desfăşoară activitatea în aceste domenii, o
întregului popor, perioado care a trecut de la cel. de al
IX-iea Congres al Partidului Comunist Român reprezintă o
epocă în ale cărei înfăptuiri este întipărită în mod pilduitor
uriaşa dumneavoastră cont·ribuţie creatoare Io făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintarea României spre comunism. perioadă pe car·e cu legitim ă mindrie
patriotică o numim „EPOCA NICOLAE CEAUŞESCU".
Neobosita ac~ivitate pe care o desfăşuraţi pentru afirmarea României în viaţo internaţională, iniţiativele de pace şi
dezarmare, de stingere a fooarelor de încordare în diferitele
zone ale lumii, forţa ideilor gîndirii
cutezătoare, justeţea,
dinamismul principiilor pe care le promovaţi in dialogul
permanent cu conducători de partide şi de state, cu personalităţi ale lumii contemporane, au asigurat ţării noastre
un înalt respect şi prestigiu, iar pe Dumneavoastră
v-ou
impus conştiinţei omenirii ca pe unul d in cei mai stră
luciţi oameni politici şi ginditori ai lumii contemporane.
Participanţ ii la Conferinţa noastră îşi exprimă deplino lor
adeziune faţă de cuvintarea rost ită de Dumneavoastră, mult
iubite şi stimate tovarăşe NICOLAE CEAUŞESCU, Io Plenaro
Consiliului Naţional al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste. hotărirea lor de o acţiona cu toată forţo i n spiritul mobilizatoarelor chemări cuprinse în Declaraţia-Apel adresată partidelor
şi organizaţiilor
democratice.
guvernelor, tuturor popoarelor din ţările
europene, din Statele
Unite ale Americii şi
Canada, de ,pe
alte continente,
pentru apărarea păcii şi securităţii popoarelor, pentru dezarmare, în primul rind pentru dezarmare nucleară, pentru
ca Anul Internaţional al Păcii să marcheze un început nou
spre colaborare şi înţelegere intre toate statele lumii. •
ln ultimele două decenii, în carta înfăptuirilor istorice obţinute de poporul nostru sub conducerea partidului, un loc
de seamă ii ocupă real i ză rile din domeni i le învăţămîntului.
artei şi culturii, presei,
radiotelevizi11nii, poligrafiei,
părţi
componente ole unei vaste opere constructive. În învăţă
mînt au avut loc prefaceri odinei, de structură şi conţinut,
a sporit capacitatea formativă a şcolii de
toate gradele,
în acord cu cerinţele reale ale dezvoltării economice şi sociale, cu exigenţele revoluţiei tehnico-ştiinţifice, astfel incit
acesta se constituie ca un sistem complet, unitar şi închegat
de pregătire profesională, ştiinţifică. culturală şi umanistă
a tineretului. Morile creaţii înscrise în epopeea
naţională
din această perioadă, ca şi întreaga activitate de valorificare a moştenirii culturale, a patrimoniului na ţional şi universal, au impus o viziune nouă, partinică, umanist-ştiinţifică
şi patriotică, asupra contribuţiei lor la educaţia revoluţiona ră.
socialistă, multilaterolă a tineretului, o tuturor celor ce
muncesc.
Desemnarea de către primul Congres ol Ştiinţei şi lnvăţă
mîntiului, o tova 1răşei academician doctor inginer
ELENA
CEAUŞ,ESCU - eminentă
personalitate politică şi ştiinţifică
a lumii oontemiPorane, care a imprimat un suHu nou, revoluţionar, dezvoltării cercetării ştiinţifice, învăţămîntului şi culturii, mobilizării eforturilor tuturor oamenilor de ştiinţă
şi

domenii şi un însufleţitor îndemn în realizarea neabătută a
sarcinilor ce ne revin în pregătirea tinerei generaţii, în înflorirea ştiinţei, artei şi culturii, in edificarea omului nou.
Anolizind în spirit critic şi autocritic, cu înaltă exigenţă
com u nistă, activitatea sindicatelor din ramură, în în făptuirea
rolului şi atribuţiilo r cu care sint investite sindicatele în sistemul democraţiei noastre socialiste, Conferinţa Uniunii
ex,o:>rimă hotări rea unanimă o tuturor celor ce lucrează în
invăţăm:nt, cultură, artă, în industria poligrafică. în preso
scrisă şi audiovizuală, în sistemul editorial şi al difuzării
cărţii de a face totul pentru traducerea neabătută
în
viaţă a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-iea
al
Partidulu i Comun ist Român şi a sarcinilor stabi lite de primul Congres al Ştiinţei şi Învăţămintului. N e angajăm, mult
stimate şi iubite tovairăşe
secretar
general
N ICOLAE
CEAUŞESCU, ca în cinC'inalul 1986-1990, organizaţiile sindicale din învăţămîntul de toate gradele să contribuie nemijlocit la pregătirea a peste 1.200.000 muncitori colificati
tehnicieni şi maiştri, 146.000 ingineri şi alte cadre cu studil
SUjperioare, participînd în acelaşi timp la întreaga activitate de perfecţionare o tuturor oa menilor munci i. O atentie
sporită vom acorda integrării mai puternice a cercetcirii
şti inţific e cu învăţămîntul şi producţia, îndeosebi în învăţă 
mîntul superior. unde
organizaţiile
sindicale vor
sprijini
realizarea sa rcini lor ce le revin din p lan ul de cercetare
şi de producţie care în acest cincinal va fi de peste două
mi liarde lei.
ln industria poligrafică, pe baza sarcinilor ce ne revin din
programul suplimentar de producţie din acest an, sindicatele vor acţiona cu mai multă fermitate pentru creşterea productivităţii muncii, ca pe această bază să se obţină o produ~ţie marfă de peste 10 milioane lei. Prin ,programele-angajament asumate de grupele sindicale, privind realizarea
unei economii de materii prime şi materia le tehnologice, în
valoare de 1.300 lei pe fiecare om al muncii, se vor reduce
cheltuielile materiale de producţie cu peste 15 milioane lei.
Comitetul Uniunii sindicatelor din ramură va milita
cu
toată răspunderea pentru afirmarea mai puternică a autoconducerii şi autogestiunii muncitoreşti, pentru aplicarea cu
fermitate a principiilor noului mecanism economico-fin anciar.
Exprimînd u-ne profundul devotament fată de Partid ul Comunist Român, faţă de Dumneavoastră, "m ult iubite şi stimate tovarăşe NICOLAE
CEAUŞESCU, ctitor al
României
moderne. erou intre eroii neamului, ne ·angajăm să nu precupeţim nici un efort pentru tran51punerea în viaţă a politicii
interne şi internaţionale a partidului şi statului nostru, să
înfăptuim neabătut hotărîrile istorice ale Congresului al
XIII-iea al partidului, programele adoptate de primul Congres al Ştiinţei şi Învăţămintului, măsurile ce vor fi stabilite
de apropiatul Congres al Uniunii Generale a Sindicatelor
din România , in vederea creşterii
contribuţiei
noastre
în vasta operă de edificare a societăţii socialiste multilateral dezvoltate.
Urmînd neabătut exemplul strălucit de muncă şi viaţă al
Dumneavoastră, mult iubite şi stimate tovarăşe NICOLAE
CEAUŞESCU, ne angajăm plenar, ca, strîns uniţi în jurul
partidului, să întîmpinăm prin noi şi remarcabile fapte de
muncă apropiatul jubileu al făuririi Partidului Comunist Român, eveniment cu ,profunde semnificaţii şi stră luc ită rezonanţă în istoria contemporană a patriei.
1
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Împreună

cu întregul nostru popor,
ziariştii intimpină

puternic angajaţi
1n spirit revolu.f ionar
A

GLORIOSUL JUBILEU AL PARTIDULUI
nul acesta, în luna mai,
se împlinesc 65 de ani
de la făurirea Partidu1ui Comunist Român glorios jubileu pentru
a cărui cinstire Comitetul Politic Executiv, in şedinţa sa
din 7 martie a.c., a dezbătut şi adoptat un amplu plan de măsuri.
Acesta îşi găseşte expresia în manifestări de presLigiu, iar~ popularizate în presă_, mamfest.3r1 cu o
puternică rezonanţă în mase, care
pun în evidenţă unitatea indestrucli bilă a întregii naţiuni în jurul
partidului, al secretarului său general, tovarăşul Nicola·e Ceauşescu.
Oamenii muncii din toate oraşele
şi sa.tele ţării întîmpină marea săr
bătoare angajaţi cu întreaga lor e-

A

nergie, cu toate forţele în înfăp
tuirea obiectivelor celui de-al optulea cincinal, etapă nouă, calitativ superioară, în care, sub adînca
înr.îurire a istoricelor hotărîri ale
Congresului al XIII-lea, România
va urca noi trepte pe drumul socialismului multilateral dezvoltat,
spre comunism.
Faptele lor de
muncă avîntaiă, de dăruire şi abnegaţie sînt consemnate la
loc de
cinste în presa centrala şi locală,
la radio şi televiziune, care şi-au
creat în acest scop rubrici speciale, concomitent cu reflectarea
momerutelor celor mai de s'ea.rn.ă aile
istoriei de eroică luptă revoluţio
nară a comuniştilor. a marilor re:llizări dobîndite de poporul nostru,
sub conducerea partidului, îndeo-

sebi în ultimele două decenii, pen tru edificarea unei noi orînduiri pe
pămîntul României. Sînt materializate astfel, cu responsabili ta te şi
competenţă, prevederile planului de
măsuri amintit, în care se subliniază cu putere că gloriosul jubileu trebuie să constituie pentru întregul nostru partid, pentru întregul nostru popor, un minunat prilej de intensificare a muncii polit ko-ideologice, de forma.re şi dezvoltare a conştiinţei socialiste, de
mobilizare largă a energiilor creatoare ale naţiunii în munca
şi
lupta pentru înfăptuirea exemplară
a planurilor de dezvoltare economică şi socială a ţării, a hotărîrilor
Congresului al XIII-lea, a Programului de făurire a societăţii socia-
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„Marile succese obţinute de România socialistă sint nemijlocit legate
de uriaşa activitate politică şi organizatorică desfăşurată de partidul nos·
tru, ca re îş i indepl i neşte cu cinste misiunea istorice de fortă politică condu·
cătoa re a soc ietăţi i".
·
NICOLAE CEAUŞESCU
liste multilateral dezvoltate şi de
înaintare a României spre comunism.
Aşadar, la 8 mai se vo~· împlini
şase decenii şi jumătate de la crearea partidului comuniştilor români,
pe baza măreţei teorii a socialism ului ştiinţific. Istoricul act avea
~nsă adînci ş_i trainice rădăcini în
istoria de milenii a poporului nostru. El exprima tradiţia şi continuarea pe noi trepte a celor mai
glorioas~ moşteniri ale luptei clasei munciloare, ale maselor largi
populare. Partidul comunist şi-a afirmat încă din cea dintîi zi a existenţei sale hotărîrea n~strămutati
de a asigura. în noile condiţii istorice, dezvolt.a.rea continuă, pe o
nouă treaptă, a civilizaţiei şi vieţii
întregului nostru popor, de a-i fău
ri un viitor demn şi liber, viitorul
comunist. Un viitor care avea să
înceapă odată cu triumful revoluţiei de eliberare socială şi naţio
nală, antifascistă şi antiimperialistă ain august 1944.
Situindu-se în împrejurări cruciale pentru ţară în fruntea maseJor popUJlare, a lînrtireguilui popor. Îll1
lupta pentru iliberitate şi o viaţă maâ
bună, pentru o dezvoi!Jtare Jiiberă, desine-stătătoare, partidul comunist a
devenit în scurt timp partid de guvernămînt. El şi-a asumat misiunea istorică de a transforma România dintr-o ţa-ră secătuită economiceşte de război, într-o ţară dezvoltată, cu o industrie puternică şi diversificată, cu o agricultură în plină înflorii:_e, o misiune pe care şi-a
îndeplinit-o cu onoare, ilustrîndu-se
ca un conducător încercat, clarvă
zător şi vizionar al operei de fău
rire a orlnduirii socialiste. Orînduire în ·care întreaga viaţă socialeconomică a ţării cunoaşte o dezvoltare nemaiîntîlnită ~n trecut,
România, independentă şi suverană,
bucurîndu-se de un imens prestigiu pe toate meridianele globului.
Sint realităţi care ne conferă dreptul să privim înainte cu optimism,
cu convingerea că orînduirea socialistă, orinduirea
dreptăţii şi a
umanismului revoluţionar este singura în măsură să asigure înfăp
tuirea celor mai scumpe aspiraţii
ale oamenilor.
Făcînd această scurtă retrospectivă, ne îndeplinim o datorie
de
conştiinţă din a reliefa că un rol
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de însemnătate excepţională în devenirea noastră socialistă revin€
Congresului al IX-lea, care a marcat începutul unei noi epoci in
dezvoltarea economică şi socială n
ţării. Intărindu-şi legăturile cu nusele largi, perfecţionînd cadrul de
rn.ain.iJfesibare a demomia.ţiei sociailistc, part.id.ul a dat viaţâ .nelor IT".ai
îndrăzneţe proiecte, înscriind economia naţională într-un vast program de dezvoltare şi modei niz<:re, de profunde înnoiri. Indis0! ubil legată rte activitatea teor':'tic ',
novatoare Şi acţiunea pract:c 1 revoluţionară ale tovarăşului Nicolae
Ceauşescu, perioada marilor prefaceri revol uţionarc înfiiptui te dup<'.1
Congresul al IX-lea o numim cu
îndreptăţită mîndrie patriotică, c:u
demnitaţe şi recunoştinţă „EPOCA
NICOLAE CEAUŞESCU".
La cea de-a 65-a aniversare a
sa, Partidul Comunist Rom:în se afirmă plenar ca centru
vital al
intregii noastre naţiuni, „nucleul în
j urul căruia gravitează întreaga secietate - cum îl definea tovarăş:il
Nicolae Ceauşescu - şi de Ia care
radiază energia. şi lumina cc JHD
în mişcare şi asigură funcţionarea
întregului angrenaj al orinduirii socialiste".
·
I:n~otdeaiuna, în
indel1U!ngata şi
eroica sa activitate revoluţionară.
partidul nostru comunist a ;icordat
presei un loc de seamă. Incă de
la făurirea sa, dar şi de mai înainte, de la apariţia mişcării muncitoreşti, presa a fost una din principalele arme ale clasei muncitoare în !Opta pentru democraţie şi
socialism. Ea a stat în mod constlalnrt în aitieinţia inemijlocdită a miilirt:ainţilO!l· sooiaJJişti

şi

corrnUil1işti,

a

conducerii partidului. De la modestele gazete din anii ilegalităţii
în rindul cărora un rol deosebit l-a avut „Scînteia" - Şi pînă
la ziarele de astăzi, difuzate în
milioane de exemplar!!, presa noastră comunistă a străbătut un drum
lung şi glorios, făurindu-şi o isterie memorabilă. Şi dacă la publicaţiile conduse nemijlocit de partid - publicaţii de o mare forţă
combativă le alăturăm pe cele
legale, aflate sub influenţa sa, această istorie ne apare şi mai completă. In fapţ, nu există moment
mai important în istoria luptei de
eliberare naţională şi socială,
de

realizare şi apărare a unităţii statului naţional, de făurire a ~ocietă
ţij socialiste în România în care
presa să nu-şi fi adus o contribuţie remarcabilă.

Dar cea mai luminoasă pagină

uin istoria presei româneşti a fost

deschisă de Congresul al IX-lea al
partidului. Atunci, în 1965, în Raportul prezentat istoricultti forum comunist,
tovarăşul
Nicolae
Ceauşescu definea locul, rolul
ş1
misiunea presei, in opera grandioasă la care !:e angaja part;duJ
şi, sub conducerea sa, întreaga naţiune, drept „o puternică forţă socială,

cu o mare capacitate de in·

fluen~arc şi un putcrnii:: rol mobiliza1or şi 01·g·anizator în opera de
construcţie a societMii socialiste".
.Astăzi se poate a.fairma cu putere
că, în cele două ,d ecenii care au

trecut, beneficiind de conducerea
de către partid, de îndrumarea
directă a secretaTului
său general, presa noastră s-a stră
duit să-şi facă datoria :u ci11Ste.
pentru a se situa la înăliimea in~
orede1'.ii acordate. Ea a făcut un salt
impresinna.nt spre o nouă e<1litate, o
calitate superioară, expt"jmatj într-un mod nou, înc1răzineţ de reflectare a realităţilor edifilcării socialiste.
Publicaţiile centrale şi loca!e, radio··
ul şi telev<iziunea, urmind onentările
şi indicaţiile secretarului
genel'al
al partiduLui, îşi fac o rnisuune de
onoare abordînd într-un înalt spirit patriotic, cu competenţă, responsabi.LHiaite şi măiestcie problemele po!i,1Jice, economice, soci.aloulturaJe şi morail-cetăţe~'le.şti, lmplebLnd arrmonios labura informativă cu cea formativă, de influenţare a conştiinţelor. Acestea aduc
o contribuţie de seamă la promovarea schimbului de idei, a gîndirii înaintate, la educarea revoluţionară a oamenilor muncii. Rodul
îndrr'Umăr.ii de către partid se reflectă în îmt>Ogăţirea şi sporirea considern bi·lă a capacită.ţii de Ynrii..rire în
mase, aceasta fiind o expresie firească a climatului de efervescenţă
creatoare, propice emulaţiei şi afirmării,
statornicit în ultimele
două decenii.
Ziariştii comuniş li din România,
indiferent de limba în care se expr.imă. şi-iau făcut i.m t11tiu de m1ndnie din
siujirna
neabătută a
idealurilor un ităţii, independenţei
nemijlocită

„Pe baza programului adoptat de plenara Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste, să desfăşurămo largă activitate în acest An, pentru o manifestcJ
cu toată hotărîrea voinţa şi fermitatea poporului român
în
lupta
pentru
dezarmare şi pace f
Cu această convingere şi încredere, să facem în aşa fel incit Anul
Internaţion al al Păcii să marcheze un inceput nou sprn colaborare, spre
pace în întreaga lume !"

NICOLAE
şi

suverani tă\ ii, ale făuririi unei
lumi mai bune şi mai drepte. Ei
promovează cu consecvenţă politica internaţion::ilă a partidului şi
statului nostru. a tovarăşului Nicolae
Ceauşescu. care s-a impus cu autoritate, prin principialitatea, clarvi7.iunea, îndrăzneala şi spiritul raţional constructiv, prin perseverenţa şi fermitatea cu care este susţinut dreptul popoarelor Ia e\'.istenţă liberă şi independentă,
la
securitate şi pace.
In prezent, întreaga noastră presă este angajată plenar în înfăp
tuirea istoricelor holărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului,
care, trasînd direcţiile de dezvoltare economico-socială a României
în cel de-al optulea cincinal şi ,
in perspectivă, pînă în anul 2000,
a stabilit drept obiectiv fundamental contipuarea fermă a politicii de

făurire

a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a
patriei noastre spre comunism. Prm
modalităţi variate, atractive, într-o
manieră tot mai modernă, ziarele
şi revistele susţin,. în funcţie de
profilul lor, obiective de o asemenea insemnătate cum sînt : realizarea unei dezvoltări economice intensive prin perfecţionarea, în continuare, a sti:ucturilor de producţie, creşterea
eficienţei economice
în toate sectoarele, generalizarea
noului mecanism economico-financiar, î nfăptuirea noii revoluţii agrare. Acestea desfăşoară, de asemenea, o activitate intensă pentru
formarea omului nou, educat în
spiritul patriotismului socialist. al
cultului muncii, al intrnnsigenţei
faţă de orice manifestări ce contravin principiilor eticii şi echită 
ţii socialiste. A sporit aportul lor

CEAUŞESCU

la combaterea mentalităţilor retrograde, a reminiscenţelor vechii
ideologii în conştiinţa oamenilor,
faţă de influenţel e propagandei imperialiste, penlru promovarea fermă în viaţă a nobilelor idealw·i
ale socialismului. Sînt puse cu mai
multă pregnanţă în lumină măre
ţele cuceriri revoluţionare ale poporului, marile succese obţinute în
făurirea noii orînduiri, preocupă
rile partidului nostru pentru soluţionarea contradicţiilor inerente edificării unei opere atît de grandioase. Cu argumentele oferite de
realităţile vieţii noaslre, prtsa s.crisă Şi vorbită are forţa necesară să
demonstreze convingător superioritatea de necontestat a societăţii socialiste faţă de orice altă societate,
perspectivele luminoase pe care socialismul le deschide propăşirii tuturor popoarelor lumii.
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„Să facem totul pentru ca , întotdea una, partidul nostru să ră mma un
partid revol uţionm, să d inamizez~ întreaga dezvoltare , să · menţină spiritul revoluţiona r, patriotic, de l uptă al p oporului nostru".

NICOLAE C EAUŞ ESC U

1986

Fără îndoială, în activitatea noastră, a ziariştilor, mai sînt încJ ne-

.împliniri, defi cien ţe. Nu întotdeauna tratăm cu suficientă exigen~:1 şi
pasiune problemele formării omul ul nou, nu cnitio:lim .,::u m.u:dmum
r]e fermitat.e neajunsw·ile <'.! se manifestă în diverse sectoare şi,
mai
ales, nu dezvăluim cauzele lor, :iu
sugerăm cele mai adecvate soluţii
d~
perfecţionare a
munrn1.
Corespondenţii şi oolaboraturi1 nu sint
cit ar trebui să fie de prezenti.
cu experienţa şi faptele lor, în paginile unor publicaţii, mai ales
locale, nu participă îndeajuns la
r ealizarea u nor schi mburi de opin ii 5n probleme maj~re, de interes
obştesc. Calitatea publicistică a un or articole lasă de dorit, nu sînt
promovate în totdeauna forme şi stil uri gazetăreşti atractive, convingătoa'l'e, care să capteze interesul
cititorilor. De aceea, continuă s3
fie mereu actuale cerinţele exprimate de tovarăş ul Nicolae Ceauşescu
la plena ra lărgită a C.C. al P.C.R.

din iunie 1982 : „Este necesar arăta se.::, .:!Lal'ul general al parhldului - ca presa, r aclioul ~i klcviziunea să-şi indeplineasc.i. în mai
bu ne condiţii r olul pe can~ îl au
în formarea conştiinţei )>0Clalist€„ în
educarea poli ti co-culturală, în formarea
omulu i nou.
E l-!
trebuie să manifeste mai multă cambativita le şi spirit revoluţionar, să
pună cu mai multă putere în tvid enţă. m unca şi realizările po!')oruJui n ostru în construciia socialistă,
combătî nd cu fermitate siă1·ile de
lucrur i înatJoiate, co ncepţiile retrogr ade, orice încălcare a legilor şi
normelor de conv i eţu ire socială, militînd pentru întărirea continuă a
unităţii întregului popor în cadrul
Frontului Democraţiei şi Unităţii
Socialiste, sub conducer ea Partidului Comunist Român ".
La gloriosul său jubileu de 65
de ani de existenţă şi luptă revoluţionară, patriotică, Partidul Comunist Român se înfăţişează mai
puternic şi mai unit ca oricînd,

conducind cu strălucire poporul român pe calea socialismului multilateral dezvoltat. Conştienţi de
rolul lor in societale, ziariştii din
presa centrală şi loca.lâ, de la radio şi televiziune, din Agenţia română de presă, acţionînd cu hotă
rîre în spiritul orientărilor principiale cuprin;;e în opera secretarului general al partidului, nu-şi vo!'
precupeţi eforturile pentru a-şi îndeplini sarcinile ce le revin cu tot
mai multă răspundere, <:'.l tot mai
mul tă m3·ies.tmie, cu spori ki
fo~·ţă
de convingere. Scrisul nostru mai
s·Lrăluoit şi mai per("'ll•Wul~, mesajul
nostru mai limpede şi mai mobilizator să se constituie în cel mai
înalt omagiu pe care îl putem a·
duce eroicului nostru partid comunist, forţa politică conducă'.oarc a
poporului român pe calea socialismului şi comunismului, farul
călăuz!.tor aa prese<i noas~ce, al vieţii
şi muncii fiecărui gazetar al
Româ niei socialiste.

Concursuri de publicistică
••
•
•
101 cinstea. maru an1versar1

A
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Pentru a marca cea
de-a 65-a aniversare a
întemeierii
gloriosului
nostru partid comunist,
colectivul redacţional al
gazetei „ Teleorman ul"
a iniţiat şi organizat
concursul
publicistic
Ani de luptă, ani de
măreţe împliniri revoluţionar e . Acesta es.~e
destinat membrilor subredacţiilor gazetei, c0volunrespondenţilor
tari, elevilor, oamenilor
muncii de toate vîrstele şi categoriile profe-

4

sionale, care pot trimite redacţiei informaţii.
note, reportaje, poezii,
schiţe, ilustraţii, inspirate de lupta comuniş
tilor pentru făurirea
noii orînduiri, de preface rile
revoluţi o nare
care au schimbat structural înfăţişarea satelor

şi

oraşelor

teleormă-

triei", împreună cu Biroul U.T.C. din Consiliul Politic Superior al
Armatei. a organizat,
sub genericul Ostaşi partidului şi ţării, un
concurs de creaţie publicistică reportaje,
însem nări, portrete etc.
- deschis tuturor tinerilor ofiţeri, maiştri militari. subofiţeri, precum şi elevilor instituţiil or rnili,t are de .învă

nene.
• In cinS'tea celui
de-al 65-lea jubileu al
ţămînt.
gloriosului nostru parli Aceluiaşi
evenitid comunist, redacţia
sărbătoresc
îi
gazetei „ Apărarea pa- , m ent

este dedicat şi con„
cursul de creaţie publici s tică şi literară organizat de redacţia gazetei „Oltul ", sub genericul Măreţ e i zbînzi socialiste
sub
fla mura
partidului. La concurs
pot fi trimise reportaje, însemnări, portrete,
poezii, schiţe, precum şi
fotografii, care să fie
i nspirate îndeosebi din
viaţa şi activitatea comundştilor, ale celorlalţi
oameni ai muncii din
oraşele şi satele jude~ul ui.
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UNIUNEA SINDICATELOR DIN INVAJAMINT,
ŞTllNJĂ, CULTURĂ, POLIGRAFIE, PRESĂ ŞI EDITURI
.------

---

30 martie s-a desfăşurat, la Sala de marmură
a Casei Scînteii. Conferinţa
Uniunii Sindicatelor din Presă, PoH-graliie şi Edi,[1U1Di.
La Conferinţă au participat
delega(,i aleşi de adunările sindicale din întreprinderile poligrafice. din presă, edituri şi
centrele de librării, precum şi
inviiati d:n rl'sped'.vele sectoare de activitate.
La lu:.-răiri au luat parte tovarăşii: Suzana Gâdea, membru
suplea111t al Comi1letului Po1irtic
Executiv al C.C. al P.C.R„
preşedintele Consiliului Culturii şi Educ.3.(;ei Socialiste, Mari a Ciocan , membru al Comitetului Central al P.C.R., secretar al Consiliului Central
al U.G.S.R., Ileana Jalbă,
membru al C.C. al P.C.R.,
-,ef de
SP.ctor
la
C.C. al
P.C.R„ Ion Cumpănaşu, membru supleant al C.C. al
P.C.R., preşedintele Consiliului Ziariştilor din România.
Gh eorgh e Sprinţ eroiu , şeful
sectorului presă din cadrul
Secţiei presă şi
radioteleviziune a C.C. al P.C.R.
In deschiderea lucri'.irilor.
comluse de tovarăşa Maria Ciocan, tovarăşu] M ih ail Al biei,
V1icepreşeddn1te al Comdtetiului
Uni1unlili Sn1ndicateilor dh1 P.resă,
Poligrafie ş i Edituri, a prezentat darea de seamă cu privire la acbivitatea desfăşura
tă de Comitet
în perioada
scursă de la precedentele alegeri şi pînă în prezent. Au
fost prezentate, apoi, raportul
comisiei de cenzori. darea de
seamă a Comisiei de femei şi
raportul Comis·iei de validare.
La disiauţ.ihle pe marg\i111ea
acestor doCW11enite aiu participat 18 <delegaţi.
Din luările de cuvînt, din
dezbaterile ample, bogate în
exemple, desfăşurate în spirit.
crime şi a u tOC'l"li tic, s-a despriru
cu pregnanţă hotărirea cole-cDuminică
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prezentat de tova răş ul Mihail ALBICI
al Comitetului Uniunii Sindicatelor
din presă, poligrafie şi edituri
(text prescurtat)

vicepre~edi nte

Con(erinţa
Uniunii Sindicatelor
din Presă, Poligrafic şi Edituri are
loc la confluenţa a două cincinale
care. prin realiz'=irile obţinute în
perioada trecută şi obiect;vele propuse pentru dezvoltarea viitoare a
patriei noastre, constituie etape istorice importante ale realizării mă
reţului Program de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate ş i înaintare a României spre
comunism.
Bilanţul rodnic
al cincinalului
recent încheiat şi programele adoptate de cel de-al XIII-lea Congres
al Partidului Comunist Rr)m5.n privincl dezvoltarea econom co-sririali\
a tării în cel de-al 8-lea cincinal.
programe ce poartă amprenta gindil'lii revoluţionare, novato:ire a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului. eonstituiie pent.ru oamenhl muncii, pentru
si ndicale un puternic îndemn mobili'Zator pentru a acţiona cu toată
răspunderea în vederea creşterii eficienţei a'Ctivităţii şi îndeplinirea la
cel mai înalt nivel calitativ a sarcinilor ce le revin în progresul general al societătii noastre. Trăim
sentimente de cald ă
recunoştin\ă
datorate secretarului general al
pa1ibidulu1i, s ub a eiăirui condluce:e ş i
contribuţie hortăirl1toare s-aiu obţmrut
în ultimii 20 de ani succesele i„torice ale poporului n ostru în edificarea socialistă a tării, perioadă
care a inaugurat etapa unor profunde transformăm în viaţa ţ.ăll'l1i, denumi tă
cu
justificată
mîndrie
,. Epoca Ceauşescu". E;;t va: _rămîne
în conştiinţa poporului roman ca
perioada cu cele mai monumentale realizări în dezvoltarea econo-

mico-socială, în creşterea b unăstă
rii materiale si spirituale a orunenilor muncii. în afirmarea libertă
tii şi demnităţii naţionale. Este în
acelaşi bim,p epooa de dezvolitaTe fără
precedent a ştii ntei, învătămînlului
şi oultunii .. sub oonduoorea de inalt.3
competenţă a tovarăşei academician
doctor inginer Elena Ceauşescu. remarcabilă
personalitate a vieti i
politice interne şi internaţionale,
om de şti in ţii de renume mondial.
Pentru si ndicate, pentru toti oamenii muncii din ramura noas tră. <ice:::t prim a n al cel ui de al optulea cincinal, în care întregul popor
sărbătoreşte îm olinirea a: 65 de ani
de la crearea Partidului Comunist
Român. reprezi n tă un prilej optim
de a-şi intensifica întreaga lor activitate. cinstind prin noi şi noi
succese în întrecerea socialistă acest
impartant eveniment din viaţa partidului, cu adînci şi bogate semnificatii în istoria contemporan5 a
patriei.
In ultimii cinci ani - s-a subliniat în raport - sub conducerea
Partidului Comunist Român ş i ;i
încercatului său conducător. tovarăşu]
Nicolae Ceausesru. p onorul
nostru a obtinut realizări remarcabile în toate domeniile.
!n înfăptuirile acestor ani. care
au stat sub semnul realizării u nei
noi calităti a muncii si vietii. c;~
regăseşte încorporiată şi munca lucră
torilor d in presa scrisă şi auciiovizuală. din industria polismificli.
din si5temul editorial si al difuză
rii cărtii. Raportăm Conferintei C'ii
în cincin alul care s-a în cheiat. sectoarele econornice din cadrul ra-
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murei şi-au îndeplinit şi dep.lşit
sarcinile de plan la principalii indicatori. Astfel, în indu5tria poligrafică, producţia marf:l a fost îndeplinită în
proporţie de 102,3'' ~.
exportul - 101..1%, cheltuielile de
produoţieau fost reduse cu 0,90'o, i.ar
beneficiul a fost depăşit cu 3,C ' 1•
In sistemul editorial, numărul de
titluri a fost realizat în proportie
de 103,9%, cel al colilor editoriale
101,1%, tirajele 104,9%, în timp ce
desfacerea
de mărfuri la fondul
pietii prin centrele de librării a
înregistrat o depăşire de 3.5" , .
Presa scrisă, radioul şi televiziunea
au obtinut în aceşti ani succese
importante. sporindu-şi contribuţia
la traducerea în viaţă a marilor obiective ale politicii interne şi internaţionale a partidului şi statului
nostru.
Referindu-se Ia activitatea profesională a lucrătorilor din presa
S<'risă şi audiovizuală, raportul
a
arătat că ea s-a desfăşurat în spiritul Programului ideologic al partidului. al orientărilor şi sarCT'r1i··
lor stabilite de Congresul al XIIlea al P.C.R.. al indicaţiilor date de
tovarăşul
Nicolae Ceauşescu O
nouă etapă a constituit-o p:'!rioa ~b
de după cel de-al XIII-lea Co'1gres al partidului, cînd presa:. ca
dealtfel toate sectoarele producţiei materiale şi spirituale din ta;·a
noastră. a avut de îndeplinit s:.ircini calitativ superioare puse
in
faţa întregii naţiuni ele marele forum al comuniştilor.
Acţionhcl
neabătut sub conducerea partidului.
ziariştii s-au străduit sii fie mereu
orezenti la toate evenimentele tă
rii, în miezul faptelor de întrecere
socialistă. la înfăptuirea operei de
edificare a socialismului ~i comunismului în România. A sporit combativitatea presei şi capacitatea sa
dP. influentare. prin îmbunătăţire'!
nivelului publicist.ic al materialelor.
creşterea calitativă a tntl'irii prcblemelor economice, de ordin ideologic şi t>ducational. Cu tot mai
multă responsabilitate au fost prezentate oroblemele noii Licii externe
româneşti. orecum şi evenimenh,le
vieţii
politice internaţionale. Inscriindu-se pe aceste coordonat<>.
organizaţiile sindicale din presă şl
Consiliul Ziaristii1or şi-au adus contributia la ridicarea nivelului de
pregătire

ir!eologică

şi

profesiomilă

al gazehrilor. Astfel. sub conducerea şi îndrumarea organizaţiilor de
partid. numt>roase organizatii si •1dicale au actionat mai eneq~ic şi cu
eficienţă soorită
pentru ridica.rea
Pivelului de profesionalilale al lucrătorilor din presă. Comitetele sin-
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şi grupele sindicale din
- menţionînd în primul
rind pe cele din centrele maTi de
presă. cum s~nt Bucureşti. Cluj-Napoca. Timi5oara. Iaşi , dar şi din
centre mai mici, oum s1lnt Buzău,
Vaslui, Botoşani au organizat
intîlniri-dezbateri, vizite de documentare în mari unităţi economice,
concursuri profesionale. Au fost
iniţiate numeroase activităti politico-educative care au contribuit la
cunoaşterea mai amănunţită a unor
probleme din domeniul economiei,
ştiinţelor sociale, artei şi culturii.
Prin manifestări proprii. ca şi prin
conlucrarea eficientă cu asociatiile
sale şi cu organizaţiile sindicale din
presa scrisă şi audiovizuală, ConsiJ.i.ul Zianişbiloo- a acţionat cu mai
multă răspundere pentru însuşirea
şi aprofundarea de către ziarişti a
documentelor de partid şi a unor
acte normative ce reglementează
domenii importante de activitate,
pentru perfecţionarea măiestriei gazetăreşti, generalizarea experienţei
pozitive şi informarea la zi asupra
principalelor probleme politico-economice interne şi internaţionale,
pentru integrarea mai adîncă agazetarului comunist în viata socialpolitică a tării. Au fost organizate
numeroase simpozioane şi dezbateri la nivel central şi zonal. întilniri cu cadre de conducere pe linie de partid şi de stat, care au
prezentat obiectivele şi saroinhle rezultate din documentele Congresului al XII-iea al P.C.R. şi Con!erintei Naţionale a partidului, din
cuvîntiirile
secretarului
general
al partidul'.li, tovarăşul Nicolae

dicatelor
redacţii

):;eauşescu.

Cu sprijinul comitetelor judetene de partid, Consiliul Ziariştilor a
organizat vizite colective de documentare pe zone. la care au participat ziarişti din toate judetele
tării şi din presa centrală. dezbateri profesionale tematice. cu grupuri de ziarişti specializati pe diverse domenii de activitate, concursuri de creaţie gazetărească si
fotografii de presă. Un instrument
eficient de informare şi documentare s-a dovedit a fi revista .. Presa noastră", care şi-a deschis coloanele problemelor de fond aflate în
fata presei şi gazetarilor şi a contribuit la cunoaşterea acţiunilor
Consiiliulrui Uaniştillor, ale asociaţi
ilor profesionale şi ale organizăii
ilor sindicale din presă.
I n spiritul înaltelor exigente relevate de secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceau5escu,
la Consfătuirea de lucru de la Mangalia din august 1983, şi în con-

sens cu sarcinile actuale, de o deosebită

însemnătate.

încredinţate

presei, în educatia revolutionară a
oamenilor şi în mobilizarea !nr la
înfăptui.Tea sarCLnilor de plan, trebuie să arătăm că în acest domeniu există încă neajunsuri. în care
se oglindesc şi deficienţe ale prop!'iei noastre activităţi. Unele comitete ş i grupe sindicale au orqanizat o gamă relativ săracă de nnnifestări politico-profesionale. acţiu
nile destinate transferului de experienţă în domeniul
publicisticii
au avut adeseori un caracter formal, iar unele dezbateri organizat<::
în grupe sau comitete de sectie sindical ă nu s-au situat la nivelul corespunz.ător. Co:isili ul Ziariştilor nu
s-a întrunit în plenul său cu re~u
laritate şi nu a reuşit să mobilizeze toate cadrele de conducc;re din
redacţii la acţiunile iniţiate. spre
a creşte eficienta acestora. l'e baza
orientărilor şi indicaţiilor date presei de secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
de Ia tribuna marelui forun1 al comuniştilor, Congresul al XIII-lea,
de a reflecta mai pe larg activil::itea partidului, a statului. a întregului popor, de a spori răspunderHe
şi efortul în unirea forţelor întregului popor pentru înfăptuirea politicii interne şi externe, organizaţiile sindicale din presa scrisă şi
alllldiovJz:uailă trebuie
să -şi inten.sifice preocupările în vederea ridicării nivelului calitativ şi al cre"3terii puterii lor de influentare, a
sporirii contribuţiei lor în edificarea societăţii socialiste multil::itcral
dezvoltate, pentru creşterea con5tiinţei socialiste a maselor.
L a cel de-al XIII-lea Conqres a1
partidului, secretarul general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
a cerut
sindicat.elor
să-şi
perfocţioneze
continuu munca, să aibă un rol mai
activ în sistemul democraţiei noastre socialiste. Pe temeiul acestor Cf'rinţe - s -a subliniat în raport în
perioada ce urmează. este necesar
ca întreaga muncă politico-organizatorică, stilul şi metodele noastre
de muncă să se îmbunătăţească, să
determine înlăturarea neajunsurilor
manifestate, ridicarea calitativă a
întregii noastre activităţi, crcştere::i
răspunderii
faţă
de îndeplinirea
programelor stabilite de Congrc-;ul
al XJII-lea al partidului. a planurilor de dezvoltare economic'o-socială a ţării.
Raportindu-ne la exigenţele actualei etape, trebuie să avem în
vedere c.ă singurul criteiiu de apreciere, atît a muncii fiecăruia, cit
şi a activităţii or ganelor şi organizaţiilor
sindicale, îl constituie
participarea efectivă. responsabil:"1
şi eficien tă la realizarea sarcinilor
economice ş i profesionale. <\ceasta
impune ca şi munca organizatorică să fie integrată în mod permanent în problematica economică
şi profesion ală, să crească eficienta m uncii de îndrumare şi control,
aplicarea neabătută în întreaga ac~

tivitate a organelor
sindicale a
principiului
muncii şi condu:crii
colective, sporirea exigentei fată de
funcţionarea comisiilor pe p:· •bleme. Este necesar să sprijinim 1rn:ii
bine. pernr111cnt, s!nd1ce;tele în c.;rganizarca mu:1cii. penlnt inf'lpluirea hotăririlo1·. întărirea conlinu"t a
vieţii de organizaţie, integrai ta şi
adanlarea ace'ilcia cerinţelor actuale al<' imbunătătirii muncii organizatorice : s'\ fi".' intensifirnle
preocupările
şi
acţiunile polilicoorganizatorice pentru creşterea rolului grupelor sindicale în viata colectivelor de oameni ai muncii. în
inlărirea climatului de ordine. disciplină şi nl ~ pundere. sarcini cr>
revin în etapa următoare organelor ~i organizaţiilor sindicale.
în ultimii cinci ani. Comitetul Tiniunii a actionat pentru dezvoltarea activit.âtii sale internaţionale.
O ~ctivila te susţinută a desîi'işu";•t
în acest domeniu Consiiliul 7.iari ~
tilor care. pe baza princioiilCll' c~
călăuzesc politica inU>rna\ionan a
partidului şi stalul ui nostru. a orientăril or şi indicaţiilor tov:"'"t5ului
Nicolae Ceauşescu. a militat pentru
cunoaşterea realizărilor
p oporului
român în toate domeniile construct.iri socialiste, pentru înfăpluirli'a
politicii sale de pace şi colaborare
în lume. politică al cărei e:ninent
cli tcw
este
tovarăşul
Nicolae
Ceauşescu. In acest scop au Cost
întărite şi diversificate leg'lturile
cu uniunile. asociatiil<> si sindic:i.tele 7lÎW!'li.5t.ik;r, precum şi 0u organe
si in.sti1IUfii de presă din 8lt~ ţ.'.l•ri, participindu-se totodată la rn.am.ifest.3U'i
in1\il'lfc de organizatii internation»lP
la care sîntem afiliati. !n :1<".r'!:.t ~u"t
perioadă au fost realizate un nu-n5r
ele 286 schimburi bilaterale si s a
participat la un număr de 81 re:.zniuni şi întîlniri internaţionale.
Menfionăm cil tara no<1-st;'î. n or<wnizat s i ~iizcluit manife.sll'.lrr'l 7'2ristic!l internatională „ Rolul si r!'\spanderea ziariştilor în mobi~iZ3Tea
opiniei publice în lupt.a p?ntru
rlezarrnare. securitate şi nace" nrim:t manifestare de acest gf'n rlin
radrul actiunilor proprii pentru
nace ale ziariştilor pe plan intE'rn;i(ional.
!n î.ncheiere. vorbitorul a subliniat c.'i lucrările Conferi nţE>i. C'lre
precPd Con~resul U.G.S.R.. sin~ u11
minunat prilej pentru sindic'ltc>l
din presă. industria poliP.rafic>I di '1
ediitur·i şi <'en'treile de J.ibră1nid. de i:i
asigura: conducerea de p<irticl pe
tovarăsul Nicolae Ceauşescu că vor
:ictionâ cu toată hotărîrea. cu sriirit revoluţionar. pentru îndenlinirE>a
în cele mai bun" conditiuni a tuturor sardini!l.or ce le reviin,, ac111cîndu-si o contribuţie sporită la r idicarea nivelului de cunoaştere al
maselor, la educarea oamenilor
muncii in spiritul devotamentului
faţă de patrie, partid şi popor, faţă
•iP cauza făuririi socialismului şi
comunismului pe pămîn tul scumpei
noastre patrii. Republica Soci;ili ~l '•
Româpia
0

Din notnrîrcn conterinJci Uniunii
Sindicatelor din învnfnmlnt, ŞtiinJil,
Cultura, Polif!riltie, Pres·o şi Idituri
Organizaţiile

sindicale din presă
ed1 turi, sub conducerea organiza! i ilor de parLicl. în strînsă conlucrare cu organele colective de conducere, vor pune pe primul plan
al activităţii lor profesionale valoarea şi conţinutul cărt,ilor, revistelor
şi ziarelor bipăl'ite.
ConSl.ilJiiJU!l Ziani.ş.ti1J,or va acţiona în
M ntinuare, cu mai multă răspun
r!.ere şi eficienţă, pentru înfăptui 
rea funcţiilor social-politice încred '.n(ate de partid presei şi gazetarilor. El \'a sprijini sindicatele din
pre~a scrisă şi audiovizuală în vederea pregătirii şi per!ecUonăritl
prcfes:onale a gazetarilor, educării
k•r politice şi ideologice, pentru
o~·g 3nL-:area informării ziariş1flor asupr-i principalelor obiectiv•e ale vieţii eccnomice şi sooial-pdl!Ltice a ţăJril.
Vor fi organizate în acest scop
vizite de informare şi documentare
colectivă cu grupuni de gazetari în
mari unită!i industriale şi agricole,
obiective social-economice importamte, pe marile şantiere de construcţii ale ţăriJi. Vor fi continuate
intilnirile cu factorii de răspunde
re din ministere şi alte organe centrale de stat, prilej cu care se vor
p,rne în atenţ.ia participantilor sara· n:10 şi programele de acţiune din
diferite domenii ale activităţii economico-sociale.
Asocia~iile profesionale ale Cons.i1!1i,u1 Zianişbiaor vor organliza un
număr sporit de dezbateri tematice
profesionale în scopul unei mai bune
c;.P1oaşteri a problematicii din domenii import.ante cum sînt industria, agnicultura, transporturile, arta,
ştiinţa şi cultura.
Consiliul Ziariştilor va orgami?..a
si în viitor concu:rsuri pro[esdonale
de creaţie publicistrlcă şi fotografii
~i

d~ presă.

In lumina Programului ideologic
al P.C.R„ a indicaţiilor şi orientă
rilor secretarului general al partidului; tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
prin mtreaga muncă politico-educativă desfăşurată de sindicatele din
ramură, sub conducerea organelor şi
organiza~iilor de partid, se va urmări foTmarea omului nou, cu o
înaltă conştiintă muncitorească, rev0Jutnonară.

ConfeirJinţa

Uniunii stabti~eş.te ca
pentru toote organele şi organizaţ1i!e sindicale din
ramură să adioneze cu toată fermitatea pentru desfăşurarea unei
largi activităţi politico-educative, de
ridic:ue a conştiinţei revoluţionare
a tuturor oamenilor muncii, de creş
tere a spiritul ui lor de înalt patriotism.
Comitetul Uniunii. sindicatele din
ramură vor situa în centrul muncii
lor politice cultiva,rea sentime11tusarcină

prioritară

lui de înaltă răspundere şi probitate profesională a tuturnr membrilor de sindicat, pentru instaurarea în fiecare unitate de învăţă
mînt şi cultură a unui climat de
ordine şi discipltină, de fermă angajare în îndeplinirea exemplară a
obiectivelor stabilite de Congresul
al XIII-iea al P.C.R. şi de întîiul
Oo<ngres ail Ştd1iinţei şi J.nvăţă!rrll111buluL
Organizaţiile sindicale din instituţiile de învăţămint şi cultură vor
stimula şi mobiliza cadrele didactice, artistice şi de specialitate Ia
desfăşurarea unei ample şi permanente munci politice, cultural-educative şi artistice, astfel încît radioul ,televiziunea, şcoala, muzeul.
te::itrul, editura şi
cinematograful
să devină puternice focare de răs
pîndire a cunoştinţelor ştiinţifice şi
cultural€, de educaţie politică, estetică, etică a
tuturor locuitorilor
paitn.'iiei.
OomiLtebul Ullliunii şi Biroul său executiv vor ac~ona cu consecventă
peru1niu îin'.făiptud~a iplam,ui!Jud de rela.ţii
inter.naţionaile ail Uniunii şi Consiliultui Ziiamiş1li'lar, coo:rtdcmat de Consiliul Central al Un iunii Generale
a Silndioaitelor ddn Româ·nia. Ca
membră a Comitetului Administrativ al Federaţiei I nternaţionale a
Sindicatelor Educatorilor, ca participantă Ia diferite manifestării
internaţ.!onale,
Uniunea va acţiona
pentiru înfăptuirea politicii externe
a ţării noastre, politică de pace şi
prietenie, de colaborare şi destindere pe plan mondial, promovată cu
clarviziune
şi
consecvenţă
de
secret.arul
general al
partidului,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
Comite11u!l U111.iiumdd .şi Consilliu1 Ziariştilor vor milita pentru strîngerea
legăturilor cu organizaţiiile naţio
nale ale ziariştilor. tipografilor şi
edtitomor dlin ~ ţăllii, pentnu îndepliilnJirea obiligaţiillor ce le revin din
a-cordurtile şi protocoalele încheiate.
Consiliul ZiamiştrlJlor va lrua m.ăsm'i
le politice şi organizatoruce ce se
impun în acest scop. El va acţiona
prin toate mijloacele în vederea cunoaşterdi şi popularizării peste hotare a politichl interne şi externe, a
realizărilor României socialiste.
Conferinţa
U niunii adresează
membriilor de sindicat din ramură
chemarea de a-şi uni eforturile, de
a munci cu
elan
şi abnegaţie,
pentru rea!i2:area la un nivel calitativ superior a istoricelor hotăriri
ale
Congresuluii al
XIII-iea al
P.C.R, a indicaţiilor
şi orientă
rilor tovarăşului Nicolae Ceauşescu,
secretarul general al pantidulu.i., cu
privire la. dezvoltarea rnvăţămîntu
lui, artei şi culturii în Republica
Socialistă Rom â n ia.

-------....

Biroul Executiv al Comitetului Uniunii Sindicatelor din lnvăţămÎnt,
Ştiinţă, Cultură, Poligrafie, Presă şi Edituri
DOBRIŢA ŢIGA RAN

-

pre.5edd.nte

rectorul Institutului de Mine

Mihail ALBICI - vicepreşedinte
Victor Emanuel
STAMATE vicepreşedinte
(z,iarist, secretar al 0.1.Z.).
Ofelia Doina IVAN - v·icepreşedinte (directorul
Institutului de Ştiinţe Biologice)
Mariana Mihaela GEORGESCU - vicepreşedinte
(.şef de liucrăirii la F.acul•tatea de Metal·urgiie a
l llSibi.tuLului Politehnic Bucureşti).
Constanţa

RADU -

seeiretar

MEMBRI
Aurel CORNEA (profesor), Constanţa NICUL ESCU (viiceprnşedliinte ail Cons.i1l•i1uiliuli Naţio•nal a.1 Organizaţiei Pionierilor), M ircea DRAGAN (regizor,
prof. univ. IATC), Dumitru FODOR (prof. univ„

(Continuare din pag. 5)

tive1or de oameni ai muncii
reprezenbate la Coofeninţă, de
a depune toate efortur ile, de
a acţiona cu competenţă şi
dă,rufo:e revoluţionară, pentru
traducerea în viaţă a directivelor elaborate de Congresul al X III-lea al partidului.
pentru î1niăptuir·ea, în cele mai
bun e condiţ1i, a orientărilor şi
indicaţiilor de o inestimabilă
valoare, formulate de tovară
şul Nicolae Ceauşescu.
A luat cuvîntul, apoi, tovar-ăşa
Suzana Gâdea. Sub1iniind semnificaţia doosebită a momentului în care se
desfăşoară lucrările Conferinţei, vorbitoa rea s-a referit la
rolul ce revine oamenilor
muncii din presă, poligrafie,
ed ituri în efortul general al
ţării, pentru înfăptuirea politicii interne şi externe a partidului, pentru creşterea nivelul ui de conştiinţă politică şi
cetăţeneas că, pentru făurirea
om ului nou, const ructor conştient al societăţii socialiste.
î n încheierea lu c rărilor Conferinţei U niunii
Sin dicatelor
din Presă, Poligrafie şi Edituri au fost aprobate, prin
vot, documentele prezentate.
S-a dat oitire apoi hotărî
rîi de fuzionare cu Uniunea
Sindicatelor din învăţămînt,
Ştiinţă şi Cultură. In hotă
rîre se arată :
„tn vederea îndeplinirii hotărîrilor celui de-al Xiii-lea
Congres al partidului referitoare la p erfecţionarea conducerii şi organizării tuturor
sectoarelor de activitate, pentru îmbunătăţirea şi creşterea

Petroşani),

Lucia
BucuLiceul
Ind~tnial Matei Basarab " Bucureşti), Elen a
BOANCA (preşedi ntele Sindicatului Combinatul
Casa Scînteii"), Gheorghe GHERASIM (şef ele
~ecţie la Radiioteleviziune, preşedintele Sindicatului), Peh'e POPA (şef de secţie la .. Scînteia",
preşedintele Sindicatului
„Presă"
Bucureşti).
Sidonia PRELICI (instructor principal la C<?ntrul
de Jiiibră1rili T.imi,şoa•ra - preşedintele Sâ:ndk.alului),
Eleonora PREOTESEI (culegător mecanic la T. P.
Sibiu membru al Comitetului Sindicatului), Eli!>ab eta BOLONY (educatoare, Grădiniţa de copii din
Pecica, judeţul Arad), Radu Virgil - preşedintele
Comisiei de cenzori (profesor, directorul Casei personalului didactic, Piteşti).
MUREŞA N (actri\ă. Teatrul „C. I. Nottara·'
reşti) Ana Maria. TEODORESCU (prof€w r.

eficienţei activităHi in r ealizarea sarcinilor economice şi
sociale ce r evin Uniunii sindicatelor pe r a muri, precum şi
p ent ru punerea de acord a
mutaţiilor calitative ce s-au
înfăptuit in organiza rea unot
ramuri de producţie, Conferinţa Uniunii Sindica telor din
r a mura Presă, Poligrafie şi
Edituri hotărăşte :
1. Fuzionarea Uniunii Sindica telor din ramura Presă,
Poligrafie !;'i Edituri cu Uniunea Sindica telor din ramura

lnvăţămînt, Ştiinţă şi Cultură.

2. Afilierea sindicatelor din
ramura Presă, Poligrafie şi
Edituri la UNIUNRA SINDICAT ELOR DIN INVAŢA
MINT, ŞTIINŢA, CULTURA,
P OLIGRAFIE,
PRESA
ŞI
EDITURI, care s e va constitui prin fuzionare.
Hotărîrca a fost aprobată in
unanimitate.
Şedinţa de după amiază, la
rare a pa1ibidpa:t şi tovairăşul
Ion Teoreanu, m 1i•nistr,ul Irnvă.ţă~!1ntului, a fost
consacrată constlituiri i no.ii unliuni.
In cadiml 'l•lliCir.ăirrlUor, tovairăşa
Ma.ria Ciocan ia făcut o S'ucoiintă şi semnificativă trecere în
revistă a rezultatelor obţinute
în activitatea depusă în perioada ultimilor cinci ani de
organizaţiile sindicale, insistînd asupra activităţhi specifice din domeniul înviitiimîntului, ştiinţei, culturii, presei,
poligrafiei şi editurilor şi a
sarcinilor ce revin în viitor, a
rolului pe care îl au sindicatele din aceste domenii în
larga mobilizare a oamen ilor
mun cii pentru r·e alizarea exemplară a înaltelor coman-

damente ce stau în faţa înt regului popor, desprinse cu claritate din documentele de
partJd, din orientările şi indicaţiile formulate de tovară 
şul Nicolae Ceauşescu.
S-a trecut, apoi, la alegerea
organelor de conducere al e
noii unil\rni : 95 m embri şi
16 membri suplean\i ai Comitetului, 9 membrii ai Comisiei
de cenzori, 29 membri ai Comisiei de femei. Au fost aleşi
de asemenea cei 144 delegaţi
la Cong1resul U.G.S.R.
In prima sa plenară, Comitetul U:niunii a ales Birou•!
Executiv. Preşedinte al Comitetului Uniunii a fost aleasă
tm11airă1şa

După

Dobriţ a

efectuarea

Ţigă.ran.

votării,

to-

varăşa Dobriţa Ţigăran , preşedinte al Biroului Executiv al

Com.itetulruii Uniunii Sindicatelor dim Invăţămînt,
Ştiinţă,
0Jltură, Poligrafie, Presă
şi
Edi1turi,
a
mulţumit,
în
numele tu1turor celor al-eşi,
pentru 'ît11orederea acor<l.ată
şi
a
asigurat
Conferinţ3
că
orga.nete nou alese işi
încep munca term hotărîte să
acPoneze cu abnega~ie şi competein ţ.3. pentru indepilin iirea
mandatului inorediniat.
ln incheiere, într-o a tmosferă d e puternică însufleţir e,
del egaţii
la Conferinţă a u
adoptat cu ovaţii şi apla uze
entuziaste textul unei telegrame adresate tovarăşului
NICOLAE CEAUŞESCU, secreta.rul general al P a rtidului
Comunis t Român, preşedi n
tele
Republicii
Socia liste
România.

„Avem nevoie de mai multe produse agricole, vegetale şi animale, care
se pot realiza numai şi numai prin mai buna organizare a muncii, prin oplicarea fermă a ştiinţei agricole, e xecutarea în bune condiţiuni a tuturor lucră r ilor - de la arături şi insămînţot, pină la recoltare - prin întărirea răspun
derii, ordinii şi disciplinei în toate sectoarele de activitate 11 •

NICOLAE

CEAUŞESCU

CAMPANIA AGRICOLĂ DEPRIMĂVARĂ
Actiuni publicistice
.)

organizate
in spri.iinul realizării
În timp optim
"
SI la un nivel
•
calitativ superior

--.)

Realizarea unor recolte şi produ cţii man in
too,'.e sectooreb în acest prim an ol actualului
cincinal depinde, într-o măsură însemnată, de
modul în co•e este pregătită şi se desfăşoară
compania agricolă de i:Jri măvoră. Aceasta
o
început în aproape too:e judeţele ţării. lucrările
fiind nu în puţine locuri avansate, exist:nd însă
şi des tu le rămineri in urmă. Co de fiecare dotă
în momen<ele cheie ole const ruc ţie i noastre socialiste, preso centrală şi rodioteleviziuneo, publicaţiile locale se află şi de doto acea sta Io
datorie. Numeroase articole, rubrici
speciale,
respe:liv emisiuni, chior pag ini întregi de zia r
sint consacrate refledării muncii neobosite, în
schimburi prelungite, o cooperatorilor, mecanizatorilor şi specia l iştilor ce-şi desfăşoară acti vitatea pe ogoare, în scopul înfăptuirii „Programului d e măsuri priv;nd pregătire.a ş i desfă·
şura re a camµcniei agricole de pr i măvară
1966", odc,:;>tot de plenaro lărgită o Consi liului Naţional ol Agriculturii, Industriei Al imentare,
Silv'culturii şi Gospodăririi Apelor. Aceste preocupări de 1nsemnătote majoră, dar şi altele de
pe frontul agriculturii, ou făcut obiectul onc het':?i noastre Io c.:ire ou participat redoctorii şefi:
AUREL!A llERARIU („Dobrogea nou ă" - Con~~onţo), CRP.C'UN i.?ONTA („Floci:'rJ roşie"
Arad), EMILIAN ROUA (.Oltul"),
Nl•::O LAE
O ANjA („Secero şi ciccanul" - Argeş) ;i MARIN
!.EOV!'.:ANU („Teleo·manul") .

.Ancheta· revistei
Cum se reflectă în planurile
• şi acţiuni l e gazetă reşti
ale redacţi ei idei le
şi
orientă
rile cuprinse în cuvîntarea tovarăşu lui Nico lae
Ceauşescu la Plenara
lărgită a Consiliulu i Ncţional al Agriculturi i, Industriei Alimentare, Sil vicultu rii si
. Gosoodaririi
A pelor? Ce concluzii şi
învăţăminte s-au
d es-

1

.

p ri ns pent,·u activitatea·cu ren lă ş i de perspectivă a p ub li caţiei dumn eavoastră ?
Amintiţi cîteva
din
acţi unile
• publicistice mai
în sem nate,
organizate
de redacţi e, pentru susţinerea problemnt:cii tot
mai compiexe a dezvoltării intensive şi moderne a agriculturii. Ce loc
ocupă în acest context

2

popularizarea unităţilor
agricole de stat şi co··
op2ratiste fruntaşe ?

3.

Cu m sprijiniţi
prin acţiuni de
presă ad ecva-

te desfăşura~ea l ucră ri
lnr din campania ag ricolă de pri măvară,
in
vederea înc heieri i er rn
perioada optimă ş i la un
nivel superior de ca lit:::ite

?

9

Crăciun

Aurelia BERARIU

Am redimensionat
întreaga activitate
în domeniul agrar

l meirucă

Cunoaşrerea

şi însuşirea
tede către
ziarişt..ii
noşLn a 1aeilor şi oruentă.ri
lor tovara.şu1ui Nicolae Ceauşescu
<hl.'1 ouvl!l1tarea
ioshră la plenara
.argu.a a Consiliul1ul Naţional al
Agncwtudi, cit şi a indicaţillor ulienoare ale secretaru.Lud generai al
partLQl.lllui au constituit o nece,,uate
ue pnm ordm. O necesLtat..e ou atJt
mai mare cu cit agnic11l1tura ocupa
w1 loc deosebit de impol'tlaint în
ece>norrua judeţu.lui Cons.tainţa. Est~
suLicient Sâ amintesc că, în ulti:ne:e două decenii, s -au
investit
aici pentru creşterea potenţialului
produotiv al pămintului
peste 8
rrull<u-de lei, amenajîndu-se pentru
1ngaţli peste 400 mii hectare terenuri agricole.
Bvaluînd ou în.altă
răspundere
comunistă ma.rile posdbiiliitălţi maie1iale şi umane existente, Lnvăţînd
şi din neimplinirile anultu1i trecut,
luc,i·ătorii ogoarelor constănţenes-au
angajat să obţină în acest an producţil reco1·d: 20 tone ponumb ştiu
leţi de pe întreaga suprafaţă irigată, 8 OOO kilograme grîu la hectar de pe o suprafaţă cuLti:vată de
30 OOO hectare etc. I nfăptmrea unor
sarcini atit de mari, mobilizatoare
ne-a impus ca, în spiriitu:J ideilor
subliniate de secretarul gene.ral al
partidulw,
să ne redimensionăm
întreaga activitate pubHcistică în
domeniul agrar. Tocmai de aceea,
cuvîntai:ea
tovarăşului
N.icolae
Ceauşescu, programe!~
de măsw·i
adoptate în lrumiina lor, au fost
studiate cu ma.re atenţie. I n acest
.S.{'Op am organizat de:zibateni în cadrul învăţăm1rutuliui. politko-ideologic şi pe compartimente de ac:tivit.ate, ele găs.indu-şi materfallizarea în întocmirea unor planuri operative şi de perspeatii vă privind
oglindirea în pag.i nHe ziLamlui a
vastei şi complexe:( problematici
agrare.

lama n-a fost deloc o perioadi de „relâche" pentru
redactorii noştri agrooieni. Ei
s-au străduit să susţină
intens

2
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p,·egăti1iile ce au avUJt loc
rea de.s!ăŞ<w·ăorH 1uor.ăiriJor

în veaede primăvară. ln acelaşi timp, am acordat un spaţiu larg
populari:t.iri1
bune obpnute de o
re.i:ultatelor
seamă de unită,ţi fruntaşe. Astfel,,
sub genenioul „ln spiritul orient:inlor şi sarcinilor subliniate
de
tO\·.ară.şul Nicolae Ceauşescu a<'ţiuI1i
ferme pent1 u
îndeplinirea
programelor speciale din agricultura jude~ului ", am publicat articwe referitoare la experienţa înaintată acumulată oină aoum în do·
meniile organiză1ii teritoriului şi
creşterii potenţialului productiv al
pârruntru;Ju.i, irigaţii:lor, apiculturii,
serlckulturii etc. Sigur, \/'.Om continua acea.Sită
acţiune menită să
facă cunoscute pro~ramele speciale, să mobilizeze oamenii muncii
de la sate în 1nraiptuirea lor exemplară.

3
litate"

Sub genericele „Campania agriicolă de primăvară pregălriit.ă cu maxi.m.ă responsabişi

„Primăvara

agricolă

193G ·-, a.'TI in.:;c:·a t în coloanele zia-

ru:ui anchete, ar.ticole, informaţii
priviind modul cum se acţionează
în fiec.aire C.U.A.S.C. şi unitate agricolă pentru a abţine producţille
planificate. Spre a ilustra direcţiile
.în care acţionăm, consider că nu
este lipsit de iinteres să citez cîteva din ti1tlUQiile apă1rute :
„Semin ţe de oalLtate recolte bogate·', ,.,Se pregăteşte intens noua
recoltă de legume", ,,Eficienţă superioară în folosirea m~.::;inilor agricole",
„Fertili:zia.rea fazială a
culturilor de toamnă - <l"ţiune de
mare i111iPoritanţă pentru obţinerea
unor producţii supe1,ioare de cereale păioase·' ş.a. Scrise în ma.re parte de speciali.5ti, acestea au evidenţiat înalta răspundere
comu1ustă, hotărîrea
fermă a tuturor
oamenilor mUIIloii din agricultura
constăm.teană de a obţine în arest
an producţii reoord în toate sectoarele. Totodată, s-a luat ailritudine
critici. faţă de unele neajunsuri,
îndeosebi în raidwiile anchetă intreprinse de redacţie, instlstinc1u-se
asupra căilor ce pot d1uce la îmb unătăţiirea acbi vi:tăţii Ln domeniile
respective. FHndcă nu vrem să ne
mai intilnim cu deficienţele
din
anul treout, care, după cum se
cunoaşte. au fă·:-ut obiectul
unor
cr:itioi severe din partea seoretarului general al pa.rtidU'lui.
E\ident, nu vom face pan.i.ză nici
după încheierea camparuei ag.n icole
de primăvară . Vom urmă1ri pe mai
dej)'aJ"te eficienţa măs.uinhlor luate.
modul cum se îndep:Unesc programele adoptate, acţiopînd mai hotă
rit pe.'1tru i,n,tăr.Lrea oir<li1nii şi clisciplinei.
astfel ca fiecare om al
muncii de la sate să ia parte acti\'.ă la înfăptuirea noii
revoluţii
a~r.are.

BONTA

Campania

agricolă

primăvară angajează

de

toate

forţele redacţiei

Redactorii ziarului nostru au
studiat cu mult interes cu-.·,ntarea tovarăş.ului Nkolae
Ceauşeoou la plenara
lăirgir.ă a
Consiliului Naţional al Agriculturi~
Industa.,iei Ail!imentare, Silviculturii
şi Gospodărirli Apelor. Acest do·
cument de o deosebită însern.'lătate
teoret ică şi practică a fost dezbă
tut apo·i în adunarea generia.Lă a
org.anjzaţiei de parr!Jid, sublinjinduse între ailtele necesitatea ca zia·
rul să consacre un spaţiu mai larg
ge:ie.raJiză;rji
experienţei
înaintate
din agricultw·a judeţului. Aceasta
se impune cu atît mai mult cru cit
mai ales în zona Peck'a, avem uni~
tăţi care, îin anul trecut, au obţi
nut peste 8 OOO kg griu şi peste
20 OOO kg porumb ştiiu!eţi la hectar,
fapt relevat şi de secretarul general al p·ar.tidiului..
O seamă de învăţăminte am desprins .şi din plenara cu actâvul din
ag1·icUJlf.iura judeţulu.i nostru. care
- în lumi1na indicaţiilor tovarăşului
Nico1lae Cea•uşescu - a făcut o analiză temelnică a situaţiei concrete din unităţile de stat şi cooperatiste. Şi p~'ltru că în lucrălile acestei plen.aire s-a dat o atenţie
deosebită a.c-LiViÎ tăJţii desfăşurate în
sectorul creşterii animalelor,
am
i:Ji\.iat o a'°ţiune de presă pe tema
. ,Experienţa fruntaşilor din zootehnie - larg generaliza.Ei". I n ace3t
cadru, o pagină special.§. a făcut
ciunosoUJte r·ez.U'ltatele deosebite obtinute de CAP „Ogor-ul "-Pecica la
producţi.a de lapte, iar cîteva artJcole experienta îna:intat.ă a Aso·
ciaţiei Zootelmice din Semlac în
creşterea şi îngrăşarea porcilor.
De <>.semenea, pornind de la observaţia
secreta!'ului ga'leral al
p.arlidwlrui pri.ivind diferenţele mari
de prodi.tSe obţinute de unităţi <'U
aceleaşi condiţii pedoolimatke. am
reluat o mai veche rubrică a ziarului : „Vea~nj ou pămînturlle, dar
nu .5i cu re:ziwltatele".
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Ca şi alte publicatii locale.
.. F1lacă11a
roşie" a reflectat
.s•is~ematic stiadiul pregătinlor
pentru campania agricolă de primăva,ră. Am s.usţintţt îndeosebi re-
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zolvarea opt1mâ a unor problE:1T1e
cum sint : administrarea îngrăşă
mintelor, stabilirea asolamentelor,
amplasarea aultiuri1or, ~gllil"area
stminţe!or şi, nu în uJ.timuJ rînd,
calitatea reparaţiilor efectuate la
maşini
şi utilaje. Conromitent, o
al€>nţic deooebit.ii am acoiidart desrăşurăirii învăţămîntului agil"OZ1001!iehnk de masă, ţinind seama de indicaţiile
exprese ale seorebairulw
general al partidului privjnd necesitatea iiidicării nivelul!ui de cunoştânţe al oamenilor, al cadirelar,
al întregii ţărănimi. Am susţinut,
de asemenea, probl~a corntriactă
rilor, pentm a asigura livrarea de
către gospodăriile cetăţenilor
la
fondul de stat a unor can.bităţi cit
mai mari de produse agriicole.
Spre a reflect.a cîit mai bine
desfăşurarea campairuiei ag11ioole de primăvară, redactorii
noştri au fost repartizaţi pe ro111Sihile unke. Ei urmă·res.c, aşadar,, la
faţa locului activitatea de pe ogoare, calitatea lucrărilor, încadrarea
lor în timp optim. Zilnic apare rubrica ..Ritm şi caHtate ireproşabile
la p:·egâtirea terenului şi semăl!1at",
folosindu-se o gamă lairgă de genuri gazetăreşti. De reguQă, all'ticolele sint transmise de către redactori direct de pe teren, cum s-ar
spune din liinia
î·ntîi a băltăJiei
penll'u recolte bog::ite. Ne preocupă
inde:iprnape activitatea meoainizatiorilor. deoarece, în a::es.t an, chema„e::i I , întirecere socialistă c.ăbre
tro~~ st::iţiunile de maşini ag11icole
di.n ţ.ar,fl a plecat de la noi, de la
SMA Pecica. De altfel, am ~niţiat
în acaastii prjvinţă şi o acţLune de
presă, care se desfăşoară sub genericul : „Mecanizatori şi specialişti factori de răspU!!ldere 1n
cblinereu unor producţii
agricole
record".
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Emilian ROUĂ

Prin intermediul gazetei experienţa

fruntasilor
,

la ÎndemÎna tuturor

Cuvîntarea
to va r ă ş ului
Nicotlae Ceauşesciu Ia plenara
lărgită a Consiliului Naţional
al Agriculburii s-a consbituit şi pentru colectivul redacţional al gazetei „Oltul" într-un program ale
cărui coordonate vizează. reflectarea largă a celor mai semnificati-
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ve fapte de muncă ale lucrătorilor
ogoarelor pentru ooţinerea în ace.sit
an şi m mtregul cincinal a u.nor
proaucţii agruc:ole mul,t supel'l.oare
ce10r d:iin alf1ii precedenţi. I•n scopul insuşirJi teme1nice a tezeloi· şi
orient.ă.rilor cupnnse în a-cest document, s~udiwui
individual i-a
ur-mat o de.lbatere temem1·câ
l!Il
redacţie. pe baza căreia au fost
formu·1 ate direcţiile de acţiune pen;;m pel'loada ur.inătoare.
J udeţul.UJi nostl"u li revin în actuatlul cincinal sa11cini deosebit de
unportante, atenţia cea mai mare
aoordîndu-se folasinii raţionaile ş1
ini.egrale a pămintului, în .scopw
creşterii an de an a producpilor agricole. Spre exemplru, in !Jllti, acesta
şi-a propus să obţină 30 .OOO
de
1ulogname poa'umb ştiuleţi la hectar pe o sup11afaţă de 3 600 hecLa.re
loturi demonsbrative,
20 OOO kilograme pe 46 400 hectare îm sistem
uigat şi 15 OOO kg 1a h~ pe ceJeila'1te terenumi. De asem,enea, au
fost elaborate programe
sp_eciale
pri v.iind obţinerea a peste 8 OOO kg
griu la heotar de pe o sup:-a1aţă
de 20 OOO heota.re, pre,own şi a unor
pl"oducţid reoord la flloairea soarelui, soia, s.feaLa de ~hih', legume
ş.a. Se înţelege oă, în aceste condiţii, şi răspunderile oe apasă pe
u..11enii noştri sînt mari.
Cwn era şi f.iresc, pe timpul
iernii, redactonii gazetei noastre şi-au concentrat eforturile în direcţia pop1,!.larizăirlii, extinderii şi gene-Daliză111ii
expenienie1
înaintate, fără a scăpa din vede,re
şi preoCU/PăJrjtle
pentriu pregătirea
campaniei ag11icole de prdmăvară.
Astfel, în cadflul rubricii „Experienţa iiruntaşMor la îndemina tutu.l'Or", au fost publiq_ate al'ticole suo
semnătura unor specialişti din unităţile agricole
fnmtaşe., care
au
relatat cLtitol"ilor „secretul ·· obţi
nerii î·n 19!!5 a unor recolte man.
Au apănut în acest context cl'lliar
şi pagii·ni întregi, cum a fost, de
pi1idă, cea consacrată
experienţei
coopera1livelor agrd.cole de producţie de la Scorniceşti
în <'ultura
porumbului,
Grojdibodu„ a florii
soarel'Ui, Corabia, a sfeclei de zahăr, precum şi a !AS Redea,
în
0ultura griului.
Imbu•nălăţirea
substanţială
a
muncii dLn agricu1tură impune însuşirea .temeinJc.ă de căit1re toţi cooperatorii şi mecanizatorii a ştiin
ţei de a lucra pămintul, de
a-i
smulge t'oade cit mai bogate. De
aceea, Lnbr-o suită de ar!.icole, am
prezentat diverse aspeote, inalu.siiv
negative, clin învăţămî.nrtul agrozootehnic de masă.

lui Nicolae
răspundere

Ceauşescu în.altă
comunistă, am..Plă mo-

bllizare penlmu înlăptuiirea exemplară a tutUll1or sardrui.Jior"0
sint
grupate airtlioo.le, reportaje şi il!lformaţii al căiroir fir l"OŞU îl constituie
desfăşurarea în timp optim şi la
un nivel calit.abiv superior a tuturor lucrărilor agrico[e. li lăudăm
pe cei hamnici, care înţeleg că producţi•iile record se pregert;es.c de pe
acum, ci.ar îi criticăm f,5.ră menajament-e pe rei ce nu respectă cu
stricteţe uxgen\.cle stabL!ite ori fac
rabat la calitate.

Nicolae OANTĂ

4ccent deosebit
pe

creşterea

răspunderii

a

În munca
V

lucrătorilor

ogoarelor

2

Campania agricolă de primă
vară este în plină desfă.5ura
.re. Sub generfoul „lin 1iunina
indi<-atrnor şi orientăl1i.lor tovarăşu -
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A:1alizînd cu deosebită exigenţă, în lumina
cuvintări i
tovarăşului Nicolae Ceauşescu
la plenara
largită a
Consiliului
Naţional aiJ. Agricultordi, modul cum
.:.-a uq.onat anu1 rrecut
pentru
realizarea producţiilor agricole planificate, comitetul judeţean
de
parl.id a ajuns la conal,uzjia că rezultatele mai slabe
obţiinute in
unele unităţi se datorează nu numai secetei prelungite, ci şi unor
serioase neajunsuri in gospodă!l'irea
păm.întului şi a bazei tehinko-mate11iale, în re.speclariea tehn01log·iilor.
Aceea.şi analiză, bineînţeles
dupa
studierea aprofundată a ouvîntării
secretarului general al panttldului.
am făcut-o şi noi, cei din redacţ;a
gaze1tei „Secera şi ciocanuil", ajungLnd la concluzia că estie şi vina
noastiră dacă unele unităţi agricole
nu s-.au situat la înălţimea cermţe!or şi obligaţiilor asumate. Ne-am
reprioşat mai ales faptul că nu totdeauna am intervenit operativ şi
cu eficienţă, prin mijloacele noastre speC"ifice, pentru a dete::-111ina
creşterea răspundeorli în mUil'lcă a
oameniilor, n-am semnalat abaterile
de la tehnologiile de cultură, n-am

1

!
l

·:. Ancheta revistei
•

fost îndeajuns de combativi împotriva celor ce nu şi-au îndeplinit
atribuţiunile. Ferm hotărîţi să punem capăt acestor ne.ijrunsuri, am
întocmit planuri pe rubrid şi pe
întreaga redacţie care cup_rind acţiuni de presă consacrate susţineiii
in paginile gazetei a problemaLlcii
n-0i i revoluţii agmre.
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Din

acţiunile

clanşate

şi

noastre,
susţinute

deincă

tlin iarnă, amintesc : „Recolta 1986", „Să sporim
potenţialu•!
productiv al pămîntulUJi·-, „SolaI'ii,
cit mai multe solwii'· ş.a. ln spatiul destinat lor urmă1rim cu consecvenţă prezenţa unor idei
de
bază, dominante ale problematicii
agrare : contribuţia fundamentală a
tovarăşului
Nicolae Ceauşescu la
defini.rea looulUJi ş i ro·lu1ui agriculturii în complexul economiei unitare, la stabilirea direcţiilor pnncipa!e de dezvoltare intensivă, de
modernizare a agricultuDii ; 1986 :rn de cotitură radi cală în activit:itea di:i ag1icultură pentru obţi
nerea de recolte record ; materia.li,:area programelor speciale de fo1 ')<;ire cu maximum de randament
a bazei tehnico-materiale ; aplica1·~a C'..l fermitate a tehnoJ.ogiilor recu:nandate ; producţia de cereale sarci:1.i principală a agriioulturii etc.

•
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Asemenea probleme se regăsesc în
pagini speciale, editoria•!e, articole,
cele maj multe scrise de specialişti,
interviuri .5i convorbiri, ba chiar
şi în informaţioi.
A<'um, clupă declanşa:ea campaniei agrkoJe de primăvară,.
ca şi într-o perspectivă ce
are în vedere întregul an. vrem s:i
sporim rolul gazetei în mobilizarea
efortw·ilor cooperatorilo:-, s;>e-:.ia!!.5tl!or, a t.utur<)r luorători!or
din
agricultură pentru efectuarea
în
ce!e mau blllile condiţiuni a lucră
rilor agricole. 111 fiecare număr. in
pagina 1, ca şi în cadrul paginii
speciaile dedticate problemelor agrare (p. 5), abordăm o tematkă boga~.:'i privind pre3<11tire::i şi desV.şu:area fiec'.l.rei
etape a campariei, îndeosebi cea a Î"',Si'i.î1'".lţări
lor. parl~.ciparea La mun-că ;::. o:imen ilor, ca lita.te::i I uc.răi·ilor.
re-;pectarea tehnalogiilor culturilor p0trivit p110gramul.ui special de mas..1ri adoptat în acest se'.1s. I:. susţinerea campaniei agr'icole de primăvară, pe I.îngă redactorii rubricii
agna.re, a..,trenăm, ctnd e.<;te cazul,
:ntreg co.!cctiv.ul redacţional. precu:n şi uri nu'TI.r.;r mar~ de <'Ore~
pondenţi voluntari şi cc!abora "'i
c!e la s1 te.
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Marin l EOVF:AN U

Acţiuni

mobilizatoare,

combative,
pentru recuperarea
oricărei

ÎnUrzieri

Impreună

cu biroul organizade partid,
conducerea
gazetei a iniţiat şi organizat
studi·ul
apriofundat a.I cuvintării
tuvară.şu.!ui
Nicolae Ceauşescu la
plenara l:'trgilă a Consiliului Naţio
nal al Ag1,icullurii, Industriei Ai1mentare, Silviculturii şi Go5podă
ririi Apelor. In adunarea de pa.-t:cl
a avut loc, cu p.arti::.iparea tuLurur
redactorilor„
d2zbaterea cu tema
.. '.\1odalităţi gazetăreşti de oglindire
în z:ar a ideilm şi orie.:itări!or C'-.1prinse in importantul
docu'11t.mt
programat.ic al secret.arului general

1

ţiei

La semănat în zona agricolă

a Capitalei
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Foto : M. CIOC

al P<lrtidulw ·-. Au rezultat pentN
nui invaţămi:1.e deose!,>ite privinJ
abcm:J:.urc.:i core:-t.J a neajunsurilor
din anul t1ecut, a cauze;o_r care di.I
generat recvlte scăz..1te, a căilor Je
c:rnşte.re mai puternică a producţ11lor vegetale şi a!11m;.uiere.
De asemenea,
1-.„dactorii de la
rub1ica agn.iră au prezent.aL în colegiu y.n plan special privind abordare.a pro:J·lcmeior agriculturii judeţului Teleorman şi susţinerea in
pag·inile ga.:etei a programelor speciale. Ca urma1e,
sub genencul
.,Onen tăirile şi indicaţiile 19varăşu
lui Nico-!ae Ce..:iu.5escu terneini,•
însuşite, exemplar indeplinite„
au
aplrut
articole, atît redacţionale
cit şi sub semnăt.w·a speci.ailişWor,
care dezbat problemele
majore
ale agriculturii teleormănene.
Incă

de la terminarea campaniei agricole de toamnă, în
gazetă a fost deschisă rubr; ca „PămînLul - folosit
integ;ral,
cu eficienţă maximă·-, în
cadrul
căreia s-a pledat convingăitor pentru mai buna goopodărire a fondului funciar, aducerea în circuitul a~'icol a noi terenuri, ridicarea
potenţialul1ui
produ911iv al solului
prin aHn:..:-J arunci, scarificăr~. amendamente, combatere.a eroziumi
solului, inlătw·area exceswlui
de
umiditate, organizarea corespunzâtr ar~ a teri·torjuluii. ln acelaşi timp,
am mHitat pentru valorificarea şi
generaLizarea experienţei f.ru.nta.ştlor in cultivarea
pămîntului şi
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cnşterea

animalelor, publidnd nu-

meroase aJ'Licole, precum şi cîteva
mese robunde. cu parLidparea .speciali5tiolor,
din'1re care a.ş amJnti
ctoar pc cea intitulată „Astăzi de.spre experienţa celGr mai bum '.
Sub ge::e· ic<..!l ,,Să pregătim
temeinic, rc;spon.<;abi_l c;am~~.
nia al!inco!a ele p: 1mavara ,
-colegiul nostru de redacţie a imţiat
şi susţine o act!une de pr:.-s:i menită să m >bilizeze oame::lii muncii
1!c Ia sale pcntrJ reali7area re~'.)1telor st:lbilite în primul an al cincin:lilu·!•.•i. Cit<>z citeY:i. ti~'.m'1 apă
: ..ltc nh:i acu:n : ..Intregul
parc
de trâ<:toarc şi ma.5ini în stare de
funcţionare".
,.Avantajele folosir;i
a".·re;>atelor în cuplu'', „Nici un 1el
d~ rabat la calit.3te". De asemenea. au fost tratate pr11'Jlcmele as1Nm.::trii semin\elor, preiătirii răs;.; 
du:-ilor fertilizării faz:::i.le a soli.. r;ior ~te. tntrncit, datorită \Temii
nefavorabile, îndeosel-l a băltirilor.
l:.icrărilc în cîmp n-a.:.i pu~t demara pesJ" tot la timp. gaze.ta şi-a
::cn('enlra'
eforturile b dire-c\ia
intensificării activităţii ce se desfăşoară pe ogo<:1rc. Folosinrlu~s~ fiecare oră buri'i de lueru. z1u:i. de
dimi•r..eaţă pini\ sc::ira. iru· uneori şi
noaptea, ÎT' schimbu··i pr~lu~gi~e .subliniem noi toate 10lirz1er1k
pot Li recup"ratc. de aceasta depinzi:id însăşi soarta recoltelor plaJn,ifi.ratc.
Anchetă realizat.'1 de
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Constantin TATU

,,Trebuie să aetionăm cu toată hotă rîrea pentru buna funcţiomire o
centralelor electrice, pentru asigurarea produ cţie! de cărbune, da petrol şi
de cite suise en~rgetice, să înfăptuim neabătut prevederile planului pentru
1985 şi pe întregul cincinal privind dezvoltarea bazei energetice".

NICOLAE

Patriei •
moi mult cărbune
•
SI
„

multă
•

energ·1~

electrică!

Patriei - mai mult cărbune şi ţiţei, moi multă energie elec trică ! Este o ce rinţă impu să d e nevoi le m3reu crescînde a le
economiei naţionale. O cerinţă cu atît mai mare cu cit de
rezolvarea ei în conditii bu ne depi nde d esfă şurarea norma l ă,
la nivelul prevăzut, a ;ctiv itătii d e producţ i e în toate celelalte
sectoare. Funcţionarea întregului angrenaj economic este
strîns legată de aprovizionarea ri tmică. permanentă a industriei cu materii prime, rria teriale, com bustibili şi energie. Averri,
În acest domeniu, o strategie bine definită, indicaţii clare,
precise, la înfăptui rea că rora o contri buţie mai i mportantă
poate s-o ad ucă presa, pr in mijloacele ei specifice d e influenţare, prin mobilizarea mai susţinută a eforturi lor oamenilor
muncii, a energiilor şi spiritului lor de iniţiativă. Tocmai aceasta ne-a determinat să org anizăm o masă rotundă la redacţ ia
„ Gazeta Gorjului", un ziar ce a pare într -un judeţ cu mare
pondere În econom ia ţării. Altfe l spus, să stabi lim direcţii ş i
modalităţi de acţiune cit ma i adecvate, cu aud ie nţă în rinduri le cititori lor.
La masa rotundă au pa rticipat : Xenofon IACOB, redactor şef
a l ziarului, Ion CIOBANU, şeful sectiei economice, Traian DANESCU, redactor de rubrică, Constantin BALEANU, Gheorghe
MANONIU şi Pavel POPA , redactori principal i.

multă

Mai
de

CEAUŞESCU

cheltuială

inteligenţă,

de inventivitate, de

măiestrie

Xenofon I ACOB : Zi.arul noslru,
care , ru o lu.nă în urmă a împlin it 18 ani, timp s u.fiicient penrtru
con t ura.rea unei fi zionomii propri i,
s -a impllkat pu ternic în problemele
energeticii. Fapt .cu t'>tul fir::sc. desfăşuri ndu-.şi activitatea într-u n judeţ care .prod u ce c ea mai
ma1·e
par te a cărbuneLui energetic di n
ţară . .Ainul acest.a, d e pildă, Ya trebui să Llrv ră m economiei n ationalf'
47 miildoai.11e tone cărbune net.
E.s.te, desigur, o sarcrna foa rte
mare, care, se inţe.lege, ce re şi din
partea noastră, a ziariştiJo::-, eforturi serioase. Mai mt:1 13 ·cheo!tuial5
de irutel igenţă. de inn:nt'vitate. de
m.ă.iiestrue ! T rebuie să cultivăm minerilor gmjMi m indri.a le:,:itim'i că
au un rol foa.r te :mporta!1t în enc:·getica n.aţiona!lă, spre e i f;;nd .aţin
t:te :priviri-le ţării int::-egi. Şi tot în
judeţul nosit ru se află şi ce~e mai
m a ri temnoc€11 trale româ.."Tleş1ti
Turceni şi Rovina1r i - . a căror capacitate totală 'reJ)rezintă mai m ull
de jumătate d in puter.z.a ;~1s'.alat-~
în term ocenitra1e1e ce fun:::tionează
pe cărbune. Go r j ul dispune, de asemenea, de pe bro1 şi gaze naturale.
Aml;n1tind că peste 60 la sută din
producţia de gaz m etan utilizab il a
ţă rii reVline judeţului nostru.
nu
vom face altceva decit să subliniem ,
o dată mai mult, marile r~ punder i
ce revin redai::ţiei n oastre î ntr- un
domeni1U-Ciheie, hotărîtor al economiei naţionale : asigurarea
şi
dez.vo!tiarea ba;i;ei p roprii de ma terii prime şi resurEe energeti<:e.
Se înţelege că , în a:oeste :onditii.
trebuia să acţion ăm energ:·:;, operativ -pentru m ob il'z.area oame n ilor
munc'. i în vede rea realizării şi ctepă.şirii saromilor planificate. ca ei
să-şi
onoreze cu cinste ang.ajam en tel.;? ce şi le -au a~u.mat cu 0<::1Zlia v i z.iroei ila n o i Ln vara trecută a
secreta.ruU1,li general a l parli du l u i.
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Analize scurte, la obiect,
Ceea ce am şi făcuţ, promovînd
un S1Piri t angajant, S<:Qţind Jiipsur·ile tlJa iveală cu intnansigenţă, militînd hotărît ipentru întăori:r.ea disciJplinei de muncă şi tehin•011'og;1'.:le. Ca
urrna11e, ziarul es•te mai di·v·e.:s. ct1vîmtul 11i0stru n•erge mai sigur la
sufletuJ oamenHor. Dov·ezi ? A sporit 00111Si<lerabjll ti.rajuJ pubJic.aţiei,
iar la chioşcuri se vind.e intr-un
timp mul1t mai sicur.t decît î.naink.
Fără 'in.doia·lă, dmplka.Tea i~ai putern.i!Oă a .,Gazetei Gorjului"
în
rea!HrtăţiU.e judeţu.tui es·te şi H~zulta
tul îmbunăită·ţinii ia·clivi tă ţii organiJza•torice a redac.ţiei. Gînd•'. nd mai
bine plan•ul trimestri.ail, analizînd
săptărrrnnail. stadiul 1nd€\Plinirii Jui,
am .reu~it să ·imiţkm acţiuni de presă mai efici-enbe.
să
inte.rv.enim
promipt în slt'l.la·ţii1l•e ·cri1tice. Comparati.v cu p8.rioadele anterioare, şi
minerii, şi en.erg.eti1cien1ii, şi petroliştii .au obţirnu.t unele succ·ese. Acestea ne b-uc·ură, fiindcă sînt într-o .anumită măsură şi suoce•sele
noastre. To.tu ş.i, judetu·l nostru c·ontlin'l.lă să r.ămînă datlO'r. Şi &a cărbune, şi la ţiţei, dar m.ad ales Ia
energie electri.că.
Ion CIOBANU : Sprijinirea bătă
liei p.entru enei:ngie - căd ac.ea.sta
este o adevărată bătălie - rnpre-
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z,intă

obie.citivu!l prirnc.ipa.J 'în activitatea sec·ţiei economiice a ziarului
nostru. Avem rubrkl perman·e.nte,
c<>mu.n.e tu·turor sectoairellor, •ca, spre
exem,p:u, C·ea sub genieiriicu-1 : „Să
îr1d·eiplini.m p1all'ul la toţi indi1ca.Lorii pe anul 19-86", în oadru'l căreia
c•el ma.ii la;rg sipa1ţi.u este a.c.ordat
tratării
piroble:me1or
energetioi;.
Evidenţiem

mai ales

exiPerienţa

unită.ţU.or, subun.i•tăiţU'1or şi formaţii

lor oatre dau iprndu:c.ţii suplirrnenitare.
A'l.l aipăiruit şi poir.treter..e unor mundt.ori şi speciaLl_ştJi fru!lltaşi, oa·re,
prim fa1pitei1e lor de excepţie, au dovedit că se poa,te Jucra bine :chiar
ş.i :în oondiţii'le grelle ia.ile iernii. Un
efe~ deosebit îil au ariticoilele
în
care siituărm faţă în faţă două cariere s•au mine, un.a cu producţie
suplimentairă, al.ta cu ,pro ducţie sub
p!.an, deşi condiţiile sîn.t ace-Jiea$i.
Majori taitea în tr•eprinderilLor noastre mi1I1iere s'îrnrt utlirarte cu o tehnică Î'na>H.ă ; •cea de la Rovinari dispu~e şi de ex•c.avatoare -cu rotor. o
ade·vărart·ă mîndrie
a
ill1ldustrie·i
româneşiti.. Sintem defidtarî,
însă,
în oe prive~rt·e ca11i.fiicarea oamenilor,
la care a.im putea adăuga şi farptul
că cei ma~ mu:Jiţi dîll1Jtre ei fiaic naveta. Ohiiair şi în asemenea condiţii,
co1leobivUJl mi.nei Unda.ni ne-a demonstrat că oh<errnarea „Pa1triei oi<t ma.i mult cărbune" este .pe deplin riealistă. Sjig;ur, ex•perientia. minerifor de aici a fost la1rg p-opufarizată 1n coloarne[e ziiaruJui. Da>torită
efol'turilor unor asemene:a oolecrtive, în ia.nu.arie s-ia rea1izat o plfoducţ.ie su:plimenrt".ară de 40 de
mii
tone că•l'buni. In schimb, t111 lWla
următoare res.tanţerr·e s-au î.mrrmltit.
D:'! a:-eea. î1n mul.te di:n a.rtk-::i~ele
apărute u.!1tetikJ1r, am i.ns.i:;.tat pe rer" "·0,....,.- „a p>obinte1or.
Xenofon IACOB: Mii-aş ingăidui
o como1etare. In ans.amb.lu. ~ncepu 
tuil a.cestui an, care -co.inioide cu începutul ci.iacinalu[ui, esit.e mai bun.
Şi .ambiţiile re.d.a,cito.riJ.or noş,tri sînt
mai mari. Am frLi~iat. într.e .alte.le,
rubrkia „Nici o mină fără producţie
sup'Hmen.tară, nici o carieră
sub
p1Ja1n ". A!::ea•s·ta a
rieiprezientat în
fapt o l('lhema:re tlirectă adresată minl:!ri!or ipe.ntru a găsi mij1lo.ace!e şi
forţele .capabHe să comipensez.e difi cuJtăiţiJ;e c.r·e.a.te de ri,gorHe iernii.
Chemarea noastră a făcut inconjuru'l baz!ilnu:lui cairibonifer, ea fiind
preluată de muilite co!leot1ive. Poat€
şi alS'ta exipldcă faptul că 11110uă mim~.
şase cariere şi două
microcariere
au 'Încheiat luna ianuarie cu u:n Qi lamţ poziiiv.

fără

multă vorbărie

DANESCU : Ex.ig.mţele
problemelor miin.eritului
în „Gazeta G-0rjului " se C!Îlf!cumscriu
ilffil!>era1tive1ior ·remrl.ta.te din cuvintarea .rostită de tovarăişul Ni oolae
Ce.a'l.l~scu cu ;prilejul r>odni cei vizite de iuoru întrepr.inse la mijlocu[ anuJuii .trecut în judeţul nostru,
din cellelialite documE1n.te de partid.
Cele două î:rntrepr.inderi miniere
gorijene - Rovinari şi Motru
vo.r trebui să l.ivre:re î1n a.cest an
termocenrtma1le!l1or, au zece milioane
tone mai •mult dedt întrea,ga producţie a anului trecut. De ac-eea.
consider că luna fobruarie a fost o
lună .c u totul deosebită pentru rninerili gorj~ni şi, fireşte , şi pentru
co-leotdvul 1nositru redac1ional. Am
în vede.re f:a1ptul că, după m.asive~e
căider'i de zăip.adă d in februa.rie, am
întriQprins foarte operativ o anchetă sub genericul „Să acţionăm cu
toate fortel·e penit1iu
înlă>turare.:i
greu tăţi.llor ere.ate de ia mă", dup!i
oare a ia.părut ru hrka Ila caire se
reiferea redactoru~ nostru şef : ,.Nici
o mină fă'l'ă producţie suJ)1imenlară, nh::.i o carie·ră sub p km ". Am
reuş.it, cred, să reflectăm .p ri1
nc1ipalelle probleme cu 1ca,re se confruntă
înde.o sebi carierele şi micro.carierele.
De asemeJllea, im.i fa.ce 1impresia că
am proc.e:dait bine recurgi;nd la ana.Jize, mai aGes de.cad.a.le, cu can!
prilej inserăm şi clasamentele de
iirutifecere, subli1niind totodată direcţiiae de acţiu111e ipen.tru eita1Pele urTiiaian

reflec.tării

măJtoa,r.e.

X enofon IA COB : Am preferat
analiza SiPre a putea să .comparăm
simu1a~i ICU conddţii simiilare dar cu
rezoi!VăTi şi rrroduri de a.ciţiune difer<ite. De al1tfel, articoile>le s.curte,
care atn1a.:lizează TeailităţiJe l:a obiect.
con.cis, fără mul tă vorbărie, sînt
ceile m.ai adecva.te ,pentru răgazul
de c.a.re dispu111e minerul s1p re a lua
cunoştinţă de opinia ziarului nostru.
Tra.i.a.n DANESCU : !i11 a-celaşi domenÎIU ifo1osim şi ancheta şi, diin
cirte .şitim, ea se bucură de audientă
în rîndu-rile citi·torirr.or. Două dintre aces·tea s-au 1:1eferi t la aic,tivitatea oolecrtivelor muncitoreşti de
1a carierele ·R ovinari şi Tdsmana 1,
r·ehleifilnd eX!Pefienţa valoroasă a
unor br i1găz:i frwntaşe, fără a t.rece
cu v-cderea, fi.re.ştie, rămînerile în
urmă, i1nsuficienţele. Refl·e cităm, fotodaită, şi
,preocu,pările
mineri lor
pentru îmbunătăţirea parametrilor
ca>liitativi a1i că1rbunilor livraţi termo-0Emliralelo.r, chia!I" d.acă aceasta
n-o facem întotdeauna la 11ivelul
oer·i nţelor. In această privi•nţă avem
şi un ,1precedent" care ar merita,
poate, să fi.e conseimniait. In toamna
a'l1luJJui trecut s-a realdrot, m ce priveşte ·cailii1Jaitea căirb:U1I1i1or, urn in-

terviu ou directorul intrep1rinderii
~iniere de la Rovinari. S-au spus
in acel cadl"ll luc·ruri
i11itere.;;ain,t::!,
s--au exprimat angajamente.
Nu
ne-am oprit însă ai.ci. Ulterior am
investigat noi înşine preoourp.ămile
existente în ~ntreprlnderc penJtru
livrarea unor cărbuni de bună calitate. Din păcate, constatările nu
au fost prea îmbucurătoare. ln parte, o spun chiar t .t.Jurile raidurilor :
„De ce caJit'.ltea cărbum:.!,'..1i rămîr.-:
uneori la discn~tia inc-crti ludin.ii ? „
şi „In două întreprin.deri ale Combinatului Min ier Rovinari p.e urmele unui ang:ijament". Ave m în ate1n\ie şi prob1eme-1e Ct'eştcrii prndur-tivit:'iţ ii muncii, insistind
mai
ales pe a firnnarca indkiatorilor intensivi şi extensivi, îndeosebi
la
în~rep.rii1nderille minJiere
dOlbate ou
excavatoare mari cu rotor.
Constantin BALEANU : Cu 35 de
a;ii î1n urmă. intre jud.e,ţele petrolifere a·le României se înscria şi
Gorj.ul. Acos•ta d1ispune astăz.i de cinci
schele, din care două de producţ ie a
ţiţeiului şi uns de producţie a ggzului mel.an. Folosi nd toate g.Pntwile
gazetăreşti. in::lus:v reporfajul, noe
străduim sii reflectăm cit mai fidel ef0!·tur ile şi Îmjpliniriile petrnliştilor, adul::înd iîn paginile ziarului fapte pro.asp.eite. interesante. în
ultima vr.eme ne-a preooopat problema stabilităţii for\ei de muncă
fiindcă se constată o anumită fluc~
tua(ie. Preze1n1t5m între altele 'P'H'trete ale unor petrolişti cunoscuti
de la Ţicleni şi Stoina, care se di~~
ting prin fapte exemp'1are de dă
ruire şi abnegaţie în mum::ă. PQt
spune astfel că am con tribuit şi noi
la atragerea şi permanentiz;ir~a oam e!'li1lor în a•cest se,ctor. und·::! m.unca nu e uşoară, dar oferă si mari
posibilităţi de afirmare,
cîş1l.iguri
foar,te bwne.
Pavel POPA: Domeniul enere;etic
es'te eel mai complex şi mai di fi.cil
d intre toate sectoarele nQastre. Gor jul a pirodus din 1972 şi P'înq acum

peste 63 miliarde KWh energie ele'C'trică.
producă

Anul acesta va tr-cbui să
14 milioa ne
KWh.
din
care 80 1a sută 'în termoc·c·ntrakle
pe cărbune. Fireşte. n-a e': istait o
fort.fi de munc~ c:alif'cată. a Jipsit
expericnt.a în minuirea tehnicii de!
vînf. U!le-!e agregate energeti::c sînt
defi,citare în ce priveşte fiabilitatea. De aici şi neniumărat·ei~e dificultăţi cu care şe confrurută en~•·
g~ticknii gnrjeni. Sigur. noi ii sp,·ijinim pe cit putem. generailizînd
ceea ce este bun. criticîndu-lie neajunsur·ile. ~ s·.1gera, însă, presei
central.::? să urmărească cu m:ii multă perseverenţă modul cum se achită de îndatorir'le lor între;>rinderile ce ex-c:::ută re.paraţii o.au fu,rniz.o•a>:ă diYe.rse ins.talaţii termocen'r:i 'e~Qr r.o:istrc.
1

Ziarul nu trebuie sa fie
V

un simplu lnregistrator
_Xenofon I ACOB : Sînt, într-ad·'.!var, crnu11'te C<:lllze obie::.tive ce-i împiedică pe energeticienii IJ'1ostri să
livreze economiei naţionaoJ.e. '.întreaga energie electrică planificată.
Dar nici nu folosese cum trebuie
rp.osi bili tăţile exhs,ten te. Ordinea şi
d:isdpJ.ina mai lasă înc.3. de dorit. Se impune să acţionăm mad
ferm în această dire:::tie, insistind
pe întărirea rolului organizaţiilor
de partid. ca şi pe contribuţia ce
t:ebuie să o aducă organizaţiile de
tineret şi sindic1ale la educar-ea o.ameni1or. Să nu uităm nici o cbpă
că ne găsim î1ncă la prima g.ene-

raţie

de eneI1getioieni. Intre ei sînt
oameni de nădejde, dar şi
destui specialişti ce s·e socotes·c
simpli asistenţi tehnki. De aceea,
va trebui să fim mu[1t mai exigent i
să nu înregistrăm doar cele ce s~
întî.m~lă d~ la o zi la a•:t•a, ori, ~i
ma1 rau, sa ne lamentăm împreună
cu cei .ce şi-au făi:::ut un obicei din
a pune totu\l pe seama c.auz.elor 0bie::tive.
Pavel POPA : Şi in re[Jectare.a
problemelor einergeticii s-au folosit
toate
genurile pubilicistke,
cel
preferat fi,ind, însă, tot a,r-\.icolul de
analiză. Oamenii deosebiţi fiindcă avem asemenea
oameni şi în
rnndua energetidenilor - şi-au vă
zut chipun la rubrica PirofiJ coti" care, do. " . ..,,_
d 1ami
"""'te VQrba de cei
v.edind multă dăruire, uneori spirit de s.acrJficiu, se străduiesc să
menţină blocurile energeitic-c cît mai
mulţi

~~~.t

~imlP

îm fuin1cţillll1e. Există şi

1ruţ1a1bve

bune. De

mai sînJt

~rimişi

t.ru

repa.raţii,

fa

pildă,

rotorii nu
pen-

Bucureşti

aicestea

făcînd u-se

la

Tirgu Ji u. S-a realizat o economie
de peste 700 mii lei, dai-, ceea ce
e:stie mai important, s-a cîşt'gat
tirmp. Am scris, fiireşite, despre această ini1iativă, ca şi despre altele
sirni~are. Aş men ţiona şi preocuparea noastră sta.tornică de a informa ciititorU în legătură cu stadirul l:a ~zi al productiei de energie
e1ecit!1ca. Energetidenii, îndeosebi,
twma1resc C'U mu~t imteires cUias,amentul nostru.
Gh~orghe MANONIU: Pregătirea
forţei de muncă se înscrie intre temele majore ale ziarului
nostm.
Tehnica de vîrf cu care .au fost
dQl!:ate mtreprinderile goriene are
nevoie de ti ne•rd pasionaiti dornici
de afirmare. Şi, se intelege.'aşa cum
li pregăitiim, aşa ii avem. De ac·E::<:'J

,.
~·

.
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Masa ·ro un a ·
V

.

".ţ.-:;

t'

,'

ne străduim ca, prin mod·1Llb1 i .::ficien te, să sustinem cît n"3i bine
_această adivitate. Apsr în pniml·"
zia rului rubrld cu băt3ic
lungă,
C'Wll este cea
inlitu•lată „rabinel
de pregătire şoolară şi profcs'.-onală ". la realizarea lor c.o•n cură tJ(i
redactorii, fiecare
1·ăspunz1nd de
unităţile şcolare din se-01'Jrul
său
de activitate. Evident, mat:rialek
noastre au venit în spri.ilnul ef»)rlurilor organelor de rn:;orl din judeţ pe.n tru asigura•rea necPsi tatikx
e:onomiei gorjc.ne in fortă de mu'1că, îndeosebi în speciali~t.i.
X enofon I ACOB: T rebuie să r-eounoaştem că, în ultima vreme, s-a
ser.îs mai puţin despre acLivitătile
consacrate ridicării nivelului de ca·
lificare profeslonală, a oameni1or
muncii. Ca să nu vorbe><: şi de c.:ilitatea materia'efor a1pă1rut.e ...
Gheorgh e MANONIU : Dispunem.
cum am mai spus, de tehnică de
vîrf, de tLtilaje şi instalaţi i de perforunan.ţă. Ca ui·mare şi P"Ocesuil d·e
înrvătare a meseriei, de miner exc avatorist. energet'cian sau petrolist este foarte com.p1ica.t. Este şi
n ormal să pret!ndem mai mu~t ·n-

V

.,,

. ..

vă\5.mîn~ului.

. ... •

:

· ·· ·
'•

.

.

.

S'nt şi întreprinderi
se fo:e
prea puţin pentru
perf-ectio.11r.ca pregătirii cadrelor.
a p.zrs<malului m•Jncitor. Este ne~
\oie, înlr·.::idevar, să acţionăm mai
bine, m.ii -cf1c:-ent şi !n acest dom()J'liU.
P avel POPA : Dezvoltarea rapidă
pe ca.r.z a cunoscut-o ernnomia jucl„:ului nostru în ullirn.:::e doua dec-enii a impus crearea unor oondi(ii corespunzăitoarc de trai pentru personalul noi'.or întrepr-.nderi
S-a dat în folo.sintă un mare număr de blocuri. au Lost
r1d1ca ie
numeroase campamente dotate cu
Lnte cele necesare. Pe ha.rta judeţului nostru au apăru t no.i aşe
z<lri urb::.mQ. Noi. cei din red:ictie,
n-e-am străduit să-i ajutăm pe oameni să-şi organizeze via\.a. relaţii
le in cond!(ii civil·iz:ik, în spiritu<!
etidi noastre socialist,e. Am efec- ·
t•.1at raiduri-anchetă prin magaz,ine
şi restauran.t.e, ne-a preocupat bunul m.zrs al activi tătii grupurilor
sociale de pe lingă 1111.lreprinder-i. î n
parte am izbutit ."ă îndeplinim ob:cctiv.;:le ce ni le-3m propus. dar
mai sînt destule
neajuru;.uri ce
und~

se cor cri·tkabe im pe.giniOe ziarului
nostni.
Xenofon I ACOB : Oondiţiile de
vi1.t5, r.~:aţiile 1=o:iale au fost re·
flectak sistema1Jk în pagirrtile ziarului n.ost-u. Anchek,
inkrviuri,
r:a·iduri, chiar r.f,p.o.rlajc,
apărnt-e
sub g:;:.nerice suge~t.ivc. au n,,.:Lnfat
problemele cu care se
c· nf··untn
minci-!i, encre;.-:tk':nii.
P~·trn!i~tii,
c·~lelall.€ catego.rU s·ooio-pr.ofe.sion:il·e, viiaţa lor de zi cu zi, cu htiminile şi umbr-:-le ei. Fireş.te, şi în
această privin\ă va trebui să acţionăm mai hoEirît. cu m:ii multă
eficienţă, să invest.igăm mai
bi•ne

rea·l'ta t-ea.

Calitatea scrisului nostru

cheia

oricăror

de

succese

presă

• Pavel P~P A : Ce ne-<:•m p:·opus
1 ~ domenml energeticii ? Să sporim ponderea articolelor menite să
contribuie la creşterea nive!ului de
pregă·tire profesionali a oameni'.or
de ai~i, l<; modehirea personalităţii
lor, formmdu-1 ca speclal•işti
de
înaltă calificare.
Term ocentralele
a•'.-1 nevoie de energeticieni foarte
bine P'.egătiti, animaţi de
~pirit
revoluţionar. Concomitent cu diversificarea genurilo.r gaz-2tăr.eş.ti
fiindcă a.n.cheta şi repo rtajul
a11
fos t mai pupn Iolo.site - vom atrage mai mulţi energeticieni în rîndul ·C•alaboratorHor şi coresponden(i'or ziarului.
T r aian DANESCU : Şi în tratarea
tematicii complexe a m·nerituJrui va
trebui să ne bizui m mai mult ca
pînă acum pe aportul colaboratorilor şi cor·espo nden ţllor. Este neces.a.>r, ta•todată, să urmărim cu mai
mul1tă peL:ieV-erenţă e:,oul crHicilor
n.oastre, să nu n-e mai mulţ um'm cu
răspunsurile fonn.a!e, de circumstanţă. De asemenea,
ne propunem
să iilu5,trăim mai con::ret sLi!iul
şi
metode~e de mun:-ă
al·e fa·:torHor
de de:>' zie di·n întreprinderile min iere. Această latură deosebit d-e
im1pork:rntă, de oare
d·c:;>!nde
în
m::ire mă sură î,nfă1P1tufr.ra prog•r.am~-100:- de producţie, a fo.5' abord.1t.'i
sporadic, doar în relatările de la
adunări!e generale ale
o:im::-nihr
mun.'."ii.
Xen ofon I ACOB: !nai•nt'.! de încheierea dezbaterii no::.>tre, ac; dori
să fac o propune::-e organeknde
co nducere ale p:.ib 1 ::atii1:Jr d'.n jucli::idc <:e colaboreaz5 cu Gorjul î11
Masă

rotundă rcaliz.ată de
Con!>t~ntin TATU

(Continuare în pag, 30)
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„Presa, radioteleviziunea, toate mijloacele de informare în masă, literatura, teatrul, cinematografia, celelalte arte, care se adresează maselor de
milioane de oameni, trebuie să abordeze, în spiritul ideologiei partidului,
proble mele existente în societatea noa stră, să ia poziţie fermă faţă de diferitele aspecte negative, să pună pe primul plan propa garea principiilor şi
concepţiilor revoluţionare ale partidului nostru despre lume şi viaţă".

NICOLAE

CEAUŞESCU

.-----PUBLICISTICA LA RADI0---51
.TELEVIZIUNE
„
. -Atelier

D_e zbateri:, profesi~nal.e .
A vorbi pentru a fi ascultat
Curn concepem şi cum realizăm emisiunile de
radio pentru a avea o cit moi mare audienţă şi
forţă de influenţare asupra publicului ascultător î
Dialogurile purtate cu trei realizatori de emisiuni
de la Radio sugerează citeva căi posibile, dintre
care stabili rea unui dialog sincer şi deschis cu
ascultătorii - ceea ce presupune cunoaşterea preocupărilor, a întrebărilor pe care aceştia şi le pun
în legătură cu tot ceea ce i i înconjoară - precum
ş i găsirea unei ma nie re cit mai personale de adresare sînt condiţii indispensabile pentru asigurarea unei reale audienţe. (pag. 18)

P~
• Imagine
•

.

SI
,

Informaţia

teme

Sp,ontaneitate,
accesibilitate ale

oralitate,
calităţi

interviului radiofonic

Aceasta este una dintre concluziile reieşite d in
convorbirea cu Constanti n Vişan, gazetar cu o bogată, semnifica ti vă experienţă în acest gen publicistic, convorbire ce încheie ciclul dedicat interviului, găzduit de rubrica „Atelier", în ultimele trei
numere ole revistei. (pag. 21)

gazetăreşti

.

comunicare in publicistica de televiziune

prin televiziune În contextul

revolutiei stiintifico·tehnice
,
;

;

În codrul simpozionului „Semnificaţia ideolog i că
mesajului publicistic " . organizat de Secţia de
zi ari stică a Academiei „Ştefan Gheorghiu", două
dintre comunicări s-au referit la problemele spe·
ci fice televiziunii. Sînt consacrate trăsăturilor pro·
pri i comunicării prin imagine, precu m şi impactului
a

informaţional al televizi unii în contextu l revoluţiei tehnico-ştiinţifice. Publicindu-le, oferim gazeta-

rilor sugestii utile privind necesitatea continuă a
perf ecţionării profesionale, o unei mereu mai bune
stăpi niri a tehnicilor moderne,
aduse în lumea
comunicării de mijloace electronice (pag. 24)
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A VORBI
Continuind ancheto noastră despre lizibilitatea mesajului zaristic, ne ocupăm de astă dată de
publicistica radiofonică, o altă formă de difuzare a mesajului de presă, ol cărui specific - dat de
oralitatea emisiei - implică modalităţi adecvate de realizare.
Despre specifi~ul
gazetăriei . cu. m~c~of<:'nul, de~pre . cele. moi efi~iente .f~~mule
pu?licistice,
care conferă o cit moi more audienţo em1s1undor rad1ofon1ce ş1-ou exprnnat op1n11le : Eugen.a Grosu
Popescu, rooiliz,otor de emisiuni rodiofonice - sec ţio ştiinţă, Elena l?nescu, şef ol secţiei Ştiri interne
- REPS şi Titus Vâjeu, reolimtor de emi•si,uni - programul 111 Radio.

PENTRU A FI ASCULT AT
Elena GROSU POPESCU

Un

mesaJ• convingător se adresează

nea noastră de ziarişti, nu-şi află
justifkarea. Mi s-a părut de
la
sine în\;eles acest lucru vorbind. despre roltU!l de media<tJor pe care trebuie să şi-~ asume ziairistul de radio între ascultător şi propria lui
conştiinţă.

deopotrivă

minţii

- Lucraţi la Radfo de peste 20
de ani. Cum apreci:aţi specificul
gazetăriei radiofonice ? Este
mai
grea, mai dificil de însuşit, cere
anume calităţi oare nu sint neapă
rat indispensabile unui ziarist din
presa scrisă ?
- La aoeas:tă îintrebaire vă pot
spune, chia~· dia-Oă poate fil suriprinzăitoa-, că î,n ceea ce mă pr.iveşte, azi
aiceasită profesiune mi se pare mult
mai grea decît îmi părea cu 20 de
ani .în urmă. Atund, cDnd de-abia
începeam să desluşesc dimensiunile
răspulildenii, îmi aşterneam pe hirtie gîndurile cu mult mai ma-re uşu
rinţă. Acum, de foarte rruu1te ori,
am insomnii chia.r pentru 'Wl cuV'Îlnt
pe care nu~l simt a fi cel mai potrilVJit, în stare să .redea exact nuanţa pe care doream s--0 soo.t în evide11tţă.

- Este într-adevăr surprinzător
pentru că, de obicei, exersarea îndelungată într-o profesie, experienţa acumulată, te ajută să
lucrezi
mai uşor .Şi mai bine.
-Eu cred că este noirmal să fie
~ şi nu văd aic-i .nill1l1Îc surprinzM.01r pen.tru că, oda1tă cu trecerea
anilor - cel puţin mie aşa mi s-a în·
tfimPlat - ca.peţi un mai acut sentiment al responsabilităţii acestei
p.rofesid, înţelegi mai exact că datorezi mai mult celor cărora te adres.ezi (în cazul meu, asculităito.ri
lor). Vedeţi, eu cred că un cu.vînt
roo•ti1t te repreziin,tă muJ1t ma1 deiplir
dec:ît un cuvînt scds, în el te ro>'
te.ş.ti pe tine însuţi cu t ot ceea
c·
repreziinţi ca zestre culturală, mo
rală, emoţională şi, nu în ulrtlimu
rind, ou cea profe5ionral.ă. De aceeo.
poaite, apiroape mă obsedează găsirea
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şi

sufletului

cuv~nitul'Ui celrui mai potl'iv.i.1t, a acelui rovîi11tt care să eJGPrime şi să m1i
expdme cit mai fidel.
Cuvîntul
rostit nu doar comunică ci te comUJn.i.că pe tine. De ae€ea dacă comut11iici doar ce ştiJ nu-i suficient ;
e foarte posjbil ca ascuiltăot.odi să-şi
obţină informaţiile pe care i
le
fiuirnizezi şi din alte surse. Es<2<nţial
este să~ convi11tgi în pl'imul r'înâ
să te a~te să le vorbeşti, apoi
să-i convingi prin felul cum vorbeşti, să-i cîştigi pentru cauza pentru caire pledez;L Pentru a ajunge
la ac€!.5t vezultat ared că tDebuie să
reuşim să le cîştigăm încrederea,
îm.prJeteniJndu-ne ou ei. Eiu oel piuţill1 îmi doresc să reuşesc să devin
prietenul ascuJtătorilor mei,
un
prieten aprop.ia t, un fel de o a
doua oonşiUinţă. A.\)ia văd eu rOllul
.iin:formaitiiv-forrnativ al emJ:iS'iiuniilor
de radio. De aceea cred că pentru
a realiza 11.ceastă legătură de suflet
cu ascultătoirii cărora te adresezi e
bine să nu~ dezamăgeşti, s'ă
fii
prezent la ora şi zJua in care te
aş.t.eaptă. Lipsa de ritmiicHate, inconstanţa oirei sau a 2ililei de triainsmis ie a UIIlei emisiuni sicad audienţa aioes.te:ia şi, de muillte ori, Htrul
illUIPt se remnoa.dă greu, iiaa- realizat<>orul trebuie să ia tottul de la început, să recîştiige încrederea pullldcullui asc.ulită. tor.
- Dar increderea 111u se cîştigă
nu.mai !Prin prezenţa consta.ntă pe
post la ora şi ziua ştiută ci şi prin
preocuparea de a răspunde cinstit
şi sincer preocupărilor ascultăt.ori
lor, problemelor cru:e-i frămintă.
- Nu am insistat asupra acestui
binecunoscut adevăr, peinrbru că în
afara aces;tei preocupări profesiu-

Aceasta înseamnă run răspuns impJicilt dat tuturor problemelor ac·
tualităţţii poiitice, sociale, C'Ullbur'cile,
ca,re-1 preocupă nemijlocit pe ascultător.

Un răspuns nu numai rostit ca
o lectură exteriioară textului ci un
mesaj convingător, caa-e să te reprezinte pe tine, cel care l-ai ailcă
tui,t şi transmis. De aJtfel, identi1ficarea omului cu mesajul transmis
se petre.ce spontan în mintea ascultătorului ş.i este dovediit.ă de atitudinea acestuia din urmă care, atunci cînd nu esite de acord
cu
ceea ce aude, se irită. Nu împotriva informaţiei ca atare, ci împotriNa celui care i--0 oomun•ică.
!iată de oe cred că ,.sî11item foarte
răspunzători pentru floarea
noastră", cum zice „MicuJ prinţ"„. ln
fond, noi trebuie să dialogăm permanent cu ascultătorii noştri, să
stabil1im şi să întreţinem o relaţie
de ti!P special poaite, aş spune o
relaţie eoonţiawiza.tă.

- Nu c foarte greu să dialoghezi
cu un interlocutor imaginar, abstract?
- Dar nu este deloc abstract.
Noi pri.mim foar,te multe scrisori şi
a1Cestea ne dau pos.ibiJitat.ea să înţe
legem ce îi preocupă, ce îi interesează, ce aşiteaiptă de la noi.
Eu
pr>imesc n;u numai foarte
mul te
scrisori, oi şi telefoane, iar multe
di11ttre acestea nu au ca obiect numai
o emisiune sau alta a mea. Oamenii
îmi sQllidtă părerea, s.tiauuJ in diverse probleme, chiar de ordJn personal.
- lnţel eg că după părerea dumneavoastră limbajul radiofonic, prin
particularităţile sale, oferă posibilitatea unei oomunicări !mai directe, şi prin aceasta mai eficace, cu
publicul.

- ba. în mb.sura în care mesajt1l
artei rad!ofoni<'e
(pent.ru că eu
sînt de păr:..re că e.ste vorba nu de
un limbaj, de u:i stil r..'.ldiof.on!1:: ci
chiar de o a:·t1 rad:ofonid) este
ascultat. este ~nţele.>, convin,ge şi
detcrm'ni at'tud"ni. Revenind la ldern de a:·U tad'ofonică - la care
m"t:·t;.1r~~.;:-;c \•n L.:irte muJt chiar
da::ă e-a e.ste în::ă tînără, se află la
în,::~putur: put::!m vorbi deja
6.e
fo::i:·te m:1lte reuşi te.
- A firma ţia dumnea.voastră despre tinereţea. a rtei radiofonice mă
trimite cu ginrlul la perpetua tinereţe a cinematografiei !româneşti...
Nu. noi sîn,.em realm~nte t!neri în cee1 ce priveşte cc·nş.iient:
zarea ideii de arlii ra diofond.că. O
cvnsidcr ru·tă pentru că în arsenalul ei kitra mijloace, uneLte de lucru peded comparabjle cu aile celorlalt~ a ··:e. pentru c'.i la fel ca
şi ele trebuie să-şi propună
nu
doar u:i transfer .. int electll..'.lq" de
infomrntie. c: transmisia unui me~aj comp!ex. pe căile afectivităţii.
îmo:e~ită cu inteligenta eare
să
pu.=iă î:1 \ ibratie întreaga pensonalit.J.te a a<;cultătontlill .
D:ir de.spre comunkarea iiadiofo-

Dez~ate-ri
nică

- arta cuvîntului rostit - ar
trebui să vorbim mai larg altădată.
Şi nu numai pentru colegii noştri
„de condei" cit mai ales pentru
cei „de miorofoin" care, de multe
ori „fac artă fără să ştie".
- Care credeţi că este condiţia
esenţială .care asigw·ă eficienţă maximă mesajului iradiofonic ?
- Să crezi in ceea ce spui şi să
te afli mereu într-un fel de pe:-manent concurs cu tine însul i şi cu
coleg!i t:ii.
- După ce n·iteriu apreciaţi reuşita unei emisiuni ? După eeouriscrisori, telefoane, după
opiniile
criticilor, ale coleglloo- ?
- Nu totdeauna reacţiile de acest
tip în~eamnă ş.i eoou. Eu cred d. o
emisiune bună este aceea care po.ate rărnîne timp cit mai îndelungat
un t~.:·men de referinţă la caire ascu: tătorii îşi raportează
propriile
opinii desore tema abordată, cit şi
de.5pre alte emisiuni similare.

Elena IONESCU

intre improvizaţia şi oralitatea mesajului
nu poate fi pus semnul
- Care sînt particularităţile mesajului publicistic radiofonic ?
- In primul rînd trebuie p recizat
că em isia este orală. Mesajul, difu zat or.al. este receptat numai de
auz (::u toate inconvenientele ce
decurg de aici) : imposi,biQ itatea de
a reveni as upra unui pasaj. a unei
idei, asupra unui termen ; pierderea unor înţelesuri ; i.nevjitabHe distorsiuni create de mediul ambiant
în tirr.;ml aacultăr~i ş.a. Cu to:ite
ace.stea între orali tat€a mesajului şi
improviz.a\ie nu poate fi pus semnul egalităţii. A.şa cum se spune,
cu o expres:e deja tocită, cea mai
bună improviza\ie ::oe pregăteşile îndelung. Ei bine, a re-aliza o emisiune de radio înseamnă în
primul
rlnd a o gîn:ii. şi de cme
mai
multe ori a o şi scrie. A o scrie
penit.ru a fi ... ascult.ată . ŞJ p ractica a doYedit-o - mă refer la unii
dintre cei nui buni oolegi. Cei mai
buni re:ia::tori de rad:o ş.biu
să
scr:e foarte bine ... radio.fonic.
- Ceea ce nu înseamnă că emisiunea scrisă ar putea fi publicată
exact sa.u dacă ar fi întilnită în paginile unui ziar sau ale unei reviste
ar avea acelaşi impact asupra cititorului ca emisiunea radiofonică. asupra ascultătorilor.
- Fireşte că maniera de sc'!"iere
a unei emisiuni este alta, diferită
de maniera în care este redact::it
un art iool sau oricare aH gen publidsLlc destinat publicării. Dar nu

egalităţii

la aceasta ne referim, ci la faptul
redactorii de radio îşi concep
emisiunile în scris. Sigur, cu timpul.
prin exerciţi·u, uneori acest
text
si!ris al emisiunii poate deveni doar
un plan de id.ei, anumite ac::ente,
nuanţe pe ca1·e redactorul vrea să
le pună în valoare. Ceea ce nu exclude ideea de la care porn!sem şi
anume că ora'.it.at.ea presupune o
anumită elaborare care nu lasă Io ::
că şi

i mprovizaţiei.

- Cu condiţia ca a.ceastă munc ă
de elaborare să nu se şi „audă ", să
nu fie atît de evidentă incit să dea
impresia că redactorul îşi citeşte
textul scris şi a.tît.
--.! Toţi redactorii de rad io t!nd
să pară spontani, im,provizînd p.e
m oment, şi c..-ei mai mulţi reuş.es::.
Pentru că un text sc-ris şi rostit ca
şi cum ar fi cirti.t îşi pierde ce.! puţin 90 la sută din valoare, şi nu va
reuşi
nidodatA să reţină atenţia
ascultătorilor. Asemenea texte
nu
pot decît să rupă acest lanţ de
comunicare d i rectă, nemijloc:t3..
- Ceea ce înseamnă deci că un
text p entru radio se scrie altfel decît un text i>entru un ziar sau o
revis tă sau orfoe alt organ de pr esă
scrisă.
- B ine.înţeJes că
şi peruti.'"U a înţelege

se scrie altfel
exact aş face
o ana!ogie foarte la îndemînă : e.c...o,ea dintre un roman şj o piesă de
teat.ru apa.rţinînd acelui.aşi a utur.
Altul va fi sti•l ul follosiit într-un ro-

·profe$io_
n.ale
.
.

.

man, destinat a fi citit şi alta modalitatea de a oom,p.une o piesă de
teatru, destinată a fi rost:tă şi deci
a.;cultată. Deci şi textul de
radio
se scrie avindu-se permament în
vedere pe cel căruia te adresezi. Ca
să f.ii ascmltat trebuie permanent să
ai în mi..n.te în PDimul rînd ce îl
inrte1·esea ză pe ascultător. De răs 
punsu! la întrebar-e::i : îl interesează
s.au nu pe asc-~1.1!!'.itor, e bine să depindă tOltdeauna a '€gerea unui sub!~ct. Apo.i trebu:.c să-ţi pui mereu
înL-ebarea, cum să concepi emis:unea peni:-u a-l reţine în faţa aparatului. In funcţie de răspunsul
l.::i această întrebare iţi alegi un an"Jmit mod de a g:ndi emigjunea.
Ca .şi îJ1 oeleilalte domenii ale presei scrise sau de televiziu ne - ai
PoSibilH.atea, po-tenţial, de a face
dlntr-un fapt banal un fapt
de
senzaţie care să capteze interesul,
să fie reţinut şi să p:-ovo.ace o anum;tă
aducă

r-ea cţie

ascultătorilor,

să

o modificare
de
comportament, de gîndil'e chiar. S-au
văzut nenumărate caz:.iri in care
anum:,te ştiri, emisiuni transmise
la rad:o au determinat rreacţii spontane, nu numai pentru că tratau
un anumit subiect la ord1nea zilei,
care inrter-esa un număr mare de
a„cultă tori, dar şi ~tru că erau
prezentate într-o formă menitA să
dele.:-mine u111 anumit răspuns. Aici
intervine şi o altă problemă : da.că
deteNJlină răspunsul dorit. Este cunoscut cazul emlsiuni-i lui
Wells
care a determinat o rea-cţie nedorită, urn fel de nebunie colectivă la
dimensiuni e~trem de rn.a.ri. Este
un exemplu că
mesajul scăpase
deja d e sub control. Forma fusese
atit de bine sau de p!'O.St aleasă inc:•t mesajul a avut un puternic impact asu,pra publku!uJ, stîrnirnd o
reacţie nescontată de realizator, ale
cărei consecinţe se cumosc. Au mai
fost asemenea cazuri şi mai re::.cnt
în adivitat·ea unor alte radiodifuziuni, de unde se vede că impactul
mesajului radiod'o nlc asu pra as::u!tători·lor poate fi nebănuit de mare.
De aici l'll1irea responsabÎ'l.itate a
realiza. torilor, atît p-entru con.ţinutul
cît şi pentru forma de prezentare.
în permanenţă un redactor de radio trebuie să aibă în minte imaginea celui căruia îi vorbeşte. Ca
atare, n imeni nu poate să -şi propună să vorbească pentru toată lumea. Cînd presupui că o errusi•une
se ad:-esează tuturor. ea de fapt nu
se va adresa n imănui. Sînt foarte
put ine ex,cepţii de la această regulă : emisiunile cu carader info rmativ care pot interesa în aceeaşi
măsură şi pe tineri şi pe maturi, şi
pe vîrstnici, pe cei din mediul rural ca şi pe <:ci di·n oraşe. De asemenea, emisi•unile cu caracter polilk, transmisiile în direct de la diferite evenimente poli tice, transmisiile
sportive. Celelalt.e f-elurl de emis!u:1i
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mai corectă, dkţi.a cea maj pernu le pot înlocui.
Revenind la întrebare, dincolo de
e~eme-ntele comune
profesiei de
;1,1arist, i.niliferenit de organua de
presă unde îşi va desfăşura activitatea, pa:egălir<'.::t zia.ristuilui de radio trebuie să aibă la bază o practică susţ inută , dar precizez, nu în
condiţii
simi·lare. de laborator
create anume în o:e de practică ci
ch'ar 'in cadrul diverselor redacţii
din re1diodif.uziu.ne, integ;r.indu-se în
fJuxu·J i!lormail aJ acesit.ora, decl o
prac.tică 'în condiţii de redacţie. Şi
în cit mai muate redacţii, pentru a
se famibariza cu specificul fie>Că
r.e' :t. A~easta mi se pare cea m3i
ub:lă şi efa:-ientă formă de însuşire
a prcfesiunii de redactor de radio.
Abia du.pă ce şi-a făicut ,p ractica în
Heca•r·e redacţie, începînd ou redacţia de aatua•!Jtăţi, studentul
poate
opta el însuşi pentiru un:a anume,
în funcţie de înclinaţiile sale, de
temporament (şi aoest lucru nu trebuie deloc neglidait pentru că a•re o
importanţă hotărîtoare pentru
un
v:Utor pr1ofesionist al miarod:onu1lui)
dlupl'i cum şi reda<"ţia pooite hotărî,
în deplină
cunoştinţă de cauză,
care dinbre studenţi ar putea da re·
zultate optime.
fectă

care nu îmbracă acest caracter de
informare pe mari probleme ale
moment.ului trebuie să se adreseze
unei anumite categorii de ascultă
tori.
In Iuncţie de ora de difuzare, de
publicul căruia îi este destinată în
princiJ>al emiisiunea, de conţinutul
ei·, redactorul îşi va adapta forma
de prczcnitare. Intr-utn iei se vorbe.şte la ora 7 dimineaţ.a, de piJdă
şi altfel la 7 seara. Se ştie că
la
orele de seară există U•n public în
spacial dornic de i nformaţii de poli•l.ică externă, comentarii şi ca at:1re tonul prezentării unei astfel de
emisâwnJ es.te mai sobru, spre deosebke de omisi.uniJe de dimineaţa,
cînd omul abki. s -a trezit şi se ,pregăteşte să plece la muncă. Atunci
realizatoruJ va urmări să-i creeze o
anurrută stare psihică de bună dispoziţie. De aceea la această oră tonu!l. va fi. cît mai puţin oiidaJ, cit
mai prietenos, aJert. 1Ll'1 ceea
ce
pniveşte conţinu.tul, comentariile vor
fi excluse în favoarea şbirtllor, cu
precădere utii1i!Jalre, a unor sfatUII1Î, a
unor informaţii de fapt divers care
<'reează un
anumit interes. După
cum într~un fel se vorbeşte la o
emislhme desitilnată oopiHoc şi .afutfel
întir-o emisiune pentru cadrele didactice, Să zicem.
Reda<:t.ooul trebuie, deci, să aibă
în vedere pa.rtiouliµutăţhle
categoriei de ia.sou1tăitori
căreia
îi
desti1I1ează emisiu.nea. fie o anumiltă ca1tego1nie de virstă, fie o anumită categorie
pro!fesionia.lă
ş.a.
După cum o emisiuille de varietăţi,
care urmăreşte în pri1mul rînd <>ă
decomecteze publicul va avea nu
numai un alt conţinut, aceasta este
firesc, ci şi un alt mod de adresaire, un a:l,t ,tiOn <lecit, să spunem,
o emisiune economi.că ce î.şi pa:-oPlllile nu !1'1umaJ să informez.ie ci şi
să instruiJas-că publicul ascultător.
- Date fiind aceste particularităţi
ale construirii jlllesajului /ra{)iofonic
şi pregătirea pentru 1Profcsiunea !le
ziarist de iradio trebuie să fie oar ecum diferită de 1c ea pe caire o
primeşte un viitor gazetar. Care ar
fi, după opinia dumneavoastră, cea
mai eficientă metodă de !formare a
unor ziarişti pentru inadio ?
- Vedeţi, :pî.nă nu demult, pilnă
aicum vireo 15 ani era obkeiu~ ca
emisuunJile, î.n general, cu
foarte
mici excotWtii, să fie prezentate de
crainici, ded de nişte oameni calificaţi pentru a vorbi Ja radio,
în
marea lor majoritate, ou studJi de
speci1alita.te într-un ilnstitut de tea„
tru, sau cu o bogată ex•per.ieinţă a
rostirji în faţa miorofonului. Desigur nici astăzi nu s-a renunţat total la folosirea lor, dar la o serie
de emisiuni, chiar şi la buletinele
de ş,ti.r1, s-a renunţat la coJaborarea
crainici·lor. A fost o acţiune temerară, pe cia.re 1
redactoiri.i au tratat--0
!ia început cu foarte ma1re scepti-
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cism, spun.ind că dacă n-au
dat
randamentul maxim oameni calificaţi pen.tru această profesiu.ne
ce
rezultate ar putea obţine redactorii care nu au ş.iiin\a 1ros.ti1rJi în
faţ.a micr>0fonului, care poale nu au
nici cea mai plăcută voce,
n1c1
cca mai perfectă dicţiune, caire pol
avea trac ş.a. Şi tot'Uşi s-a renunţat în ma·re măsură la craini'Ci, înoop;înd, oum spunC1atn, chiar
cu
buletimele de ştiri, tocmai în ideea
de a da o dt mai pronunţ.aită personali ta te emisiunilor. Astfel încît,
acela caire a conceput buletinul de
ştiri ,acela care a făcu,t selecţia, a
re-red1aie1Jat ştâriile şi le-a paginat,
să fie şi cel ca1re să 1e prezinte în
faţa microfOIIllLLlu.i peITTtru a fi cit
mai conv•iingător şi a ciştig.a audienta unu.i public din ce în ce mai
larg. Şi s-a constatat că într-adevăr
audienţa a crescu.t, că este
mult
mai bi•ne recep.tat mesajul transmis
oh:iair de oeU care l-a conieepu1t şi
care-i adaugă ceva din pe.rsonalitatea sa, din încărcătura sa emoţională, elemente pe care
citirea

Titus VÂJEU

Lin e vantai tematic cit mai• divers
intr-o maniera proprie de prezentare
•

V

- Sînteţi atît om de condei cît
şi publicist de radio. Care consideraţi că sînt punctele de conver genţă

şi care sînt cele
specifice
publicisticii cu microfonul ?
Ex 1i.stă un punct cQimun în a
le adresa publicului prin vorbire şi
a i te adresa în sanis. lin ultimă.
i nstanţiă„ esenţa comunicării este a
comunica scrnnJficind şi a scmniili<'a ?rill comunicare. La radit', rnsii
folosim cell mai vechi mijloc
de
comunricare - vo·rbkeia.
Deşi această invenţie pe care o folosim„
cca a unclelor ca1·e se propagă, are
o tinereţe remarcabilă în raport cu
scrisul, cu biparul, beneficiem de
o străvechime a pt'inoipailiului mij loc de adre&are care este cuvîntu1l
nxst1t. Tot timpul avem în Juţă un
partener de comunioore multiplicat
la scară, ceea ce ne incum!:>ă o
mare responsabilitate pentru ecoul
in conştiinţe al fiecărui cuvînt ros-

tit

şi irecepţionat.

Ce vi se pare mai u,~ ol' : să
sau să realiza,ţi
emisiuni
11cntr u radio ?
- Vedeţi, c.::i scriitor, mă aflu
singur în faţa foii de hîrtie, am
posibHitalea, potenţial, să-mi aleg
momentul cînd mă aşez la masa oe
seri,;; în f-unct ie de starea de spirit în care mă aflu. In faţa mic:i10Conului nu exiistă chlsp0ziţie bună
-

scrieţi

sa1U piroast.ă

dispozi.ţie. Aici, ored
profesiunea noastră este foatie
apropia.tă de cea a aotor•i:l.:>r care
trebuie să aibă :f1a<'IU11t.atea de a se
absbrage din prezent1ul imediat, ignor1nd starea lor psiihiică saiu fizică
iginoriind onice nu are legă:turrt c~
rolul în care urmează să intre. La
iei şi un redact.or de radio. Am
.avut colegi care au avut cite o
încercare de viaţă şi care, odată
a~unşi în faţa miorofonu!l.ui, au reui;ilt să se domi1ne şi să se comporte
firesc, fă,ră a lăsa să tiranspară nimic din teinsi·unea momentului prin
c<:re treceau. Nu este prea
uşor.
trebuie să ai o dJsponibililale deosebită, pe care o capeţi p.rintr-'lln
vndel.1Ung exer.cilţLu, iprin efovt de
voinţă şi capacit:aite de c'.lncenlrorre
deoseb'.i.t.e.
Imi amintesc, de altfel, de un
studiu tipărit în urmă cu ani într-o publ1Joaţie străină, în oare prezentatOI'lii în d11rect a,i radioprogramelor erau
siibuaţi, sub aspectul
uzu1':ii neirvoase, pe acelaşi p!:rn cu
pjfoţii de ililceroare. Vă miir.urise.sc
că receptît11d conoluzii1e
studiului
amintit, am cons.iderat, la momen·
tiu1 a<'ela, că e vorba de o certă
exagerare. D.air, atunci
realizam
nymai emti&i1u.ni î1n.re~istrate. Pract1.ca „diireotuJ1u.i" m-·a determinat s.ă
va!Jdez, la nnd•Uil meu, compar.aţi.::i.
că

Mai mult <lecit am. azi m 3 gindesc că la inclemîna pil.>tuiui de
JncercJre se a'.'.3. două ajj•1va'lt~
saivatoare: scaunul de Cdtapu!tare
şi paraşuta , noi,
gazetarii, nu le
a\·em în dot.ire şi cred că numai
are! simţ de răspunder~ profesională de care vorbeam înainte ne
ajută să nu cădem în vid ul cuvintefor.
Ca unul dintre
realizatorii
„Siuclioului tineretului " de pe programul nr. vă rugăm să ne spuneţi ce e <,tc defin itoriu, ca !>t ructură temati că şi manieră de comunicare aces tui progr a m adresat cu
precăd ere generaţi ei tinere ?
- Studiul T '86 - a~eastă tribună de <'omunicare orală al cărei
.,li.raj" se cifrează. clupă u ltimele
investigaţii ale Oficiului de studii
şi sondaje al RTV la un milion de
a5cult3.tori, presupune, pentru noi
toti cei ce realizăm aceste programe. o imensă
responsabililate.
Ascultătorii noştri acoped, at1t ca
virst.i ci~ şi ca nivel de pregătire.
o arie foarte larg.ă. Cum ne adresăm incit să le ca ptăm
alenţ" a,
să-i se:isibilizăm, să-i atragem în
sfern de i'lteres pe care le-0 propun(·m ? Sint.em conştienti cii Je
r~ispunsurile la aceste întrebă1-i.. depinde audienta
acestor e'1"1isiuni.
Căutăm să realizăm o cît mai armonioas.ă îmbinare intre coniinutul
t.emali<' şi formula de adres<t~i.li
tat ~ cea mai percul.a.ntJ. :;;i atr.activă. astfel incit fiecare emis;une să
rlevină un mijloc de educaÎie. de
i•n.•tructie. Pentru a ajunS'.e la rezult'.ltele pe care le scontăm f'<;te
nevoie de o ştiinţă a îmbin31 ii n~ă
cu tulu.i cu utilul. de acea c:ip'lci t:lte de a te adresa as.cuJ.''ifrwilor
nu ca de la o catedr.-'1. '0n~1l
do::t. sen tenţios, moralizato:· este
refuzat în general şi mai aJi:-s de
ttine.ri - ci, <'a un foa,rte aprnpiat
prieten, pe care-l aştepţi şi il nscult i cu interes pentru că d<> la el
afli' lucru ri noi. care t" i·nd'ă. te
pasionează. Este. in fond. un mr)d
ri~ a dialoga permanont cu ascultătorul. iar un dialog nu ~e poate
de-;f.3.şura <lecit în momenh11 în C'a:-~
cei doi parteneri se afl.3. nu numa•
la pwpriu. ci si la figurat, pe
aceeaşi lun gime de undă.
- Ce alte trăsături d efinesc personalitatea unui redactor de radio?
- Cred că nu se poaite vorbi de
o personalitate a gaze.barului de ra dici în absenta unui ori:i;o:it cultură!' cit mai larg. a pa&iu...riii de a
descoperi şi a putea oferi un evan~
tai informaţional ctt mai bogat s1
d ivers. dar. mai ales. iă !·.J.
2.· ti
cultiva
şi dobindi o m orhl·i•ate
proprie de „.accrochage", de stîrni re a curiozităţii. Dar. repe:._ ceea
ce consider că întregeşte
,1ep!in
această personalitate, este g.:l.sirea
şi cull.ivarea unei mainiere cit mai
personale de adresare.
Dialoguri realizate de
Milena COMARNESC\J
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SpontilDCitdtC, OfdlitillC,
dCCCSibilitdtC - Cillitdfi ilic
INIID\IIULUI DADIOfONIC
De vorbă cu Constantin VIŞAN
- In publicistica radiofonică, interdul constituie unul din genurile
cel e m a i f r ecvent utilizate. Ce ii
defineşte, ce îl diferenţiază, în raport cu interviul din presa scrisă
şi de a c ela p entnt televiziune ?
- Trăsătura definitorie a interviului radiofonic este ORALITATEA. Oralitatea nu se impune de
la sine. I-o conferă numai caracterul spontan, improvizat al interviului. Subliniind ideea de '>ralit:lte. gindul este siliit si'l amintească
imediat şi necesitatea
clarităţii.
Da~ă dialogul
radiofonic nu are
.-Jarita!e. expresivitate, clacă folose~te un limbaj prolix. specializat.
tch..,icist. cuvinte pretioa<>e. o frază
dezlinată. .ascultătorul va întoarce
C"..I sJgu-anţ.'.i butonul.
Se spune că microfonul inhibă .
Forţa lui de inhibiţie se exerdt~1
de regulă în spatiUJl oarecum so~
cial. ofki<il al cabinelor. al studiourilor rarliofonice. Poate de aceea
m'.ljorit.a'e3 convorbirilor le-am inre~i<;trat acasă la amf.it.r.ionii mei.
Î'.1 a"tfeJ de C'1'1diţii c;o~ul clP Î!"lf'"'Pi.lt pr-•Yn-"t rte micr0frn cH.501\rea pf' nf'•imlite Eram clr>ar dol
n::i.me'li r-i~e di~~u.t.a.u . Sau. mai exact. 1.!>;111 care punea htreh'l•-i (c11
un ton eh oaspetP nu di> i'l~ern~a
tori:.J .~: apoi
a<;~•1H-a r•1 inter"-:;
r.3soun."·u1 avanc;înd -;i el cînd el·a
cazl,1.1. O"'l"lll, idei pro,.,'"in. ce1ă
J!1lt ca"::> -; co11fcc;.a. Astfel <ie dia1oituri au d<Jrul ne a exolude„ în
maiorii a' e<i C'azurilor. vorba
umflată.
.s<iblo~11°l<>
ni.soursivi'l'1"1Ul
lHr<lda d<> erudm". Ele indeam„~
la si11ce"itate si presupun.
pri"'
('lqtele oralitătii, aocesibilihtea.
O primă diferen+,"i - St cea :nai
evide11l'i - este legată de elabor::trea ideilor în direct. caracte:·is""ă
ce dă şi o notă de i11ter<>s a'1U!"1e
intervlului radiofonic. Vorbire'l clirect'1. nepref!ătMă. exclude 1iteraturiz'-'!r?'l. fraza orea ~lefuit.3. R;reînto1"'·'· se po3.•e inFrnn1a c<i Î"lterviul să ne pre.ttă1h;t îm•·in+
r~;
i'1te1"Vievat orimind i.11treh~.~ilP 5i
ci+j'1d. în fata mic.r'>fonului. rlic:punsuri redactate Î'1 seri<;. E un
luc-ru care se simte în~. întotdea0

0

una - una e fraza elaborată, scripe hîrUe şi alta e fraza spontan -1, născută îri momentu1 rostir~i.
In legă.tură cu specificul radiofoni :.-. aş vrea să evoc o replică dată
de Geo Bogza unui redactor
de
radio care l-a rugat„ la telefon, să
.s~rie ceva pentru o emisiune. „Impoffibil ! La radio nu se scrie, la
radio se vorbeşte ! Iar eu nu sînt
obişn uit să vorbesc liber. Dacă aş
s::r'e uri text, înseamnă că ~l este
destinat tiparului. Intre fraza roo1,it.'î. ş1 fraza scrisb. şlefuită cu grijă, este o diferentă
comparabilă
ca aceea dintre o fotografie la mi~ut şi un portret de Rembrandt"
;i pr~cizat marele poet şi reporter.
Fatfi ele interviul citH în pagina
t'pil.rită, interviul radiofonic
are
un avantaj incomensurabll : vocea
dntE""rlocutol'ului.„ I n timb«ul <1<'estei \'Oei, î1n ritmul \"Orbirii.
în
pa 1z<>le dintre cuvinte, în drumul
v.iu al elaborării
direc-te a ideii.
î:ltr-u'l hohot ele ri.5, int::--o mirare
:«n:mt.ană.
într-un acce'1t.
i::'llr-o
-;>:)e'.itie se> af!J. d<' mu~~e n1·i farr1e~u1 inrlic!bil 21
dialrn?11 1ui imprim<it p,.., b'l'ldă. Cum -ar putea
s'l reorndu::ă un i•1tervi'1 d'.? ore.5ă
rt>"'ic;'ru~ u luitor al vo:-ii lu• Geor!!e Cr>~st~nt.in interoret.înd 1· lu..;1°
c:2 1i> memorabile di'1 Fratii Kara"îl<'zov, Timon din Atena .s<tu J oC'11l vietii şi a l morţii în des::rtu1
do <'enuşă?
Tc>t.:s. p rin urm'!~". una ri:11 tră
sMurile cele mai proorii s1 J'1 a<'"1;isi ti:no mai fa-;dna""lte a1e in+e"Viului rar;0frm.ir : voci1~
ce1 nr
rl"; ore0pine'1t;. Se S'O'l"'le f'.'i v0ri1e
0mP.!'l<>c;+i nu se„am?nl't
htre ele.
Sin+ I.a fel n0 „,;ne:ul„„e r~ si amP""entl'(le dii!ible. Co'1\.01'"11ireq în„„„i:e:.+.rci+.; pe r"nf!X "„f' •)ri\•' 1t>rliu1
rle a ci:inta această carte de identi+" "'
111Y':'l"~'i inc-onfiundabilă .
Voce.a. !:1
r!'lzu1
!""ninului. ti,.,e lo" c;i df'
i"T'a";,.,e şi de anali7'1 p<-ih"'')P.'i·".ii.
"if--im ~u?:it nioi.orJ„+Jo\ l!'1 'l~"ult~
tr• rlP teakn la miC'-0l'o'1 n'in"';..,_
rlu-""' di nu uo'3+e VPdea -idnrii f''l
pic•<:f>,<"r re5n<>„tivf' 1e lio,f'c;+e ct 0 crrul viZU!'tl Vocile. sunetul. s11.rtereaz'l totul. Atunci C'rnct f' vnrb"1
să
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ae re.P]iLai v.ii, sugestive, de inte1J:de pooei.li în
undă Jnspiirate. De adevăr.
Pentru că, îrua.inte de 011ice, adepretărri ccmvingătoaire,

văru[

afiirrnaţi~lor conferă

frumuseţe

forţă

şi

tuturor 1nterviu1rilor, radiofoni1ce s~u de presă, spontane
ori pregătite minuţios, inrormative
sau de idei, politice sau culturale,
deddcate unei singure probleme sau
de o mare
diverSiiliate temat:ică.
Dar patică în cazul miPLuniei vorbite, adevăivul e decis.iv. Vorba cusută cu aţă al bă se vede şi pe
î:ntuneric, sună fals, supără auzul.
O altă c.araoleris1lică a inteu-vh1lui radiiofonic e.sitc legată în mod
obligatoriu de elementul
supriză .
Un posibil exemplu este chiar dialogul noot.i-u : aţi venH cu un case'bofoo, i-aţi da,t dtiumuil, dar nki
unul di.nbre moi (în njai un c.az
eu. adică interloc:utorwl) nu ştie cu
exactiitale, cu punct şi virgulă, cLJm
se va <lestă.şura discuţia.
Cunosc
tema,. dar nu cunosc fiecare înLre'1.are posibilă .
- Nu o cunosc nici cu. Şi într<>bările se nasc din răspuns uri„.
- tn cazul unui interviu pentru
~ ... ,.ii" nu există. îns.9. ooeratia de
•.ran.c;criere. cu inerentele şi nece.,.::iMle ::.chimb.!iri de cuvLnt.
tă1 ie
h1ri. completări. Ceea cc în cazul
ht„rviului de presă reorezint.ă un
m::i.+"'iria1 de lucru, în CaZJU] radio„,,.; no.+.e m ateri.al1ul :tiinit.
- Spontaneitatea joacă, deci, un
r ol esenţial în interviul de radio?
- Un rol foarte -im portant dar.
să precizăm. nu e vorba de o spoat;.ineitate totală, pentru cil şi ea
trebuie pregăitită. Nu poţi
merge.
h tP1 interviu fără a fi parcurs
i-nflrP.~P'a b ihliogr.af.ie a interlocuto1iuaui. fără a-i cunoaşte foarte b ine
onera. personalitaitea. Sigur c.'i sînt
-;i i,n ftrebări impuse de caracterul
i.,,t„rviului res.peotjv - mă .refer la
;.,+~nr.i1il de ::;trictă aduautate. care
„11<:n1 111r'le unei probleme anume. t n
„~i, ;,.,, h
interviul-'P·ortret Nesunune
" r'f·()"1J.ment.are pmfwndă în legă
t.1„,11 rru rfa.tele PtliVin:d viat.a !$i ope'"" ;nhon"1.00utorului. .Atunci cînd am
;~H.;::it nir:lul ele convoTbiri ruprin„„ ;,,., P.micJunea „Semnături în con+,,.mnnra1J1e.itate" am ambitionat să
-""::i~ri7P71
o .<;e.J:"ie de dial og<tmi cu
""'""Pni
reorezenbtivi a i zilelor
-,.,„„f-r.> ru precădere diin domeniul
~ ·,tr•T'lii
r11'lr şi cu pensonalWiti din
..,H„ "'l"P rle a<:tivitaite : cu oameni
- ... ..,,
-:um se spune. îsi c.Lnstesc
i ,.,..,. ,i
rftre au ceva de :'>PU5. care
..,„ ;„f:lniii1.it cPv.o de'}"-e•bit î'1 vi ai.a
i,.,,.. c:i. în
con.wdntă. Ur}t ~5.
îm,..,x,,..+11c:.,.::i~.r.."i
as~ tti'iit'}l'ilor n expe.,.;_..t,11 i,n•tere.ciantă. J1J1tE'rviu1niile re:<:no.rf:hl'P n.u si-au Pl'ODU5 să meotr2'1.
TI11m:ii pe un a:'lumit gen rle înt.rPhll.ni. <'li s'i a.bordeze o Meră cit
m::ii l:ir~ă de preocupări. I ntreb:Srtle puse umii scriito1-, de pjldă.
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nu v.izau obţinerea cu precădere ~
unor informaţii de domeniul istoriei literare (debut, actrivi.tate desf:'i 51.1rată de-a lungul anilor, preocupări prezente, proiecte) a:şa 0um
se întim,plă de obicei, d încet;can
s'.I su11prind.::l o imagine a contempora111cităţii, receptată p11in optica
unei anume personalităţi. Discuţia
îmbră\i.şa, deci, probleme
variate,
de la pe-rmanente ale spiriitua:lităţ;i
roma.ne.şti pină la che.siLiuni legate
de actual<itatea
politică, socială,
culturală. De altfel , ne-am propus.
în mod programati c.. ca prachc să
nu exiiste nki o rcsLl'.icţie tema tică
in cadnuil ~estui ciclu ambi\.ion;nd
s.ă surpriiindă mi.şoa rea de idei şi
senbimen te a epocii. opinia oamenilor ei reprezentativi despre ct<llur.ă şi viată, despre poezie .')i pirtură, despre roman şi fHm. ck.<.µre
muncă şi umanism, .Q.cspre vocat i -1
democrati că a culturii
româneşti.
despre
climatul de efervescentă
sptrituală
declan.şat
de sooialism.
ele hotărîri,le Congir ooului a1 IX-iea
al partidului, despre lărgirea fără
precedent a ariei frumosului
în
societatea noastră contemporană.
Una dinbre ideile pe <'are
am
do~i.t să le subliniez, nu priiintr-un
anume inter\."i.u, ci p11in succesiunea lor, este şi aceea oă în orice
activitate umană, pentru a realiza
opere de valoare, durabile, pe lÎJng,ă
insp.iratie. talent, cunoaştere admcă
a profesiei, cultură, gî·ndiire, este
rnevoie de o imensă cantit ate
de
muncă,. de perseverentă. de dăruire
de sine .ş i, de multe ori, de sacrificiu. Acest ciclu a ambitionat. de
asemenea, să arg.umcmteze adevă
l'tJri cu:n sint conti1n uiLatea noastră
pe a ceste meleagw·i, la tin itatea limbii române, îmbinarea. în adualitate, a tradiţiei cu inovaţia,
cu
modernitatea, deschiderea CUJLturii
rom âneşti spre dialogul acbiv C'U
umanitatea si capacitatea ei de a
asilT'ila creator influentele, de a le
topi în formule proprii spirituali1'?.tii poporului român.
Mobiliul dia1logurilor mele radiofonice, punctul de ponnire, au fost

de fiecare

dată

diferjte.

Aparitia

romanului ,.Cel mai iubit dintre
pămînteni " l-a determinat pe Marin Ptieda s3. renunţe la retine-rea
de a face mărturii cu privire la
aceast.'i. carte, reţinere pe care o
avusese în timpul elabo:·ării ei. acordîndu-m i un intervL.1 ce cupri·ndea atît refer1ri la r:e:-:eza şi
mesa.iul respe.ct-dvuilui ro:na:1, oit :;i
vpiniilc marelui pronator
despre
oJ,imatul li terar, despre rolul şi locul sc.risu~ui în viat.a
oamenilor,.
cles'f.}re actual.itatea POlliti că a plan etei. Pretextul di.al ogului ou Nichita Stăne"cu l-au constii·tuit controver<:ele criticii ou ptiivire la vo1umul „Epi oa magna ". Spre Da n
Hă.ulică m-a îndem n.at dorinta rlc
a p1rezenh ascultărl.orilor un tur ele
ririzf)n t au lnriz.at asupra tendinţelor
noi în .arta. în estetica acestui c;fîrsit de mileniu. Pe geologul Marcinn Bleahu l-am J"ugat să facă o

re\enqie

verb~lă

despre

lootrurile

sale cele mai proaspete î11 pagi n.'.:e
de adîn{'. ale Terrei„. De la gencUc.ianul Daniela Duca
Marint:s·;u
a:n vrut s:i aflu ce perspecl-ive deschide .ştiinia pe car~ o sluje1şte in
modifk:area crndităţii„. Răspun,:in „
du-mi la înkeba,r ea cu p,·1vn·e la
îndatonirrile titlului de E mu
al
Muncii Socialiste, maistrul Ghem·ghe Bu ruc de la lnlrcp tii,nderea „~3
Augusit·• a SC'hitat profilul w11ui cL:cerutor personaj de roman, a ok·i'it
imaginea concret.:i. a ceea ce numin1 ade.;;e.a, cu un termen abstrarl„
genct·a!, omul nou, omi..1!
zilelLll'
n oasbre.
- Car e sînt cele mai frecven te
ipostaze ale interviului racliofonic ?
Dialogul radir}fonic. mai ru
se:ima m cazu·! ck'.urilor de lar·i'i
rc.,piratie, oferă posibili l.atca ab·1:d<i1·i i unei mari di vcnsită\ i ele i p0sl a1.e ale i:ilcr\'iului : hter1·iul mformaliv. interviul-porl'.'ct. i1!.'rviul-anchetă.
intervil•l-Jezba 1 c ·~ „
Şi în toate, şansa de a fo~os1 o
bogată recu 7lilă sonoră, de la zgomoLul de fond pir.5. la ilt.1Stirati~t
muzic01.lă, fr<tgmcntul de teatru. c'.t..atul c.Jpios de poe:oic s3u pro;:'i_
opinia critică, impresii i" p•Jb!icului etc.
Ar Ii greu ele imaginat.. în afarn
ben7ii de ma gne~ofo'1, o incur~:LJr<c
în întreaga creaţie a u:rni au: ·!· ,
cu exemplificări masive, se:n:iif.ic iţjve din opera respecttlv.'1. i:1 lect1ur.a proptiie sau a un or 111'1l'i Lnterprc~i. Am realizat asbfel ele i ncursi,uni în proza şi teabrul
Iul
D.R. Popescu (vezi se11ia de lectu•·i
foi.leton „Galaxia F ") şi în rom.in ele lui Paul Anghel dedioart:e Răz
b oiu1luJ de i ndependent.ă, în ciclul
ele interviuri .şi l~tuni rawofonice
intitulat „Eroi au fost, eroi sînt
încă".
Nădăjduiesc

să nru exagerez cu
nimic afirmind că modalitatea aceasta de lectură, precedată şi adesea însoţită de m.ărrtunii ale autorilor, propune puWioisticii un gen
nou de interviu
radio. o specie
complexă de lectură t'a.diofonk.'i :
lectura foileton comenrtată. 1111 ultimă instanţă ş i o modalibate inedită
de istorie şi de critică
literară„.
Opera citi,tă şi comentată de autor.
Genuri·l or de interviu abOl!'c1afu în
<'ic! ul „Semnături în contemporaneitate" -am încercat, nu ştiu în ce
măsur·:i am ş_i reu.şit, să le asigur
ş i o ţinută literară, cuilbura1Ui. Chiar
dacă nu intotdea.una temele aborda te a.patiineau sferei cu%uriii.
M-am
referit mai pe larg la
„Semnături în conternp0raneitate",
pPnt.ru a sublinia faptul că. în ca;ml unor inlet-viu.ni de acest tjp, de
n ma.re diversitate tematică drur şi
publicistică. nu mai putem vorbi
numai despre necesitatea şi oportunita~c3 spontaneităţii (a reporter ului.
dar .cşi a intenlocu.torului) ;
clevh1c acum oblig.atm·ie pregă1t' rea
foarte minutioasă. nu a fornnulări
lor. nu a frazelor, ci a problemelor abordate. organizarea ideHor. a
male11ialului, stringer-e& şi prezc1tareEj ~,rgumentaţiei.

- Această pregătire serioasă a
convorbirii este realizată de cei cloi
parteneri d e dialog independent unul de altul sau presupune colaborarea lor şi anterior momentului
înregistrării ? Daţi î ntrebări scri<;e
invitatului emisiunii sau fixaţi împreună doar principalele zone tematice?
- 'fehn;ca propriu-"'1isă depinde
exclusiv de interlocutor. de metoda
-ce-i este
acestuia la î1nde,nin(t.
Uneori am dat întrebfu,ile, alteori
am fixat înainte doar un -cad11u al
discuţiei. Metoda mi se pare m ·.1i
puţin importantă ; ceea ce contea7.1 es.1e rezultatul. Şi cailifabea acestui rczUltat depfode nu de utilizarea tmei metode sau a aLteia ci
de adecvarea tehnicii la tipul ele
pcr.s'.)nalitate <'U care s.tabi.leşti re12\i.'l de dialog. Mal contează - :-;i
ar fi o greşeală să ignorăm acest.
aparent. detaliu - şi di:spozii1ia el!.'
moment a celor doi interlloouiori.
Voi da un exemplu. Am avut prileju! si re:llizez o convorbire pc;1trn radio cu Ion Bibe1~i, maestrul
interviu1ui c:ul1Lura1l, al interviul1Ui
de idei. !nsotisem pe Bulevardul
Mă.d:5.ti un coleg oare avea :fiixat5.
o î:vtîlnire cu distins.ul eseis.t <;;i
scriitoir, penku o emisiiurne radiofonică. După ce au term1nat hreg.i.strarea,
i-am propus 11i eu un
d'ialo.e: pe care l-am hweg<istr2t pe
bc. Măr.turme am:liitrionului no.sitru
a11 fost extir(lorcl<i:nare, emotiOl"'lanti>.
PrinLr-o întîmplare nefe.rioită banda s-a ş.teirs,. deci a trebuit.
cu
sct~zele de rigoare. să înregi.o;;tr~z
un nou dialog. Cel de-al doilf-a
infarviu a fost incomp.avabfl
'11Hi
pL:tin <'Onsio;;lent decît primul. !-:rn
1in<>it surpriza, favmeool,
c"11otiH.
C-·ntează enorm, cum spune'lm, <:.•mosfe1ra anume a unui
mo'ileni.
cl!spoziiţia celor doi parteneri. ::m·e
nu în.totdeauna tine de dol'inh lor.
de preg.3it1irea, oridît de rigt,iroas;""i,
a tem!'!i.
- Contează şi afinitătilc <'Xistl'nfc între reporter si invitat ? Mă
refer la acele af inităti care lleo3şesc o aprec!cre obiectivă, nrchiirea, să-i spunem .
nean~a,jată. ·"
celuilalt.

-

Aceastil atiinltate are chi:'r un
î.nsemnat î,n reuşita inrtervivlui. tn ceea ce mă p'1iveste a:n
preferai~ să oro1)lm di,aJog,u ri
do!lr
acelor oersoane pentru care a'c"e~m
o admJ.ratie vie, cu care .~!·ntP'lrn
ci'i pot <-orn:unica afectiv.
tn alegere.a partenerilor mei. d;rC·01·o de a.ceste oonsiderenite io•\d1
ll'î rol imnortant si oaliit!îtile lor dE'
buni vorbitoni. Mat'in P redq fol0.S·'.!<J u-1 limbai nemaipomenit
r1e
fire'C. El vorbe'\ despre cele mai
J!1lne:a5C, ma1i e1evate n.roblemP rle
creaţie cu o simn1itate ex'i„ao•.·ninar.~. Un caz rar de i1nte1lectu.:il :mtontin ca,re reuşea să E'VIÎ!t.e
t"t.11
.'>erz1tia de 1ivresc. tnadu~1·1d noţiunile. tH·menii d~ specfa1liiif1at-e h-1
cnvfot,p oarc'l de fiecare zi.
dar
Pkiodată bana~e. Nichifa Stiines,..11,
spre deosebi re de Preda, v orbe3 cu
o mare uşuTint.ă î'n metaforl1. Merol

reu prnaspăt, mereu surproiilzăt.or.
Ion F.runzetLi avea un debit uluitor. fo ge:iul repcnileil.'li~or sportivi.
N'um.ai că el, kl loc de a vedea
fotbalişt.i, vedea idei, e:ni tea idei.
Informaţia
debordantă
se unea
surpri:n.ăitor cu observaţia
cMtii::ă
acuUi, cu opinia de larg
o::izont
csteti·c, intelectua'l. Daru.I şi ştiinţa
discuu·sullwi î.5i pu:n pecetea pe orice
luare de cuvi..'lt a profesoarei Zoe
Du::1it.resou Bu.şiulenga. Lnf1„wntînd
op: :iii aprc.ape tiranice. am intrat
in dialog şi cu parteîne:rii având posib.ilităţi de expirimare mail greoaie
IS··u chiar sup.'.lrăto.are defecte t.le
diic!ic. Unc()ri au avut ptnă si ei
î•v;iş i surpriza că sint
vllobiime le
unor pnimejdioase prejudecăţi des)re aşa-2lisele lor defecte oratorice.
De multe ori e2'li.tăriJe,
bîlbîielile
ncfonotecate au cornferiit un plus rle
<ilr:acţie, de auten t,iai.t:ate inte;viuriJ ....,r respecti-vc, sbî111nin,d neaşte.p
t<it~ reacţii
Pozitive în rîndarile
as oul !1'.l,'.o!"Hor emJsiuJnii.
- Despre autorii de interviuri
vorbi te cc s -ar putea spune ?
- Că ed trebuie să adbă idei,
fa.rmec. conciziune, debit ailert, vervă. Să f.acă interviuri cairltuş„
de
senzaţie, oum făcea George
!~adu
CMrovic.i in zece întrebări,
zece
răspunsurj. Să-şi slujească domeniul cu pasiune şi patos, mereu în
ofenstlvă, boJovănos şi im.tempestiv
c:i Iosif Sava, cu erudiţie de s.nva1nt şi cu ex.presiViitaite de poet
ca RomU!l.·us Vulpescu, neobosiţi în
aduce.rea nou.lui în prrim
planul
micului ecran ca A'lexa1ndriu St.a.rk
~i C1!1ll1en Dumitrescu. Celor citaţi si <iltora mulţi le i1
nvddiez debitul \•erbal , aplombul, dezinvoltura. Nu agreez che..c;.bionărue <:1.gre<:h1e, .!'Ufbiente, cu mi2'Jă mică să
nc2 in idei. So::ofosc au totul 'concbmnahdtlă. doar din doc.iinţa de a
C';:>a.ta sau din alte motive descalifir,antc. atacairea unei P'l'Ob1emait.id
f.al'l de c.a-e c~ti străin. Am îndrăz.nit şi eu să intru în teritorii
c-11 semne de drcu~aţie de-a dreo1ll ! inhibHo:iii pentru mine. Matematica, de pl.ldă. Dar nu eriiindum· în cunosc'.itor al dome:niului. ci
înc21rcînd,
pri.n înbrebAri de bun
s;mt. să afilu d.:1te de interes I:ternr 0bt inute cu aiutorul lingvist 'cii matematice. tn timpu.I c~m 
Vf','birii cu invit::iuul emisiunii. :natematioia.nul Solomon Marou.s, îmi

CÂRTI
...
SCRISE
DE ZIARIST!
J

Colegul
nostru
Corn!liu
Leu, redactor şef adjunct al
revistei „Contemporanul" este prezent în librăTii cu
ca1'tea Romanul unui mare

Atelier
I

venea târank in am:intiire imaglnea
pro~onul!ui Neacşu, spalÎlma 01·e!-or
mele de algebră şi geometrie. Oare

ce ar fi :ois el auzind acest int.erv1u?
- L-aţi inclus fo cartea care
cuprinde convorbirile din „Semnă
turi în contemporaneitate" ?
- După ce l-am redirtlit, au emoţie şi nehot.ătr'Îre, de 11u mai ştiu
icJtte or.i.
Şi pentru că a venit vorba
despre <:arte... Ea adaugă ceva dialogurilor difuzate în eter ?
- Mălrtrurisesc: <-ă am fost indinat, după tr.ansortierea de pe bandă, Să t:ai, să adaug, .să schimb.
Simţeam că lipsesc
introduce.rile
cons.is.ternt.e, descrierea funprejurări
l:>r în care s-a desfăşurat dialogul.
portretul i.rutenlOC'Utorulu·i etc. Unele fu'aze erau prea sim.plle, 3.l.te>le
cam greoaie, întortoch:iait.ie, Uil:mînd
drum'l.111 simuos al elaborălI1ii în direct, oum am spus, a ideii.
P·rezentăl'i.le, inllroducem1e
mele
er<!u, cu rare ex~ţii, zgîraite, laţXid:are. CMar ganeriou.1
em1SilunH
m.ă obliga, prdin fulrţa lu("il'llN1jio r, la
-conci2'Ji'U1Tle. Ascultăltlorwl
aş.teaptă
să audă vocea i111vti haitu.lui, opin; ile
lu.i despre tema anunţaită şi nbia
în ai1 drnlea r1nd impiresiii.Jle redac:b:-A"Ului.

modd.iftlc, Iii. immai fi respectat spediiou1 irnterviull.ui radiofonic. As fi
trădat
s,pont.aneitatea,
01„ailiitatea.
conci:ciunea. Sau, în cel mai bun
oaz,
le-aş fi asdgiur.at
aJPtif.icial,
P'rinlr-un t.ext care, oI'icît de abil
ar fi foc;.t reore.at, air ti foo.t <'U
totul a1tceva decit dia'logiul iniţial
3m.miimat pe bamdă.
Opti'l.l1lea pent.ru tramscrierea fl de1.3. a convorbirilor afilat.e în fo:-i0teca {deocamdată fără niicd un fel
de adjectiv) Radiodiful'liunii ai"e si
un sens polemk. Nădăjdui~sc ca
ace3Stă carte, alături de cele semnate de aW &luji.toro ai mic:rofonu.11.ui. să iiie o replică dată vechlu'l ui şi
demora.lizantui!JUi
adagiu
„\retrba vdlant, saripba mainent".
Aipucitindu-mă să

bogătesc, n-.aş

Cristina DUMITRESCU
caracter
Dracula,

Plîngerea lui

sau

apărută

în Editura

Militară.

1n

*

Editura Junimea din
a văzut lumina tiparului cel de-a.l şaselea Toman al
ziaristului şi scriitorului Olimpian Ungherea, secretar
r esponsabil de redacţie la r elaşi

vista „ Pentru patrie". Avînd

ca tematică spionajul, noul
roman intitulat Agent secret,
cheamă cititorii la vigil.enţă.
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Pe teme

gazetăreşti

IMAGIN1E ŞI COMUNICARE
ÎN PUBLICISTICA DE TELEVIZIUNE
1

De-a ltung'l1'1 sec()llelor şi miilendilor, începtnd ou piotura •rupestră,
oontinuînd ou dezvoltarea artelCYr
pJ.asllice şi i1ntrînd prin i1n,terve.nţia
fotografiei, tla î1 nc~utul secolului
al XIX-lea (mai precis 1822), într-o
fază oaHtlaitihr nouă, 1 oon<'eptu~
de
imagine a fost mereu strîns leg•at
de cel de oivJ.l:izaţie, îndeplirnlnd, în
pr:inaipal, ltlrei rol.uri :
- magi<: (imaginea ca dublu aJ
realluJui). Studihle unlli Levi SL1iaus.;,

Anne Mar4e ThibaulLt Laulan, MiTcea Eliade, James George F razer,
Edgair Morin aduc argumente în
acest 15el15 ;
estetic (imaginea oa limbaj
ar!Jistlic) ;
- imstl1Wllenit, mijJoc, supo>rt a1
comuni1cămii n.imane.
!iată 'însă că în
ultimul secol,
trei mar.i descoperiitij, au m odificat
sensibil rapontUl wntre rolurile jucate de imagine în istoria omeniriii. Ne refe11im, pe de o pat'te, 'la
perfecţi.0111a1rea
1lramsmite11ii şi reproducerii fotograf.ice în presă ş '.,
pe de a1tă par:te, la apariţia căTJe
matogriafiei şi a televiziutllii. Odată
cu acestea imag•i nea se supune legi i numărulruii, producţiei .în serie,
difuz.ăirii masive, trecerii de la creaţia 1artizanală la realizarea industrtlală. Consecinţele cultura11e, economice şi sociologice ale
acestei
noi oaraotel'is.tici converg în a nota
democra.tiza;rca imaginii, a acestei
ima ~ni ce are drept atribute de
bază : abolirea spaţ!_ului, suprimarea tJimpului, cvasisjmultaneitatea
difuzări i. Ca niciodată pillnă acum
în istorie imaginea este suverană;
prezentă la toate mairile
ocaziii,
ma;n'i fes•tatiii, reUJili lllili, file etle politice sau pnivate, ea acoperă zidurile oraşelor, umple să.Jdrl e 'de cinema„ rpăltrruinde im căm1.ne1e noastre,
fie pr.in ecranul televizoarelor. fie
prin pa~a de ziar, revj&tă · sau
caii.ite. Dac'i adălugăm 'la toate acestea. datele ofer.ite de statisticile
UNESCO oa.re arată că în deceruiuil aJ1 8-le,a al acestui seco[, la
1 OOO de 'loouito1i ai Terrei revin
30 de locuiri la cinematograf şi
135 de reoeprtoare de iteleviziiul}.e
- putem considera abunci îndreptăţită ideea
contemporană , pr.ivitr>fl're lo. det::isarea în oadnul noosferei tota14tatea
cunoş1Ji•ntelor
omenesti - a unui adevărat înve1iş v.izua'l ail planeted : iconosfera.
Jronosfera - lumea imaginii mediate. în-regi.strate şi difuzate. prelungiire tehnică a vederii vine s.ă
se adauge. ca un canal informaţional important, la reaHtalea
pe
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caire omul o cunoaşte direct
cu
simţurile sale, în c~drul experienţei 6alle de viaţă.
„Oaire, este V'o·rba de o aivJhlz:aţie a imaginii se în.treabă Anne
Ma1ie Thibau1t Laulan (şi odată
ou ea şi noi) - sau, mai deg,rabă,
este vorba de o civilizaţie in care
informaţia
şi comunicarea,
devenite val·o,1.1i frundaimentaile,
acordă
imaginii llJ!l 1101 pri v i1legia t ? "
Prin această interogaţie, de fapt
o subliniere, c.ăutăm să ne diferenţiem de teza lansată cu ani în
urmă de Marshall MciLJuhan afirmaţie ce a făcut şi continuă să
facă vîlvă şi carâeră şi azi în lume, după cinci ani de la dispariţia
din viaţă a profelrului erei televiziunii - şi anume că, „în - realtitate şi iri practkă, adevăr<Nrul mesaj e.ste mij,Iooul de comunicare de
masă însuşi , ceea ce înseamnă pe
scurt, că efeotele unui mijloc de
comunicare de masă asupra ilndividului sau .a.supra societăţii depind
de schimbările de struotură
pe
care le produce î.n viiaţa noastră
fiecare tehnologie, filecare prelungire a persoanei umane". Cu alte
cuvinte : mutaţidle sooi·a1e aiu, de
la o fază U.a alta, drept condiţie
primă

şi

determinantă

schimbările

în mijiloacele de comunicaire.
Noi credem, dimpotrivă. că actuala dezvoltare a societăţii omeneşti a ~uscitat, a favorizat şi a
i m pus imaginea, mai preais
un
anumit tip de imagine (cea fotografic.ă, cinematografi că şi de teleViiziUJne). A impus acea.stă 1imagine
tocmaj pentru că ea ocup9, în aivifiizatia aotua1lă un rol prtindpaJ
în i nformaţi.a şi comunicarea contemporană.

Dar de ce, de unde acest 2101
pni vtlegda.t ?
Conside't.ăm că sînt n e cesare cîteva prooi·ză,ri.
Se cunoa.ş·te că fiinţa umană a
acordat. dintotdeauna. credibilitate
şi valoore de cunoaştere. de iinformatie valabilă.. reaJă, deci în u'Htimă
instantă de adev.ăr, tuturor acelor
cunrist.inie, acelor refllootăiri ce concord.'i au reali talea obiectivă , nedcr ait.urată a rea1ităţii.
01·. imaginP..a, p~i.n defin1iiie, pr.in
esen ta ei, este semn ul. reprezenf.::irea obiectivă a unei realit.3ţi. I n
definitiv şi umbra (una dUin oole
rrrni simple forme de im agdne im'1~inP<1 naturală proiectată) este
o man.ifes1!a.re obiootivă. indicabivă
pentm prezenţa unui obiect. Omul
extrage din această imagine
Un?bra informaţii aît se poate

de reale, refe1.1itoare la prezente ş i
l::i forme. lmagiinea aderă la rea1;i.a te, c;i tunde s.i reproducă, ea
ca.«tâ .să se asemene cit mai striru
cu ace.:i.c1'. ::i. Imaginea s-a afirmat,
mai totdeauna. dre1>i o rcorezenl.arc obiectivă şi obiectivat ă, şi nu
s imbolică (oum e 1Scrisul de exemplu) a realităiii.
Această voca\ie pentru rcalit.ale
a imaginii, a fă.oul ca reprezentarea
figurală a realităţii să fie, în decursul istoriei şi un mijloc important şi dicienL de comu111icare şi
totodată o sursă de adevăr. ,.Cred
ce v.ăd ou ochii" - afirmă o zi.::<1 l ă străveche.

In acest sens„ comunicarea vizuaJ;:i, atinge un moment important
la începutul! secolului t.reou.t prin
inventarea
fotografiei. Fotografia,
deşi st.ahlcă, este în aparent.§.
ce.I puţin - o copi~ şi nu o reprezentare
simbolică a realilătii
obiective.
AsLfel se produce un
salt şi un ascea1dent al vi:llu.alului
in ceea ce priveşte credibilitatea
imaginii ca sursă
rle cunoa.'>lere
iinclividuailă a real~lăţii. Nu putem
totuşi să '1U arătăm că fotografi.a
se diferenţiat.ii net de perceperea
nemijlocită a real'iLăţi.i ppin aspectul său static şi bidimensional. Iată însă că aceste defecte, aceste
îndepărtării de realitate,
deci de
adevăr) ale fotografiei sînt depă
şite, în comunioare~
viz.uală mai întîi cu apariţi a filmuh1i
şi , mai apoi, a televiziunii. ambele
fi~nd forme de imagine cc prezintă
în mişcare şi inves tighează in spaţiu. Imaginea
cinematografică şi
cea de televiziune, înregistrează deai inmag.azinează - şi prezintă
- cu ap arentă de realitate senzorială chiar o cunoaştere prefabricată.
Nioiodată pînă acum
în
istorie nu a existat o astfel de posibilitate de a prezenta indivizilor
şi generaţiilor, i.ndependent de d~s
tanta :c:paţiaJă şi temporală .
nu
relatări despre realitate, prin intermediul uinui limbaj simbolk, evident codifi cat - vezi scrJsoarea
ci o imagine care este aparent
însăşi imag.inea realităţii! concrete.
deci îriitr-o formă, într-un limbaj
univerc;al
cu.noscut şi recunoscut.
Imagi•r>e•a unui pom reprezeinrta uin
pom si pentriu un aborigen. maorul
d.in Auc:;tiralia, dar şi pentru
un
sava'l1t. laureat al p remiul.ui Nobel
- ~a .o;ă d.3.m un exemplu.
Dacă nimeni nu s-a înspă.im1ntat
vreodat1'i de un tren
fotog.rafiat.
oroiectia ooblică (la 28 decemb1ie
1895) ;:i ••Sosirii unui tren în garil",
nnul clin primele fi.lme ale fraţilor
Lumicre.
a deoLanşat o celebr.3.
reactie din pante.a unui public ne~
v;zat. care s-a ret.ras ,o;peda.t în faţa
ţ·ren ului de pe ec1'an. De"·igur. ace.st incident s-a esto..,,oat curînd
în istonia cincmatortl'af.uk1i. ol î.si
o.llts.brec>.7.ă irsă semniifica.tia. evidentiind oJ.u.~I c'le credibilitate. de validih1te (cei! piutin Ia njve:lu1l pP.rceoţ iei) oe oare-1 el/\ imai:>inii mi"carea. Totoda .tă ace.c;l incident relevă că ş i co:nunkarea prin imag,i ne

p res.upu1ne foJosriirea u nrui 1i mbaj, a
UJ1ei codific.5ri a rea!Jit.ăţii, şi în
~0nsecin\ă cunoa.ş tcrea din i>arL~a
receptorului a .,cifrului", p entru o
decodare exactă.
De aceea considerăm absolut necesar să insistăm, în aces.t momen.t
al analizei noastre, asupra faptului
r.ă imaginea res..in telizată
(ia.dii că
imaginea obţinuLă tehnologic prin
recodarea uLLc11ioară a unei în1reg1strări prin analiză), deci imaginea filmică şi cea televdzată este
în acelaşi timp „realis tă" şi „artificială ",

adică

„es tetică ".

Această

imagine e realistă prin ex.istenta
unor elemente pe care le al"e l.n
comun ou imaginea nabuea.!ă nemijlooită, -cum a1· fi :
a) confi g uraţia (relaţiile între reperele vLwale percepute) ;
b) mişcarea - at.ribuL care, pînă
la aparitia mijloacelor audio-vizuale c~1r.=tcteriza nL1mai imaginea naturală nemijlocită şi imaginea opt:<-ă directă ;
c) l egăt urile spaţio-temporale şi
cauza le care consti,Luie,
conform
expel'ienţei antcnioare a
subiecţi
lor, indicii ale realismu'lui ;
d) ca lHate a perceptivă - lizibilitatea (sau altfel
spus claritatoo)
imaginii. culoa rea, respectarea legilor per5pect.ive ;
e) sinteza sunet-imagine (at1,ibut
al filmului sonor şi al televiiziunii)
in care sinaronismul şi jiusbificarea
sunetelor p11in surse vizi biJe şi prJn
mişcarea lor, pl'in caiuzialiH.ăţi perceptive vizruale, du<: la o oonfirmare reciprocă a imagi1nilor.
Acestea sînt citeva din a rgumentele penim oare, în tunctie de propria sa abitu dine perceplivă şi stare moti<vaţională, în funcţie de credib.iilitatea sursei şi log-ica i1nternă
a mesajelor, imaginea filmaită sa'U
te·l evizată se premn1tă une ori spectatorului ca însă.şi realitatea. Afirmaţia „T elevfai1une a e o fereasbră
deschisă spre lum e" nru constituie
doar un Sl1og1an piubl.idtar, ci constatarea unei stări de faP.t.
lin acelaş i timp î111să. aşa oum
am afirmat deja, imaginea de film
şi televiziune este forma cea mai
prelucrată - e o irriagine re.sintetizată cea mai artificială pe care
a cunoscut-o, în dezvoltarea sa istorică, imaginea. Astfel :
a ) bidimensionalitatea proiectarea în pilan este un semnal permanent ail artificia'ld.t,iţii şi parţia
lităţii ;
b) investigarea cinematografică a
obiectului
filmării sau televdzăirJi
foloseşte :fio.arte rar plain1l11i în care
poziţia şi ungh iul de vedere
al
aparatului de fiLmait core&pun d ou
cele ale unui observator
uman
norma.I. De obicei ooeratorru1l caută
şi
f.olos~te
planuri
..anaHtrlce".
,.si.ntetice" (schimbînd distanţa şi
unghiul de filmare),
„obieobive",
„exp1resi<ve" ş i „si•m boliice" care nu
au un coresp.ondent real ÎTl posib ilitătHe s i si,tiuaţ idle veder:i i umane normale. Ele corespunri necesrlţjiţilor n ci·taibi v10-oomun:j1C1aţiQna3e ale

Pe teme gazetăreşti
rnmulrui sau emisiunii tv respective. La toate acest.ea Lrebuie să
adăugăm o vaiiietate de obiective
ale apar-atUJlwi sa•u camerei ele luat
vederi cu cali·tăţi optice cu tot.ul
diferite de cele ale orhiUJlwi, care
{' v ncur.ă la a11tifidalitatea evidentă
a imaginii;
e) clem ente le de „limhaj" audiovi zual sint o imporl.:intă surs.ă de
diferentiere. Astfel se foloses~. pe
baza unor convenţii ale culturii vizuale, comprimarea sau prescurtarc:i prin mo1iaj şi timp de filman~
a spaţiul1ui şi timpuLui real. el1ipn
sau dimpotrivă extensia ana~il ică,
tntoarcerca în 1timp p11in 11lashback
sau film1rea inversă. o serie
de
i:;~mnc de punc~uaiie (obtu1·aţie, înlănţ,ufre . fondu, volel) de trucaje şi
stiillzări ale imag•iniii
care o fac
finrte c' :fel'ită de pen:t';iti:i naturailă ;
d) calitatea p er ceptivă, cia rif:lka,
contrastul,
culoarea eLc„ acelea5 i
elemente care pot contribÎli la rea!ismul ima~Lnii sînt de obicei respo.nsabHe (prin „deformare")
de
mat1i diferenţe înrbre imaginile a r tifioiale şi cele ;naturale ;
e) sunetele şi configuraţiile
sonore captate prin m ijloace tehnice,
racordate ele~tronic sau mecanic,
înregistrate şi redate electromagnet.ic priin sinteza air1 tifildală a unor
sunete anaJoge cu cele captate. In
acest lanţ dC' recodificări se reali zează multiple prelucrări, amplific-."lri
filtre, corectii E'tc„ se pot
elimina sau adăuga ele:rn~'lte şi
'ecve.nţe sonore. se poate sch1mb.a
s' r;ucitura secvenţelor, se pot crea
s.unete artificiale şi toate acestea
în funcţie de nece.sitătilie este,tke
şi eC>municaţionale ale filmu 1 ui sau
emlsii1uniii tv. La fel ca şi în ~azul
hvestigării vizuale şi în cazul investiitării sonore a rea.U.tă-tii putem
îrtilini priim p 1.:in ul so'1or. montaiiul
s01nor (ce pot fi folosite cn mare
eficientă în reportajul l'iau ancheta
tv). reailiz.a torul pwtincl direcţiona
urechea spe.~tatorului tot a.sa oum
îi orientează şi privirea.
A~aiar. considerăm drept o tTă
săiură de maxrlmă
imoontantă d1i,"' pu.nct de vedere al ~om1U11kato
rului p11ir1
imai:trn1 c<Jracte rul
profund artificia l a l imaginii resp ective (de fillm şi tv): imagine
desore oa1re am afiirnna:t urutiITT m ai
înainte că pre:>:intă. dintre
toate
formele 00TTllllmtic.ă·rii umaine, „maximum de naturaleţe". De faot. acesta este un paradox cunosC1ut sau care trebuie cunoscut c'le căire
1oti rea1l1izalo11ii de fitlm .şi televizitme.
Cu cit o secventă trebuie să pru·ă
mai naturală. mai fireac;că, cu at5t
este mai eliaborată, mai... arllifioiaVi, reailiizarea ei. Re!!iia de montaj ,
înregistrarea. montajul de film sau
electronic etc. s înt <icţiuni dt se

poale de deliberate.. orientale
pe
baza unei concepţii ginditc în formă ~i conţinut, impd mînd un puncl
ele vedere as1upr.a obiect.uliui, supunin<l re.alitafoa filmată S3U lelevizală (ea in..-;f\,5i de regul.ă p1·egă,Li t:l
dinainte) la mu1tiple şi neobservate de către .spectator şi lelespectator operaţiuni ce sugerează re~
rc şi rebţii spaţiaile şi temporale,
cauzalităli
fizic-e şi mentak. A
pa:rbieipa ca re~liui!nr la
aC'esl
proces îns{'a•ru1[1 a înţelege cc reprezinlă ou acle·varat cornunic.area
pri:i intermeci>.11 imaginii. limbaj
prea adesea discutat de pc pozi\ii
scolastice şi estetizante.
Desigur, nu negăm - nu putem
nega lat.ul\a, valoarea şi uneori
esent.a c-;telic:.1 a limbaj ului imaginii. A·u .s-.11is despre aceasta ne1~umăra\.i lern·eticieni. esteticieni şi
pracbi·oienj ai artei, în general, şi
ai filmuLui şi televiziunii în special (de la E!ie Faure .5i Jean Bazin
pînă la Jean Mitry, Marcel Ma1·t.in,
Umbe11to IDoo şi Ch1'i'>.t.1an Metz)
pentru a nu da dedt citev·1 nume
de 111oboriebaite !lllnivensa.lă.
Pe de altă parte - asemeni lui
Ricdotto
Can1udo, Hans Thichter,
Edgar Morin, Roland Barthes, Enrico Fulch ignioni. Rene Huyghe etc.,
nu putem igno11a nici rolul pe care
îl are ima~inea ca meca1nism al
creării unei magii, a unei mitologii
mode!'ne baz.aită pe st.andardizarea
visel or .5i transformarea .starurilor
în idoli. Astfel, s<-rie Enrico Fu.1chignoni visele intră în circuitul
economiei. Cu alte cuvinte se reco·n&bnuieşt~ un univers
imaginar.,
care este un dublu al realului şi
care este prevăzut cu calităţi magice asemăinătoare celor ale
universu lui ce înconj.uira p11ima umaniitate, de care vorbeşte Vico, în
întrre~me „de stupoare si fantezie".
Dar între aceste
două civilizaţii
exrlstă

acea.sită

diferenţă

esenţiaJ.ă,

că

a<-est univers nu ma.i este suportat ; el esite creat e.s:te.tiic
de
către alti oameni, este p.rodus de
c.ăitre

tehnică

şi

oonştrlinţ,'.i

raţio

nală".

Nu negăm şi nici nu putem ignora toate aceste asoecte legate de
.,lcivHi zatfa i ma ~inJj" şi de nimbaj ul este.tic al imaginii. Dar considerăm ca 'mult maii impontant din perspec.biva celui ce profesează
comunicarea - realizat.orul, pubnid.st de lelevi:zllune un alt aspect : valoa1·ea (din păcate
prea
puţi n anaJliiZJată de teoreticieni şi.
si mai p•ttin valorificată c1c prncticiieniii teleVliziunii). deci valoarea
imaginii tv ca µrt'l ungirc, nu nu mai - sau 111u .at.ît - .a văziului, cit
mai ale~. a !'~ndirii. a cu1oa5terii
si com:unkă1rii umane.
OperatiNe gî.ndirii (analiz.a. sint~7.a,
ri b.~•tracbizarea .
ge•ne.ralJ7.a1re1a,
concretizarea) pot fi puse faţă în
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scr.isă

faţă cu procedee de ca.re
realizato~'ii de film şi de

dispun
televiziu ne. pe care aceştia le a.plică asupra rcaJiităţii reflecta.le în imagine. Rezultatul sînt servcnle produse pl'in obiectivarea unei gîndiri
aplicate, în care ope.ra1ţiiQe ace;s,tei
glndid sint prezente şi analizabile
asemenea unui silogism soris.
Interesant de observat, în scopul
unei apirofundăi·i uJ,tcrioare este c.'.i
limbajul audio-vizual realizează şi
un început de 1·eversibilitate a opera\i!lor şi mai
a les a acţi,unii~or,
proceselor şi comportame:1telor prezentate prin cîteva pro·ccdce
ou
totul s.pe::ifJce. F.i 1marea
inversă
(deplasa·re.a pdiculci în sen.c; invcHs
proiecţiei). derularea inve-rsă a filmu.lui Î•1 l.nboralor sau h mas:i de
montaj pennit urmă1rirea unei sccvcnt0 tempor:ile în sens invers.
Nici a·::-castă pmpriet<:le a lJmbajului audi-0-v.iwa! nu este suficient investigată si ut.ilizati experimen'.;al. Mesajul audio-vizual (mai
ales filmul) m<:>i dispu'1e şi de un
alt procedeu conveniion:1l, flashback-ul. care permite reveni•rea la
timpi anteriori.
Am trecut în rev.istă,
succ.int,
numai cîteva dintre .apropierile posibile intre me„;a~ul audio-vi:wal şi
dife1iitele
aspecte ale struoburilor
psihice şi ale d i•n amicii lor, .a1e
gîndinii. Aplkare3 ace.c;.to.r.a în practica c-0mruniică1iii aud.io-viziuale po<1te fi o sursă import.antă a efkie"lţei acesteia. Depriinderea Hmbajului audio-vizru.al ev.idenţiază .;punctele de atac" ale unei tacbioi a
comumc.:tir•ll şi totodat.'l arată ră
î11!se5i tacbicine prezentate pot fi
învăt,a te. iniUuenţînd, în ultimă ir.istanţă, chiar comportame11tul celor
ce le învaţă.
Este evide'1t că rolul televfaiunii
noast•re. a.şa oum se sublin i ază de
nenumăr'!!'e ori în documentele de
par~id. nu ronstă în a exprima o
polibiră i nformaţională în si pentru
sine, ci a parti<'ip<i la înfăptuirea
e.i. a comunioo. a conviinge, a mobilliza. Forma de reflectare pe care
':> rep~·ezf.intă emisi'tll1ile rle televi7iune exprim3, în ultim.'\. instantă.
realitatea obUeoUvă, naturală şi s·::>dală. dar ef.icien.t.a lor const.ă în a
transforma această rea'litate obiect.i vă i•n realitate subiedlivă. înţelea
s'i si :isim.iilaită de milioane
de
!'ubiecţi ai comunkă.rii.
O comumkare
eficientă un
prOC!ram tv eNcient îşi realizează priil1cipa1ele f.unctii deci
şi cele politice si ideologire numai în măsura în care informarea,
form::ire'I se traduc în mesaie intt>ligibil('. romn'.'l.Tabile cu univer„ul
si n ecesit.3til-e de cunoastere
ale
tele.soeC"tatorilor.
adre5Î•ndu-c~
în
rr.od ::decvat ace.stor::i. !\ tine se.a,,,, rte acest fapt. a dep.;sta şi a
folo•i în mod consecvent
arc1'C'
continuiiuTi şi modalităţi de expn;-
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sie comp:itibile cu dinamica psiihologică, socială şi culturală a telespecit..a.to~1ul1t1i înseamnă a măTi cu
mult eficienţa comunicădi audiovizuale de masă şi rol1ul ei în
viat;\ indiviz:lor şi a societăţii.
Publici.'>bul de televiziune
este
t111 publfoist ca•re gîndeşte .5i comunică în prin<'ipal prin imagini,
t Jt a,~a oum gazetarul d:in presa

glndeşte şi oomundcă
prin
CU'v'lnte.
A5<}dar, ridicarea niiveJu'.iui mu:-icii de educaţie, de pl"opagandă, un
dia.log eficient. cu pub.1ioul presupune cunoaşterea şi mai ales ut.iLizarea unui sistem de oumoştrinţe„ izvorîte din cercetările ştJinţifilce ale
mijloou~li\..li de comunicare aiuchlo-vil!lual de masi <'are e televiz.iunea şi
legate nemi}looit de practica de :lli
cu zi a actdv.ibăţii z;iaris.bice de televiziune.

:cctor uni\·. dr. Viorica BUCUR

INFORMAŢIA

PRIN TELEVIZIUNE
ÎN CONTEXTUL

REVOLUŢIEI

TEHNICO-ŞTIINŢIFICE

Deoaroce 1la televiziune, activitaziaristică are un specific
ce
imprimă un anumit mod de concepere şi realizare a fiecărui gen ziarisbic în parte, pentl'U a dlaniHoa
cît mai bine problema informaţiei
tele\'i7nte trebuie să ne referim mai
întîi la două elemente specifice telcvi:d unii ce Jnf'luenţează direct
fluxul informaţional şi pe care le
cl~num im pe sourt astfel :
- Caracterul aieotiv ia>l te1lere-

tea

cepţiei

-

Rapo·rLul dintre fluxul inforşi relaţia imagine-cuvînt.
Vom UI1m.iri, îm mod 'diferenţiat,
aceste probleme aturrwi oind vom
vorbi despre perfecţionările tehnicii electronicii itv.
CARACTERUL AFECTIV AL TELERECEPŢLEI. Telespectatorul are
posibi1Hatea să urmăreasc.ă. simultan pe micul ec•ran şi imaginea şi
comentariul, fapt ce-J creează o anumită stare sufiletească. Cînd mesajul audio-viz;ual e8te de 'bună caHtate, receptarea are o puternică
forţă de infJ1Ue11Jţaire, ceea ,ce wu se
intîmpl.ă în cazul unui mesaj audio-vizual <de slabă calitate. Ev.iden<t că acest caracter afectiv al
telerecepţiei influenţează nu numai
gradul de î.nţeilegere şi memorare
ale infonmaţillor televizate, oi_ mai
rniWt, joacă un •r ol esenţ~al, formamaţional

tiv al opiniei publice.
RAPORTUL DINTRE
INFORMAŢIONAL

ŞI

FLUXUL
RELAŢIA

!MAGINE-CUVINT. REtlaţia imagine-cuv.înt,
relaţie
ca.re impune
realizatorului crearea unei com'l)Jementairi·tăţi •între aceşti doi factori
fundimenfa,li ai mesajului a11.1diovizual. inf1J.uenţează recepţia iniormatiei de către itelespeotatoni. Iiinas;inea la televiziune este completată prin intervenţi.a cuvlintului
şi
împreună <:reeaz.ă spectacolul
tv.
Informa.ţia 'a-pare î1n cadrul acestui
spedacol, opinia publdcă înţe1egind
mai bine, deoarece vede şi aude
ceea ce poate doar a c1tit sau a

auziit La i1adio, cu puţin timJ> î1nainte. Uneori publicului de teileviziune i se icomunică, p.rin informaţii, ceva ce i s-a î:n.timplait tot lui.
El este şi sursa i nforunaţiei şi receptorwl ei,, .aştep tin d de la em.isiunea tv. ceva în plus, evident spect:aool1Uil auctio-vjzual. De modul in
care acest specta{.:01 este mai mult
sau mai puţin reuşLt, depinde gradul de influenţare
ediucativă a
opiniei pubJd<-e, înţelegerea corectă a informaţiei în contextul mesajului de presă televizat.
Rev.olutia şitti inţif.ico-teh.n•k.ă, aplicaţiile ei ce au perfecţionat uti1ajeile electron1cii de televiziune •au
intiluenţa.t fluxul de informaţii televizaite, attt în ce pruveşte cantitatea şi cailiibatea lor cît şi în ce
priveşte ·reLatarea şi difoza:rea lor.
CULOAREA. Prima
transmisie
de teil.ewzi·UJne în culori a avut loc
în S.U.A., în 1953,
in sistemul
NTSC - cel mai vechi slstem tv
în culori şi cel mai defecbuos (rulorile tind să se di lueze S'pre roşu).
ln 1956. în Franţa are loc prima
trai'1smisiie fJv Îll1 sistemul
Secam,
iar Walter Bruch în 19f2 pune la
punot în RFG cel mai bun sistem
?.l tellevfaiu.nii în culori - sistemul
Pal.
De atunai
culoarea s-a extins,
ajungîndu-se îin prezent ca
p;rogiramele tuturor televiziu.nirror nationale să fie complet sau parţial
tmanismise în culori. OuloaTea a
imprimat
emisiunilor tv o mai
mare forţă de irnUuenţare afectivă
n telespectatorilor, iar realiz.aito11i i
emiisiun1fo.r
concep şi realizeaz.'i
scenariile, .avînd în vedere
·aceSit
fapt obiecitiv. Informaţiile pot fi
astfel, datoDită culorii. recepţionate,
absorbaite cu mai multă atenţie de
opi1J11ia P1Ublică.
!n concluzie, culoarea a determdna.t o creştere a forţei de infiluent.are a spectacolului
audio-vizual
tv. int.ăitiind caracterul afectiv al
0

telerec~tiei.

Informaţia

te.levlimtă

color devine mult mai

interesantă.

TELEVIZIUNEA PRIN
SATEL IŢI . Din 1938. anul in care s-::i

realizat prima legătură de radiocomunicaţii
prin satelJt.. teh:iica a
evoluat enorm. In prezent, există
mli de sateliţi de telecomumkaţioi
şi sint deja create două org.anizaţii internaţionale care se oc·upă de
telecomunicaţii prin satem : Intelsat şi Inter.sputnic. Prima fo1oseşte
sate!iţi.i geostationari (sincroni cu
viteza de rotaţie a pămî:ntu1'Ui), a
doua, sateliţi asincroni.
Tehnica actuală oferă po~bilita 
tea ca numrii trei sateliţi geostatioa.a.ri lansaţi pe orbi te eouatoniialc
la cUstante unghiul.airc de 120 grade
şi în.ăllţimea de 36 OOO km. să
acopere practic întreaga suprafaţă
a globului terestru, cu emisiuni tv.
Se creează. astfel o ciroCulaţie mondiri!ă.
formidabilă a infoiin1aţiei,
dis,' qnţele fiind practic anu:J.ate.
TELEVIZIU NEA

DIGIT ALA .

Tehnica e relabiv nouă, cu ap11iaaţii
in domeniul calculatoarelor şi tv.
Ea înl ocuieşte transmiterea continuă a semnalelor elecbrice ceea
ce în tv C:asică se numeşte transmishme an1'.ogic.J. cu bransmiiterea 1a
anumite intervale a unor impulsuri
se".larate - fjecoire impuls foind reprez~mtat de o cifră. La recepţie,
din
succesiunea de impulsuri se
p01+e ref.a~ semnalul iniţia~.
Tv die:ita.lă are numeroase avanh;f' telinkf" si artistice fată de tv
analoe:ică. Retinem doar t>f' cele ce
inf 1 uentează creatia zi.aristică. Un
puoitru de re<;!ie tv di!?ita1 poaitc
re"lliza irn.:i!'(i'1i multiple.
cDmprlm'5ri. r'i!..,+ări. inversiuni, efect<> ele
..,rl1;...,..:i')
tr::in<;fo„8.ri
electronice.
imaE?ini renetate la infinit, stop-cadru e!eo~ro"lk et.c.
Ace-:.te efecte imoresionante inf'u.-.,,tp.<1z'i o:>.~ibilitătile de exprim<1re 7.iari.~tică a informatiilor prin
tpleviziu...,e - creî.nd uin speotacnl
a110,iovizual mai captivant - evident cu u'1 me"-"!Î pub1.i<'istic p~":e
tmnt în c0'1stiint'\ oniniei oublice
JVJi f' ROT ELEVIZIUNEA. Datoritil
evolutiei senzationale a circuitelor
inte'-'rate camerele de luat vederi.
~reoa;e. insumind zeci de kilograme s-au mlc.5or.at foar1e mult. De
asemeni. tehnica transmisiei în direct şi a înre!!isti.·.!irHor pe magnetos.::op s-a simplificat. Astăzi, datorită perfecţionăralor tehnice..
un
singur om, echipat cu o cameră şi
un magnetooco9 portabile poate ,înlocui munca unei întregi echipe de
tehnicieni. Mont.ajuJ înregistră!l"ii se
face electronic, imedJat după înregistrare. Fluxul de informaţii televizate poate astfel mai simplu, mai
repede, mai eficient să ajungă la
telespectatori. ! n lOC'uil. unui oar de
reyortaj tv, cu zeci de tehnicieni

şi

specialişti pentru transmisii directe tv, sute de metri de <'abluri,
trei, patru camere de luat vederi de
dimens.iuni foarte marii,
ins~\aţii
electrice greoaie, doi oameni şi un
microbuz pot realiza aceeaşi treabă.
Mioroteleviziunea
infthuenţează
astfel cantitatea, calitatea şi rapiditate::i difuzării informatiiilor. Această tehnică a generat· aşa-nu
mita jarnalisLlcă cleclxonic.J.. asigurL:1d Tn cadPul un ui program mai
multe transmisii dire:.-te. fată de
trecut. orin care f1luxul de informaţii ajunge la receptori simu:h,
cu produ:::erea evenimentu 1ui tc'evizat. Se amplifică astfel calit.atc3.
afect: :a a telcreceptici,
calit3.4<:!a
spe:::taco1u'.ui tv. fluxuil de inform'ltii de mare actuaJ,itialc dcvenin<i
o preze:ită ntidiană a~rea!ii de
tf''.esp~:::fatori.

TELEVIZIUNEA

BILATERALA.

Rel<;1.ţia
C'JI <tlu

dintre te!e\·iziune şi pnblieste unilaterailă. Piro!!ram u,
stabilit de te'eviziune este vizionat
de h'-le~pe~f.atori fără ca ac~tla să
aH:,;t nri"i:bili t.a tea de a selecta ceva
Î'1 func1ie de un an umit interes
rrrson.al. Cel mult .<;e poate trece
ne h u, p-o~:r.rim tv la aHul. De.si
n11 -~-;i anlicat la nivel
national
(tf'kvi7.1uni1e .n ation.ale nu vor acimit~ sic;t"''Tllll
bil.ater.al. obli1tatia
r'" a r.1'~')1•n0.e tuturor solidt.3 t'ilor
k·'"<:Of''."t'ltori'or). din pu nct de ve,,,,„.e t<>'1nic. rlfuaţia. este rezolvat!'\.
p„ ~" ~ni i~'\ ;, rra"ti:::ă în une'e
t;-; l~UA . .Jap'>n.ia. Ang:"3. etc.) la
n iw~1 de mdcro~n.1in . de televiziune
În rircuit
În-'.'his, .<;'lU tele•:iziu'1e
-··i-, cablu. A'>~fel.
te1e<;oecta+orul
:"''" '"'"<>ibilitate'\ de a s-:ilicita pe
l'!'l icu 1 să '.l Per.an. te1efondc. Ln.for!"' a+iili> rle O'l•re are inevoie. emi.~h„:1~ şi filmele pe C'are le preferă. t~ aces.t scop, are la di<>POz:1 iP 11n pPogram revistă publicat
<nt,...ri-r. O asemenea situaţie in!:'uc„„tează conceperea şi realizarea
„..,;..-!'l''i'or tv. Realizatorul trebuie s3.-'>i diversifice şi mai mult docu-:ne"Jt.are:i, să cunoască din tjmp
t:'1ele p1-efel'i nţe ale a bonatilor săi.
să-si imbo~.3tească necontenit cantit.3.1ea de informaţii co1tL'1'Ute de
a-nis.iunile ce le creează pentru a
pute.a să ră.spundă prompt tuturor
soliei tărilor. FJ.1Uxul
i nformational
devine. prin diraja.r~ sa de realizatori un instrument putennic de
influenţare a opiniei publice, care
il integrează astfel în zona propriului lil1Jteres.
TELEVIZIUNEA

Prin
tor,

acţionarea
ataşat

UTILITARA .

unui simplu adaprecept.or ulul tv, se pot

solidta
diverse

informaţii

dinke ce:e mai
(meteorologice, programul
căiJor fe1iaite, al1 avioanelor, programul de spectacole de teatru,
de
fi1m etc.). I nformaţiile pot .ap.ărea
pe micul coran sub forma <Unui scurt
teletext. <'oneotate pe bază de abonament la receptoare. Ele răiSJ)un d
prompt la b'>alc întrebările din anu•nite domenii. Receptorul tv poate de\'cni şi un terminal d0 cak.ulato:· prjn conectarea sa 1a un c.-'llcuhkir central. Anumite mes3jc s::?
pot tran"•!'nite astfel pe m;::ul eoCran
prin i'1tcrmcctiul memoriei cleclroi1ice a caloulatorului. me~3ie transmise telefoni<: şi din a'te localii.ăti.
l\m Finteti7.at aceste chte tehn,iC<'.. im[lO'Ptanle
pentru fluxu! de
"1f >!·ma(ii prin intermediul te 1e\'iziunii (în p•·ez<"nt !'; 1t mai multe)
p::-:.t:"~' a sublini::t fa:>tul că infni·anaţia telc\·izal.1 obţi~e noi dini"'n1-'iuni datoril.'i po<;ibilită\ilor cc ii
sint dcsC'hise de a circula r1 i 1 ce
in ce mai mult, în zone tot mai
int'in.~e.
cu eficienţă
publicistică
('l'{'GCUtă.

Referindu-ne la
perfectionările
tehnicii electronice de telc\'iziune
daton1le revoluţiei şli;ntifiCD-te'1•1i
ce contemporane. putem ajunge 1::t
citeva conoluzi i referit0"tre la situa\ia informaţiei tele\nizate :
l) Informaţia la televiziune ti:-i de să se diversifice din ce în ce
mai mult p:.-ntru a putea saLlsface
sete.a de C'Ui."loa.ştere a unui număr
din ce în ce mai mare de telespeotatu.rtl, cu interese şi exigenţe
din .ce rn ce mai mari.

2) !:1 ailcăruirea unui 'Program
de telev!i2'liune t.rebuie să se aib3
în vedere cailitatea şi diversitate-.a
fluxului inf,ormaţion.al. avîn<l în vedere ex·igentele telerece9ţiei. Telespectatorul a devenit mai conştient
de valoarea informaţiei .căuth1d-o.
seleotîind-o i1n contextul celorlalte
elemente ce compun emisiunea sau
programul tiv.
3) Vii.tom! televfaiunji poate să
numeroase surprize ce vor
revoluţiona aotiuala stare de luoruiri
în ce pl'ive.şote dJf'l.lzarea şi receptare.a i·nformaiţiiilor (televiziunea în
relief, televiziune.a de buzunar).
In perspectivă, realizatorul tv se
va confrunta l'ot mai mult ru aceste perfecţionări tehruce ale canal ului respectiv, fiind obligat să-şi
adapteze necontenit stilul şi metodele gazetăreşti la exigenţe impre\•izi b'i'le în prezent.
oonţină

D an H U LIERA
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•Am văzut•Ne-a plăcut•Vă semnalăm
sumîndu-şi

sarcina de a pune în evident 't ro' ul echipelor de control al oa'
menilor muncii. în prNjma Consfătui di pa (ara a rep1·ezentnr. (i l0tr contro:uJ.ui oamenilor muncii, ziarele şi radio-toleviziunea au consacrat spaţii ample unor aPt'icole şi c•nisi·uni radio şi Tv. care rnfâţişcază pe lcit·g aoUvit.atca desfă.şu1·<!tă
de ac!:::>b organe p1·op1'ii democraţiei
noastre so~iu.Jis.tc.
Sin t i 1serate, astfc•l, n• 1merun..sc articole de analiză, intcrv~ut~i, lwiri ele a,tiludine, opinii ce·tiiteneşti c1re înfă(i.şeaz:1 exp~ricntc şi iniţiative, rezultate din inves!iga\ii!e unor orhipe ele control dil1
diverse in.t.reprinde~i clin sectoare ale Capilalei
sau loc.ali!ă\i clin \iara, un ao<ent deosebit fiind
pu<; pe evk1 en.ţierea propuneri lor de perfec(ionare
a acti\'ilă\ii în divers!' domenii. rezult:ite dh <'0:1tro1le, precu·n şi md'.-odelc t C'lC' mai rficionle folosite. pen l ru ~ti mulare.a participării oame:1ih>r
munci i„ i •1 spiril dc:nocratic, la perf.c.:fionare.:i acti\·i i--tii din to:i.•e cl:)me-iij.Jt~.
O modalHate publiiicislikă mai vie o constituie
anc heitele zi9.rului „Sdn teia" care unnă•re&e, îndeosebi, nwdu·I în care propuner;1e .şi sesizăt-ile
echipe:lor de control :;e bu<"tiră de atenţia necesară, sînt rezolvale cu r<'<>ponsabilil1te de către
ccnc!uce: : 1" u nit'it.ilor supuse ccnLrolu'ui.
Sîntem co:1\iin,5i că aceast,;1 preoct:pan? va persist.a î•n coloan0!e z;ia1 e1lor, la radio şi T.V. şi diup.'i

A

Cc1nsiătu ure.

(ea. scrisului, opiniile autorizate ale parlicipa·nţi
lor - oameni de cultură precum prof. univ. dr.
Grigore Br~ncuş, prof. univ. dr. Emilia Şi. Milicescu, prof. univ. dr. Ion Dodu Bălan, H oria Bă
descu. poetul Cezar Baltag, criticul literar Şerban
Cioculescu ş i distinsa cercetatoare în probleme de
lingvi5tică, Flora Şuteu pun în evidenţă, aducînd argumente solid demonstrate atît rolul primordi'll în supravieţuirea şi dezvoltarea neîntreruptă a poporului pe multiple planuri pe care
l-a avut CO"l'>~rvare.:i şi imbog.Mirea limbii,
cît 5i necesitatea cullivă rii respectului faţă de
cudntul scris, ca o misiune ce revine în primul
r inrl oamo:iil!or de .ştii1nţă şi cullnlră.
Ne-a reţim1t îndeosebi atenţia,
dat fiind
referirile concrete la unele inoportune ccmt !'i butii
la
sbrioore1a
limbii
datoraite
uITT01·
publicişti
şi
reportef1i, intervenţia Florei Şu
teu. Citaletle <11lese cu grijR de a vc'.'li în
~prijinul afirmaţiilor sini deosebit de semnificative, atrăgînd atenţia asupra realei primejdii pc
care o constituie aceste texte pentru păstrarea
nealterată a acurateţei şi expresivităţii limbii noas tre. De altfel aproape toate intervenţiile au o evidentă

tentă

atragă

atenţia a~u-pra

critică,

participanţii
tendinţei

urmă-rind

să

ex i~tenle

în textele anumitor scriitori şi publiciştii de a ne1socr•ti
fapt ul că limba e un bun al întregului popor şi
că mînu-kea ei după bunull plac nru poate fi decît
p ăgubitoare.

ubrica: „ Colocviile Scînteii" - găzdu
ieşte, în numerele din 9 şi 14 martie,
o foarte oportună dezbatere pe o
temă mereu actuală : cultivarea limbii litera re.
Reunite su b titlul O înaltă tradiţie literară : reslJCc1ul faţă de cuvint, dragostea pentru frumusc-

R

Fără

supărare

bine concepută şi inspirat predin punct de vedere al graficii este, constant în ultima vreme,
Tribuna cititorilor din „ Agdcultura socialist:'\".
A stfel, prin intermediul corespondenţelor nenum.3-

O

!

DE PRIN PRESĂ ADUNATE...
•

Moale

ca piatra, încet ca
săgeata

'
cursiv poetico-primăvăratic,
apărut în „Scînteia tineretului" (17
martie) ne propune, intre n enumă
ratele figuri de silii, unele compa
raţii, recunoa,ştem, insolite : „Poate
ţi-e greu pe dn1m : zăpada e rece,
groasă şi perSlisitentă ca smintîna
peste laptele de bivol iţă, negru, al
pămtntuilui (sm.). In acelaşi articol,
aflăm despre „dimburile din păduri
(ca nişte garduri rea\·.ăne)."
Un

8 Dorul de poezie...
Pesemne tot un imbold liric de
face pe mulţi autori să
apeleze la... licen\e poetice, ca să
nu spunem incorectitudini gramaticale. ln „Olopotul "-Botoşani (7 martie) citim : ..Deci să aruncăm o pri\'ir-.!
asupra
l poleştilor
acelor
timpi ( ...)" (s.n .). Mărturisim că nu
nestăpînit

28

vedem de ce pluralul timpi „dă"
mai poetic decît <'Orectiul timpuri.
Poaite penbru că aminteşte despre
motorul în trei sau patru timpi...

•

Didactice ...

Pe u n ton doct, profesoral, „România liberă " (15 martie) ne inf ormează : „ Aşadar, ce este
un
rucsac ? Da că ar fi să traducem
neologismul ad-literam (sic !), ar
trebui să reţinem că este vorba
despre un oarecare «sac de mină».
Gîndlndu-ne însă la modul real de
folosi.re, şoim prea bine că obdeobuJ
cu pricina se poartă în spat.e, şi
că. desigur, poţi avea în el o mie
~ i unul (sic !) de alte lucruri (s.n.
Altele faţă de ce ? Nu ni s-a spus
pină acum cc se poartă în rucsac !
n.n.). trebuitoare la drumurhle pe
.io.s ". Dacă ar Ii să tradocem neologismul ad-J.itlteram, oum
spume
::utorul, n-am avea qum să reţinem
că înseamnă „sac de mină ", aţît;a

pagină
zentată

vreme cit în limba germană, di•n
care prov~ne.. Riicken înseamnă spate şi Sack înseamnă sac (sau buzunar).
O întrebuinţa.re cam ... neaş.tep.baJtă
a cuvintelor umiale, am înt.î11nit şi
lntr-un articol, apăru•t în numărul
din 26 februarie al aceluia.şi ziar :
„Cop•i1i au fost slăviţi în poeziie cintecele noastre de leagăn n-au
a<;emfo are - imorializaţi în picturii - amintiţi-vi-I pe Tonitza
statuaţi (? !? s.n.) m sculpbuiră
de însuşi marele Brâncuşi".

8 Piese pentru

colecţie

Am mai măirturis>it în spaţiul acestei rubrici d orinţa de a face o
oolecţie cu acele cuvinte înecăcioa
se, cu gust de material plastk pe
<:are le întilnim, din p.3cate, m ereu în presă . Pentru capitolul .. onal "-elor (educaţional, instituţional.
ocuipaţi onal etc.) colegii de la radio ne ofer.ii, cu amabilitate, încă
o piesă, vorbindu-ne despre „elemente int-Onaţionale speoifice folclorului românesc". Am citat dintr-o emisiune difuzată pe data de
16 martie.
Colecţia se îmbo(i!ăţeşte şi
c4

subleadvă

_ _ _ __ _ .......,..__....._.._______~----=------=------

văzut•

•Am

Ne-a

plăcut• Vă semnalăm

rate din întreaga taTă, cititorii sînt conectaţi la
pulsul actualităţii vieţii satului românesc contemporan („Oamenj, Jocuri, fapte"), primesc răspun
suri la sl:!sizări (.,Alb şi negru··, ,,Semnale lansate, semnale recepţionate"), sfaturi juridice solicitate („Curier juridic") sau găsesc diverse informaţii utilitare
(„Aţi întreţ>at, vă răspundem'').
Deosebit de interesantă este şi publicarea, aproape în fiecare dmtre aceste pagini, a cîte unei propuneri pentru rezolvarea unor problem~ practice
cu care: se confruntă cetăţenii satelor (.. Propuneri,
opinii privind ... "). Variată şi plină de dinamism,
pagina se citeşte cu interes, constituind un argument viabil al eficacităţii contactului cit mai strîns
cu cititorii pc care fiecar~ publicaţie îl poate valori fica în formule publicistice diverse, în beneficiul ambilor parteneri de dialog.

AI n

„Flacăra:" d_in 14 .marti~, Ilie Purcaru semneaza un 1nterv1u al cărui
t:tlu îndeamnă la lcc~urii. El suni1
aşa :
.,Cite ierni grC'le trebuie s.3 mai vma
ca să învăţăm să ne pregătim pentru ele?" lnscriindu-se în <"atego1·ia interviiuJiu.i-poTlbret, convorbirea
reuşeşte să dezvălluie personalitatea celui int.ervievat cu mult mai mult relief decît o relatare
reportericească chiar dintre cele mai izbutite. Secretul stă desigur nu numai în găsirea interlocutorului, ci şi în abilitatea formulării întrebărilor,
în funcţie de ceea ce ştii deja dintr-o documentar~ anterioară temeinică, ca şi de trăsăturile de
caracter ale interlocutorului. Astfel întreb ări pe
care îndeobşte reporterii le ocolesc („ Te-a întrecut cineva ?", sau „ ...asemenea maşini -uzine extrem de complexe şi foc de scumpe, nu s-ar cuveni 5ă stea sub comanda unor cadre cu pregă-

\

tire înaltă. a unor ingineri, să zicem ?·') au darul
de a incita la răspunsuri pe pot.rivă , care întregesc de fapt un autop:>rteret. Şi excavatoristul
Ion Cucu, şef de brigadă la Intreprinderea minieră Rov i nar~. ni .se arată c::i un îndirj:t truditor
al cărbunelui, un om care întreabă şi se întreabă
pe sine cu adevărat spirit revoluţion ar, caută so·
Iuţii, se bate pentru ele, ori de cite ori lucrurile
nu merg aşa cum conştiinţa sa de comunist
i-o cu·e.
ziarul .. Scintei.a tineretului·· (13 martie) din pagina „ Tinerii creatori la izvorul viu al realităţii"· ne atrag atenţiq înc;cmnănle despre reportaj aparţinind lui Nicolae Băciuţ. Observaţiile sînt pertinente. demonslt în <! o temeinică aplecare asupra tuturor formelor in care acest gen publicistic se propun~
(.reportaj eseu, monogTafic. documc-ntar, sociologic,
interviu), iar punctele de vedere critice asupra
unora chntre reportajele ce apar în publicaţiile
noastre si11t exprimate cu măsură. într-un limbaj
urban. ceea ce nu exclude însă tonul tranşant
Reţinem o idee. care deşi a fost în numc·ro.1S;,!
rînduri expnmat[1 (desigur cu alte vorbe) îşi menţine actualitatea : „A fi rtporler nu este o meserie uşoară. Şi spun meserie pentru că nu \'ăd
reporlajul in afara profesionalismului··. Publi..::area
în „Scinteia L11eretultri " a acestor opii1ii este binevenită, cu atît mai mult cu cît în paginile ziarului
întîlnim nu de puţine ori mosl.re de reportaj care
probează o precară stăpinire a mijloacelor de
realizare specifice genului.

D

lil

OBSERVATOR

__/')

~~~~~~~~~~~~~~~---

sprijinul gazetei „!nainte " - Brăi
la (11 februarie) : „Meritul deosebit al autorului constă în surprinderea proces.ului transformaţional
(s.n.) al ruralului, ca mişcare a resorturilor sociale şi interioare ale
omului.··

•

Oare plopul face pere ?

Ne-a nedumerit o af.irmaţie cude un articol apă!Dut
în
„Scînteia" (13 martli-e) : „DLn aceleaşi cauze, în primele două luni
ale anului 1986 s-au acumulat apreciabile restanţe la producţia de
ţiţei. La schela din Ze.meş sînt 41
de echipe de intervenţii ca•re dacă
ar funcţiona toate la întreaga capacitate s-ar putea obţine producţii mult
mai mari de cărbune".
(s.n.). Poate faptul că 111U sîntem
specialişti ne împiedică să înţele
gem legătura dintre buna :fllll!1cţio
nare a schelelor şi producţia
de
piinsă

cărbune.

9

Neglijenţe

Rubrica - foa1'1e gustată - Şi
clin „Drum nou"-Br.aşov ne
propune ca tii\Jliu (Îll1 numărul din
7 mart.ie), Heppy-end. Nu e, desitotuşi...

Fără

supărare I

....,

DE PRIN PRESA ADUNATE ....
gm-, grav, nu e, desigur, un capăt de ţară
faptul că se srne
„happy·' şi nu „heppy". Şi totuşi. ..
(vorba colegilor braşoveni) din ziar
dliLQl!ii află nenum.ăr.aite
lucruri,
inclusiv
sc11ierea corectă a U"lor
expi•esii &trăii.ne, fo~os1le frecvc:1t.

•

Originalitate cu... indigo

!n rubricile de scurte note criticP inserate în ma•i toate publicaţiile foarte citite, de obicei autorii se străduiesc să scrie „mai
altfel" şi, neapărat, cu haz. Intenţia e meritorie dar rezultatul pă
cătuieste nu o dată tocmai prin
abuzul de clişee (jocul de cu\·intc
pe seama numelor proprii deţine,
credem. supremaţia) sau prin tratarea în cheie umoristică a unor
teme deloc vesele. Vom exemplifica, de această dată. citînd din
„Orizont" - Vîlcea: „Valerian Pisicescu din Rm. Vîlcea nu mai are
carnet de conducere, fiind surprins

la volan sub influenţa alcoolului.
MI-AU luat carnetul ! - se plînge
omul·• (21 februarie).
„!n urmă cu 7 zile. SOBA IMPROVIZATA a lui M. Gheorghe din
municipiu (str. Libertăţii) a aprins
casa şi omul s-a făcut scrum. Avea
84 de ani, d:ir încă nu învăţase că
nu trebuie să te joci cu focul·' (28
februarie).
Şi încă un exemplu. din „Steagul roşu·• Bacău (15 martie) :
„Pe străzi din municipiul Bacău au
reapărut haitele nocturne de cîini
fără stăpin, vestigii l ăh·ăto are (5.n.l
ale ultimelor case vechi demolate,
în locul cărora constructorii inalţă
noi blocuri, dii. ce în ce mai frumoase, întregind conturul Bacăului
modern". Şi, referitor la .. Licuri" de
autor : în gazeta băcăuană, aproape
orice notă critică vizînd adivitatea unei instituţii se încheie în acP.laşi fel : „Alo, ecarisajul !"',
„Alo,
aprovizionarea !" etc.

BREF
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(Continua,re din ipag, 16)
producţia de cărbut11i, energiie electric§. şi ti!ei. D espre cie este vorb..'l '!
Exista m3i îna.intc bunul obicei ca
detaşamentele venite să muncească
la ooi să fie vizit.ate de către ziarişti d!in judeţcle res.pective.
Ace.1s«.a ave.a o influenţă deosebită.
contribui•nd la cn::ş;te.rea spiritului
de disciplină, de răspundere, oamen.ii ved:eau că n-au fost daţi uită rii. De asemen·ea" n-.ar fi li;psi<t de
interes, cred eu, ca zial'işti din judeţele unde se află marile 1ntreprind·e.ri ce ne fu,mizea,ză tehnic.a
de vîrf să vin'i la noi şi să scrie
în publicaţiile lor d.esp.re feJul cum
se com.portCt î·n procl•ucîie ll'til:ajele
respo::-t'<ve. Concluzii•le şi învăt:'.\mi n 
te!e desprinse cu ace.st prilej ar fi
C'l.l sigur<:njă u,fik celor ce le f.a-

bt·idi.

De„igur, p:·oblemele ce s-au l'idic.::tt la masa 1110<9.'Sl.ră notuJ1dă sînt
foarte .important~. A.c;~menea schimbut'.i de opinii am maj avut
şi
îna1inite. în coJ1sili1ul ctc conduicere,
î.n cctleg:ul de redacţie. în adunarea
generală a orgainizatiei noa•s tre de
partid. De data aceasta am dezbăitut
cuprinzător, sub multiple
aspede,
modali tă ţi·le de tra.t.a.re, de t'eflectare în coloane.le ziarului a problemelor economice. Aş.ad.ar, ştim
ce să facem, cum să acţionăm mai
hj1n.e în dire,oţ ia susţi:nerii efortu·rilor pe care organele de pa?'tid şi
de stat din judeţ, comuniştH, oamenii mu.nclÎi gorjeni le fac în aceste zile pentru a obţine cît mai
mu!Jt cărbune, energie electrică, ţi
ţei , gaz me,tain. Rămî,ne să demonstrăm în fapte oiti1twHor capad.tatea noastră mobilizatoare de înrlurire a cu:noştinţ,el·or. Va tl'ebuJ să
aco?'dătm o ateruţie mai mare calităţii mate rialelor, ducînd un adevărat război îimpotriva monotoniei,
a stilului cenuşiu,
plioticos.
De
fapt, ca să fiim drepţi, în aceasta
constă cheia succesului nostrru,
a
oriică.ror sucicese 1n mu.nca de presă. Oamenii au nevoie de art'.•cole
lirrljpezi ,convingătoare, în care an.a•liza temeinică, argumentată, pe
bază de fapte, de cifre să ia locul
frazeologiei goale, li1ps:ite de conţi
nut, de substanţă. In acela,şi timp,
să dovedim, mai multă 1niţiallivă.
orlgi.naHitate, să c.onsacrăm un spaţiu adecvat problemelor care privesc nemijlodt oamen :i, V'iaţa, stră
danUle lor. Să le cuHi'.'.ăm înicrede::-ea în proprii,le fo~ţe, în capa.cita.te.a de a depăşi greutăţile şi , în
acest contex.t, să a.cţfomăm mai energiic pentru întăl'i,rea ordinii şi
disciplinei, ri dicare.a nivalului de
pregăitire profesională a tutu.ror categori.ilor de perison a1
munci.tor.
Sînt ferm convins că, a.ncorîn.du-ne
mai puternic în actualitate, vo m
spol'i conLt'ibuţia noastră la rezolvarea o.perativă, de calitate a problemelor de care depinde realizarea programelor de producţie din
domeniul asigurării bazei de materii prime şi resurse ener geti.ce.
0
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şi

Presa arădeană
revolufia paşoptistă

ajirmat, fără
de tăga
dă, că presa este
o oglindă vie a
istoriei patriei, precum şi a
celor mai importante evenimente de ordin intern si extern. Nu întimplător "multe
dintl e luc1·iirile de i ;;to-,·iografie apclrute în ultima v1 eme
au ca obiect cerceta r ea presei din diferite pe1·ioade de
timp. Un argument în a..:c:.t
sens este şi ca1·tea prof. Iulian Negrilă, apărută recent
la Editura Politică, cu titlul
Revoluţia europeană
de 13
1848 refl ectată în pres:1 ară
deană •),
care urmează la
scurt timp după, cartea Scri-

S

itori

-a

putinţă

tribunişti

arădeană,

din perioada

edi tată

cu doi ani
în urmă, un studiu dedicat de
autor
pub licaţiei
arădene
„ Tribuna poporului" (care
s-a chemat şi „Tribuna"), apărută între anii 1896 şi 1912.
Ambele lucrări atestă competenţa autorului, preocuparea
sa feb1'ilă pentru cercetarea
t1·ecu tului şi prezentului zi!lristi cii arădene.
Noua carte a prof. I ulian
Negrită se bucură de un prestigios Cuvînt înainte, semnat
de prof. dr. Elena Bărbules
cu, 1·ealizat cu competenţă şi
rigoare ştiinţifică d e pe poziţiile
concepţiei
istorice a
partidului nostru. De asemenea, Introducerea autorului
dovedeşte o cunoaştere temeinica a evenimentelor de la
1848, reprezentînd o aprofundare pertinentă a esenţei acestora din perspectiva trecerii a aproape un veac şi
jmn.ătate de la desfăşurarea
lor.
Valoarea cărţii este dată,
indiscutabil, de documentele
cuprinse între filele ei, adunate şi selectate cu trudă de
autor din presa arădeană, mai
ales din „ Tribuna pOJ)Orului",
„ Biserica şi şcoala", „Românul"
Patriotul"
Flacăra
roşi~" şt suplimentul ~ău „Cariatide".
*)
Volum
realizat
de
p rof . Iulian Negrilă. Cuvînt
înainte de prof. dr. Elena
Bărbulescu. Editu ra Politică,
Bucureşti, 1985, 248 p ,

Partea

întîi a

c0ncepţia

cărţii

tovarăşulu i

Ceauşe~cu

privind

redă

Nicolae

revoluţia

burghezo-democratică

1848 din

ţările

de la
române ; par-

tea a doua, structurată
pe
trei capitole, include Cronoi::.igia
evenimentelor de la
18·Hl datorată mai ales „ reprivirilor istorice" reali-:ate
de importantitl cotidian al
românilor
din Transilvania
care a fost „ Tribuna popor ului". Cu acest prilej iese încă
o datil în lumină rolul deosebit al acestui ziar în lupta
pentru drepturile românilor
din 1't'ansilvania, „ pentru ai;ărarea limbii st1·ăbime şi a
instituţiilor noastre cultural e,
µentru votul universal, libertatea întrunirilor şi a presei".
Al doilea capitol înmănun
chează cele mai importante
momente ale revoluţiei de la
1848, folosindu-se
în acest
scop numeroase articole publicat e în presa arădeană,
precum şi unele d ocument e
ce întregesc imaginea asupra
evenimentelor istorice dezbă
tute. In ultimul capitol al
cărţii ne sînt puse la îndemînă

consemnări şi mărturii

pdvind sărbătorirea acestui
moment memorabil din istoria patriei, semnate de patrioţi d e prestigiu ca Nicolae
Cristea, I. Russu-Şirianu, Al.
Vaida-Voievod., I. Slavici, Vasile Lucaci etc., de oameni de
cultură
arădeni şi scriitori
precum Andrei Caciora, Nicolae R.oşuţ, D orel Zăvoianu,
Stelian Vasilescu, Lucian Emandi Teodor Frîncu etc.
Rod' al muncii perseverente
a unui dascăl pasionat de istorie şi literatură, cartea aceasta se înscri e ca o reuşi
tă în istoriografia noastră. Şi,
aşa cum se subliniază şi în
prefaţă, „ la interesul istoric
pe care îl prezintă lucrarea
prof. Iulian Negrilă trebuie
să adiiugăm valoarea educativă pe care cunoaşterea acestor documente o va avea
în rîndul cititorilor în general şi al tineretului în special în lumina orientclrilor
dat; de secretarul general al
partidului nostru, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu„ studiului
istoriei".
Crăciu n

BONTA

.,,__-

--

..

Originalitatea şi :personalizarea
lll sprijinul functiei educative
a :mesajului publicistic
- A face faţă tumultu lui informa\ional ca.ractt..ristic epocii contemporane a devenit o probl emă care
preocupă din cc în ce m:ii mult atit pc producătorii
de informaţie, cit şi p e cei ce o difuzează. Care consideraţi că este impactul „exploziei
informaţionale "
asupra dezvoltării omului epocii contempora ne, atît ca
individ, cit şi ca i11divid social ?
- Nu cred că expresia ,,explozie info rmaţională"
are o acoperire reală doar pentru contemporaneitate.
De-a lungul istoriei culturale a omenirii întotdeauna
!;-au produs astfel de „explozii". Noi trăim astăzi o
universalizare a sistemelor ::nfor maţionale, care este
de fapt parte integrantă
a revoluţiei tehnico-şti in tifke, proces care intră în.tir-o fază •nouă, spect>aouiloasă

Interlocutor:
.
dr. Aculin Cazacu

caTe realmente schimbă
. statusul social al omului,
principalul producător şi
UOIV.
beneficiar a l sistemului informat.ioI11al. Deci, sintetizînd, această extraordinară
extinderP. a cîmpului de impact social al informaţiei
are o \·ocaţie umanistă, tot mai prezentă atît ca demers analitic, în lucrările consacrate acestui proces,
cît şi c-1 tendinţă, în politicile informaţionale ale di feritelor stale. De aceea, asistăm la o nouă fuziune
între tehnologie şi umanism, cele două la tuni care
tradiponal. au fost puse adesea în contradicţie.
- Ar fi vorba d eci d e naşterea unui nou umanism ?
- Da, părerea mea este că se naşte un nou umanism, centrat pP ideea de efect socio-uman al sistemelor informaţionale. Trebuie să spun însă că în
abordarea contemporană a acestei probleme se disting foarte multe puncte de vedere, p a radigme teoretice si modele de abordare care se înscriu pe un
contini;°um, de la pesimism la optimism informaţional.
Undeva, în această „ru tă" se înscrie şi un cure!'l.t pe
care-l consider eronat, acela al determinismului tehnol06iC şi informa(ional. El este susţinut în tr-o seamă
de lucrări. care au început să propună concepte cum
ar fi „moartea omului", „moartea cuvîntului ", „supremalia informaţiei", „sclavia umană în faţa in formaţi ei" si chiar conceptul de „rcevoluţ ie telematică",
concept care mi se parc, de asemenea, lipsit de substanţă ontică, existenţială. Conceptul integrator
de
revoluţie tehnico-ştiinţifică cu prinde în sine o multiitudine de di v iziuni conceptuale care nu trebuie să
mai fie tratate prin prisma unui termen care să revină obsedant, cum este acela de revoluţie, ca în expresia „revolu(ie telematică".
- Telematica este, totuşi, o realitate„.
- Des;gur, există o realitate telematică. Eu sînt
doar împotriva expresiei „revoluţie telemab1că". Ca
să revin. determinismul tehnologic este acel care se
opune. pi-act.ic, umanismului informaţional contemporan. Mich el Puniatovski, de pil dă, care a scris lucrări
în această privinţă, („Viitorul nu-i scris n icăieri" sau
,. Istoria este libuă", ca să numesc două din titlurile
sale mai recente), socoteşte că în faţa acestei „revoluţii telematice" omul sucombă ca spiritualitate de
sine stătătoare şi singura lui şansă de salvare ar fi
trecerea la un nou spiritualism, la o mistică a imaşi

Conf.

ginilor şi a ideilcr, la o mistică a informa\Hlor care.
c!tipurik, ar fi co1r.plemeniară cu sursele ştiinţ ifice
alt:' revolutic; tehnologice. Un astfel de punct de ved<:rc e<>te şi anacronic şi pesimist (în sensul autentic
al termenului), dar are şi foarte multe prelungiri antiumaniste. Dacă vom analiza prnblema din perspectiva
pc care o propun aici, aceea a unui nou umanism informaţional , cred că ceea ce trebuie să se situeze în
pr:m planul analiZt!i este capacitat.ea omului de a
folosi resursele informaţionale în folosul satisfacerii
propriilor s:tle nevoi. Opţiunile
programatice
ale
p!lrtidului '1ostru, ale Con6resului al XIII-iea, pun
tocmai în acest sens prob!arna, în legătură cu robotizarea activităţii productive, cu exti nderea diverselor sisteme de utilizare (îr,
. ~ensul de acumufare, prelucrare. stoc<l!re şi transmit.ere) a informaţiei în condiţiile
societăţii
noastre.
PrJn u11mare, socotesc că .ace.astă nouă oom.ItlgUJraţie
infmm.aţională
a sooietă1ţii conitemporane
îşi
poate găsi, în condiţiille concrete ale soci~smiul•u•i,
una idintre căilile cele mai p1XJJ!und uma1111iste de roolizalie. Vreau să marchez
deopotrivă ideea că în acest co::1text omul ca fiinţă
raţională este cel care stăpîneşte în fond sistemele informaţionale. Ceea ce aduc aceste sisteme nou este
intenslfJcarea deosebită a procesului de utilizare a
informaţiei. Operaţii care altminteri durau un timp
foarte îndelungat, astăzi se produc cu o rapiditate
extrav:rdinară. Şi clacă ne gîndim, de pildă, la faptul
că s-a trecut deja la programe de implementare
a
calculatoarelor din generaţia a V-a. practic de producere a unor aparate care nici nu mai pot fi numite
calculatoare, ci aparate care utilizează la scară d e
masă inteligenţa artificială, în aceste condiţii
deci,
prelucrarea logică de cunoştinţe (şi nu numai de informaţi i numerice), constituie unul ddntre cele
mai
semnificative procese care confirmă previziuni clasice
ale gîndirii materialist-dialectice şi istorice : anume,
ace!lea referl•lioalre 1a sisteme compJemenbare caire
&3.
obieotJi.veze lumea
spirti.tuailă
şi
care să
dea o nouă putere omului de a pătrunde, mai adînc,
în ',,tainele" lumii înconjurătoare.
- In acest 11roces comi>lex care îi conferă omului
posibilit ăţi nelimitate de a clescifra lumea înconjurătoare, care este rolul mijloacelor de comunicar e în
masă în societatea contemporană şi, implicit, î n societatea noastră ?
- Privit din per.~pectiva celor spuse mn.i în aiinte,
rolul mijloacelor de comunicaţie de mas:! este acel<i
al promovării unu: nou umanism, a puterii mentale
a omului de a-şi ridica propriul său p iedestal al demnită~ii, prin intermediul ~ ceea ce el prnduce. Tocmai
în acea:;t.'.i producere pe care omul o realizează permanent, informaţia tinde să a;bă unul dintre locurile
centrale. P roblema se p oate discuta şi clin unghiuri
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de vedere diferite, privind dimensiunile omului
omul ca individ, ca membru al unui microgrup, sau
ca beneficii.ar s-0oial. D::ică privim impa~tul informaţiei
asupra individului ca atare, va trebui să abordăm. in
mare măsură, ideea consumului de informaţii, inclusiv
a <'Onsumului de Jinformaţii la domiciliu. Dar cred c;"t
o temă pnioritară, mult mai profundă, mai semnifie:ativă este aceea a po ziţiei pe care este obligat să o
adopte omul in societate in faţa sistemelor din jurul
său care vehiculează i n formaţii
de diferite tipuri :
cultural, p.;.!itic, soctal ş.a. Ş1, în acest context, omul
de,vj111e beneliieiar ooleatiiv.
- Deci. clupă părerea dumneavoas tră, esenţi al 11u
este consumul i n sine, ci conlinutul valori(•.
- Desigur, ou ort canti1tatea de vailoare (spun astfel
forţînd puţin not3. pentru că valoarea nu poale
fi
cuantificata), eoni inu tul valor:c a 1 sistemelor in fnrma( ionale care ac(ionează în societate este mai bogat.
cu atît autorealizarea omului ca bene[ioiar colectiv şi
chiar ca bcnefici::ir individual este mai mare.
- Aţi vorbit de rolul mijloacelor de comunicare
de masă în promovarea unui nou umanism. Care
sînt condiţiile cc le asig ură. posibilitatea de a nu
rămî ne un simplu vehicul ele informaţii ş i a deveni
un modela~or ?
- Presa scrisă. sau presa auc.li:ov:zual{1 se află într-o
poziţie de multiplă condiţionare. Pe de o parte aparţine sistemului mass media, pe ele altă parte, pre"a
datorită funcţiilor sale specifice. este un instrnrnent
al exercitării puterii, dependent de con\inutu1 puterii politice t!1 societate. Ca parte a sistemului mass
media, presa este un mediu de vehiculare a informaţiilor opcrath·e, a informaţiilor care satisfac necesităţile imediate de cunoaştere ale omului. care ţin
de n1>voia sa de a se situa în cunoştin(ă de cauză, în
raport cu evenimentele cc se petrec cu o rapiditate
deosebitu.
V e aceea, o bună parte a presei are acest car.a.eter
de satisfacere a cerinţelor de informaţie. In societatea contemporană, probabil şi datorită unei anume
conştientizări a nev-0ilor mult mai p1•ofunde ale omului, conţinutuJ de valoare al info!iffiaţiei tra'l1smise
prin presă a tins şi tinde să crească. Tot mai mult,
omu1 contemporan are nevoie de instrumente pentru
opţiuni valorice în raport cu informaţiile de t ip
evenimenţial, concret, foarte
individualizat. Numeroase studii arată c:1 n evoile omului contemporan
sînt prjoritar culturale. De aceea presei îi re'4ine o
mare responsabilitate în a promova valori fundamentale ale culturii şi civilizaţiei, evident într-o formă
de largă adresabi,Jitate publică şi cu o rată de aoces
cit mai penetrnbilă în raport cu publicul.
Dacă privim presa din punctul de vedere al
dependenţei sale de sistemele poHtice, ea satisface
interese şi, în primul rînd, dnterese de olasă. De aceea. dacă analizăm, de pildă, în condiţii Ie societăţ ii noastre socialiste, iUncţiile presei, ele se înscriu, la nivelul macrosocJal în cadrul omogenizării intereselor C!laselor sociale. Funcţiile presei se înscriu în redarea modului
şi a măsurii în care aceste interese se omogenizează.
Vedeţi, pun accentul pe laturi de ordin sodologic ale
rolului presei. ln condiţiile sooietăţii noast.re
ea este iin.st,nument al unei puteri caire expllimă
ea lînsăşi convergenţa şi omogeinLzarea
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intereselor. Şi din a.cest punct de vedere presei îi revin responsabilităţi foarte mari. Pentru că, fără a
putea fi stereoti1Pă şi mecanică în redarea acestor seturi de interese omogene, ea trebuie să găsească limbaje specifice care să-i mărească adresabiJitatea,
ecoul publiic. Să-şi creeze, prin urmare, un public
stabil, care să resimtă permanent nevoia interioară
de a se adresa presei, de a o ledura, de a 1ua în
primire fondul ei de informaţii, pentru a-şi satisface nevoile de ordin social, cultural ş.a. Prin acest
sistem de dependenţă faţă de politic, presa are şi
fll'I1.c~ii educative. Deoi nu satisface doar interese, ci
exC'rcită şi influenţe cu caracter informativ.
Pe măsură ce satisface anumite nevoi de informare. ea genernază noi nevoi. O atitudine de perspectivă în rapon cu p1·esa necesită o analiză a acestor
stadii su(!!cesive şi progresive ale nevoilor umane.
Pre,>a are şi o mare caaitate sp·ecifică, acea că pă
trund-e în laoorat(Jrul intern al gindurilor şi preocupărilor omului. Ea este se.l'Vită de obiecte care sînt
la purtător. uşor mani.pulia.bile, cum sînt ziarele, revistele, diversele publkaţii. Această calitate de a fi
uşor utilizată, de a economisi eforturj este o calitate a presei pe care trebuie să se bazeze coinţinutul
J1·e care îl transmite. în situaţia sa de consumator,
fiecare c.iti:tor al zi.arului aşk!aiptă ceva care să sat:sfacă orJzontul său de aspiraţii nemijlocit.
- A veţi dreptate, clar nu se pot satisface toate
aspiraţiile imlividuale !ale tuturor icategoriilor de cititori. N u se poate edita un ziar pentru fiecare cititor. Şi atunci care credeţi că ar fi so luţia pentru
satisfacerea unor sfere de interes cit mai larg ?
Desigur, dar undeva cititorii se întîlnesc la
un numitor comun, au o trăsătuTă comună. Sondarea, p11oopeotarea, anaJ!jza acestui spaţiu de aitribute comune pentru o gamă Jargă de citi·tori este
necesar să fie făcută, pentru a mări pe această cale
adecvar·ea conţinutului presei la cerinţele publicului.
Aceasta permi\;e construirea unei strate.gii de proiect:lre a actului de presă î.n concordanţă cu aşteptările
oamenifor. DJn aceste studii nu pot lipsi dimensiunile
psihologice
ale omuilui. De asemenea, nu pot
fii
ocoliitte
~peM;e!le
sooialle.
Omul
sooietăţii
noa.s.tre pa.rtiaipă efeot~v 1la o mu,'Ltiitiud.<ime de
acte sociale, J.nbr-un sistem demoel"'.atic. Presa
trebuie, pinin 'ur>maire, sa-11 atragă atenr\)ia asupra penspeotivelor rpa'l11:ioipăirii sa1e şi nu în p!l'imuJ rînd a.supra fiaptul!Ui că participă. Accentul trebuie pus pe ceea ce ,reprez1nt.ă .perspecrtrliva umană a
partici păr.ii democratice. De aceea, de pildă, sînt
greu de le.cturat acele m.ateriaJe care te informează
că participi la o acţiune. Cititorul întors toemai
6:! la o astfol de acţiune aştea,ptă de la ziar o orientare în raport cu anumite întrebări pe care şi le
pune, o proiectare a problematicLl sale în domeniul
public al circulaţiei .inrfopmaţiei. Asemenea analize ne
conduc spre Luarea în considerare şi a altei dimensiuni a omului. Cititorul trăieşte într~o co1ectivH;ate
de care se simte dependent : mediul familial, ceocul
de prieteni, colectivul de muncă sau alte colectivităţi, mai mari sau mai mici. De aceea, presa are
nevoie de o particularizare deosebită a mesajului său,
de evitarea conţinuturHor foarte generaJe, arparent
valabile pentru foarte multe categorii de oameni, dar
care nu satisfac, prin momentul adresabilităţii nemijlocite, interese de cunoaştere ale unor m icrocolectivităţL
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,Care ar 1fi

după ipărerea dumneavoastră soluţia

?

să alterneze astfci1 inc"t .să
ce:ib!".c>/e pe anum~te interese De
exemplu - c:-ulLw·ale - u'~ mi:-rocolectivii,tăţilor. S ·ar a si;::·.u·:i P€ a::e3.stă cale şi o mai m::ire var:etate tematică. o în:- dra ·~ a z.i"lrului p.e o gam;\ largă de
Lpari ck :-n:itcr:al:!, care s-ar putea d.v-er.sifica pe o
multi tudrne de cîmpuri sociale, de aspiraţii comunicaţiona:e.•l\pol, există şi o pr·e~.'.i specializată.
s;ntE ţi deci de p ărnre că o mai mare diversificare t em a tică în cadrul .fiecărei publicaţii ar fi
i n IJ:-n<'ficiu l ~:;orHii 1:;ra.Ju!ui de :iud ienţă '!
- Dup.i cum cr:!d c'i. un mai ma„e efuft de ir.div .clualizar·e a fiecărei pub1icaţii prin căutarea unui
fii n al oferte: de informaţii care să diferenţieze
L~c.arc ziar în parte ar fi de n:ihiră să capteze atenţia unui public m3i larg. Acest proces este firesc,
n:ih„al. Or'~e t.cnd.a'ă de un'fo"mit.ar·e. at:t a mesajului dt şi a limbaj tlui, nJ p:Jal" f. decit dău
nătoare. In fon l. intre publk:atii ar trebui să se
instituie o c·OffiJ{'tilie a dştigării publicului şi, in
~:~hşi t:m?. a rn'lu:-:i\ărr· gu:,tubi şi aşteptărilor
ptibl::'.llu!. pe ac.~lc coordonat.c valori·ce d~pre care
vorbeam m:::i in.ainle. Presa nu este. nu !"e poate
limita a fi numa. ·.rn captator de pubEc. ea este,
trebuie să fie, şi un nv.Jdelator al ac·zstuia.
Dacă o publ;~:i.'.ie !:nbină run~(ii de adresabilit3.le
socială şi funcţii educat:vc găszşt.e p·.s t::! substantiale
de d iferentiere, de personalizare .• c!-e originalitate a
m:-sajului J:e ~are îl transmite.
- in teorie Iucrw·ilc sin t foart e clare, nu cred
că exis tă l!n t olectiv T" eclacţfonal care să nu-ş i fi pus
problema llc1·sonalizării, .a individualizării cît mai
marcate a pu blicaţiei la car e l ucrează . Mai greu sint
ele găsit sol u ţiil e concret ·. Av e ţi vreo sugestie în

Mesajele

informaţiona·le

~ .!lsfacă şi cerinţ.e

această privinţă?

Cred că utilizarea mai la:·gă a informaţiilor
pro\'enite de la ·C!tito:-, st:ibilirea unui dialog perm'inent cu acc:;ta renrezinti"t o sursă rle îmb'l:iătirc a
tematicii şi in ac-elaşi tim:J de :ndividualizare a publicaţii'or. Sigur că ace::.st,a c.ste o moda::
'.~ fr •.:Hnt
fo!osită. Ar trebui însă s'imulaUl. m'.1: mult conlucrat ::-a ·~· at t" ~trinsii. iri re p. ~ltc1tl c. 'I ·· st ce;
C·:? fa:: ef~:l1•: presă p:·in p:·o~€>it: ne. Afe=t schimb
de me•a ;e intre publi:: ~i organul de pr·să c red că
ar fi în be:ieficiul ambilo~· parteneri. Aş do:-i să argumen\C'z. Pri(I modul ln cai·:- trdtea/.J. anumit:! tem·~ din d Jineni ul e„·on-J:"'liC. s·Jcial. cultt1n:l. <:- r'iv sau de fapt divers, se creează o .anumită
reorezentare spirituală în orizontul de cunozştere a1
0!';11lu i Si cl.1 1 acest I ucru ~n petrece sistematic.
r c prcz ~ ntare3
cap"\.tă str1.1dt1"i.
d(,,.;n ~
st'lb 1 1.
Da::ă ziarul tine s-eama de faptul că generea ză o
:l"l'."t:.I l1P 11 v. z:>'1hre. cst2 ct::.t ~r cp el<> inct::iF1 C<' o
cuno.aşto. d? ind~tă ce ştie ce a sădit în mintea
cit'torilnr. să ia ace<>te s tru:::turi c:i premise pen tru
un s->J• calitativ in ~~opria ~a funrţionaUtate politică şi edu.::at vă. Pkde-z, d-ed. pentru o viziune de
perspe::tivă şi din:imică asupra ro1ului ores~i. pentru
o implicare tot mai puternică a presei Î!1 dinamica
vieţii sodale, în 'nvestigarea realităţii. Pe baza concluziilor acestor investigaţi i presa poa te să r id ice
ştacheh propriil·3:· sale realizări. propunîndu -şi obi e:h·e din ce în ce mai complexe. Cred că lucrul
ac-esta este pe deplin realizabil. pentru că disp unem
- din cît~ urmăresc în publicaţiile n oastre - de
oan~eni
d" pre::.·' valoroşi, le comentatori ele tinutâ. ele condeic care <'lU o capacitate de se\cctiP
şi de sinteză deosebite şi în acelaşi timp dispun d~
talentul de a reda informaţiile pe care le selecteaza
şi le prelucrează într-un mod accesibil şi cu efecte
ele adresabilitate deosebite. Prin urmare este necesară o mai S'tsţinută utilizare a potenţialului uman
de caro dispun€ activi ta te.a de presă.
- V- aţi referit a proape exclusiv la presa scrisa.
Care es te
opinia dv. în legă.tură cu aşa numita
„ concurenţă " dintre presa scrisă şi presa audiovizuală?

Interviul nostru ·-- Vedeţi, nu ştiu d3.că E'sl2 chiar o falsă problemă
dar este pe aproape. In ceea c·c priveşte t"ansmisiile
de televiziune şi ch;ar cele de radio ele au şi un
m'.irc avantaj, dar şi un mare dezavant:ij in raport
cu p:.iblicu1. Au marele avantaj de a cupla, in realizarea actului comunicaţional. mai multi centri receptori ai omJlui. Centrul vizual este unul dintre ce:
m·1i puternici. Dar pe de altă parte televiziunea, de
p:ldă. are marele d<>z.avantaj că oferă ore fixe de
re.eptare a informaţiei, în timp ce presa scrisă
p:iate fi citită, consultată la orke oră din zi şi din
noapte. Actul a cesta este foa rte com od şi p rofitabil,
pentru cel interesat. <'are poate opera simulf m cu extr1<;" din z'3rc diferite. pentru a
real za a•ocia'.ii de idei. Eu, personal, folosesc adesea
tăieturi clin z,are. pentru a construi diVt'! 'C reprcocnlări. dl\'~r„e ::cheme de idei pentru d .!erite ma·
teriale sau studii. In fm"J ce ·paratul d~ t. leviziune
n·1 [YJate fi t Jbsit in ac?st fel. Cred d -:::i că probkma „concurentei ·• ~e situ·ează pe p1aml"i diferite, şi
de a-:::ee:i soune3m că este ap: oa pe o falsă problemă.
Sint l:mbaje dist 11.le. fiecare cu spe:-'fi::itatea sa şi
fiecare Cct forţa sa de pătrundere şi ele captare. Cert
est<! că ex:ounerea la mijloace de trans-nisie video şi includ â:ci nu numai televiziunea. ci şi s:stemul
care începe să se extindă, nl video c::i.•etel0r - tinde
să aibă un avans în ce:.-a ce priveşte problematica
unor interese culturale individualizatn ale omu1ui ca
individ. Video casetele pol sat:sface anumik pasiuni
indidduale : înregistrarea unui <"oncert, a unei dezbateri sau a unui spectacol cu Hural sau sportiv. In
t: mp ce presa scrisă a re, din punc:b1 său de vedere.
_.apa:::itatea de a reda nout"ltea nemi.iloc:t. d-:? a te ţinE'
:-1 curent ei ult mete c\·enim~nte c·'rc s-au petrecut
în raport cu ;:n.,iun le talc culturale, sportive, sociale.
C!'?d di. in p:-:-sp:!:tivă. s~ va conserva specificitat-€a
acestor m'iloace de transmitcr~ a informaţiilor. c:·ein-lu-sc p~~babil şi sistc-m2 inl;:!grat . sistem~ .. multimed:a·· care să creeze
individului
disponibilităţi
harte ma:·i de a utilirn. în fu:icţie de p"O')riile sale
interes€, una sau alta dinh:~ surse1e de inrormatie :
scrisă. audio, video sau chiar ele a S"' conecta, prin
t'?rm'na1 el.e de la domiciliu. la surse de informaţie
centraliz3te, în raport cu care poate selecta şi solic·ta. prin comandă. informaţii de care are n~voie.
P rin urmare, n u este vorba a;ci de o competiţie , ci
de un proces de integrare într-un sistem informat ional cu alternative de opţiuni, c u alege:·i multipl-e.
Cred că şi la noi lucrurile se vor petrece in acest fel
şi de aceea nu este de aştept3.t o comp~ti!i" în sin e,
în sensul foar te restrictiv al terme nului, într<> mijloacele audio-video şi presa scrisă.
- Ce exigenţe consideraţi că impune exercitării
profesiei de ziarist, loontextul complex iPe care J.-aţi
cou turat ?
- Ziaristul omul de presă are un status s )ci;:il
foarte comple'x. E l lucrează d~potrlvă sub imperativele com-enzii sociale şi politice, iar pe de altă parte
lucrează şi i n persipe::tiva valor i ficării, exteriorizării
propri.ilor sale capacităţi de înţelegere a lumii înconjurătoare şi de redare a acestei faţelegeri într-un
mod penson::il, cit mai origi nal. Este chiar o con tradi:::tie, de esenţă diale~tică . 1n acest dublu status
al ziaristului. o rontr.adicţie a cărzI solu\ionare d uce
la progres, dar care poate să aibă şi consecinţe disfun:::tionale. Pentru că de î ndată ce ziaristul se subordonează total co:nenzii sociale. ris::ă să de\·in ă stereoti.p şi repet:ti\', după cum de îndată ce exagercc>z3 in direc\ia unei puternice individualizăn a
crn.aţiei sale, riscă să nu satisfacă cerinţele (imper:o.1s€, de altfe l) ale com en zii sociale. De aceea, în
sL:1tus-ul său optimal este nevoie de o îmbinare a
· acestor două dimensiuni. Imbinarea e greu de
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ditate

substanţial

şi

competent în

activitatea de

presă, un anum:t mesaj valoric chiar dacă valoarea
culturală, să spunem, nu este pusă în mod evident

de o mu1t1tudin~ ele f,>t'lori.
gf1s;m nf'mijlooitchhr în l"boralorul intim al vieţii reclacţionale. Pe altii îi '"'ăsim
în afara mişcării propriu-zise ;i rcdact iei. Cert este
că atu.nci cind s-au 'mpus opiniei publice, cele mai
autentice cond<eie au fost cele care s-au străduit să
so~uţioneze această contradicţie in interesul publicului, al creşterii valorii social·e a activit:l(ii de presă.
Pe de altă partz, z!aristului îi revine o extraordin<l:r de mare responsabilitate în raport cu inform;:i.ţ1a pe care o S·electează şi o prelucrează în articolelP sale. 1 cntru C'l el, chiar in momentul ~·e1e~
ţiei, influen\ec.:zr cititorul. Pentru că îi creeaz:l o
an um ită imapnc despre lumea informaţi!lnr, o imagine pe care c:iti'orul n -are posibilitatea :;;1 şi-o col'struiască altfel decit prin apel la informaţiile de
ob\i111Jt

::oi

d'"pmlie

Peuniidintreacc~ti.iîi

presă.

Un moment esen!ial în activitatea ziaristului este
mon;ent::1t sele·Miei i nformaţiei. Aceasta p~e.supune,
dupa parerea mea, un larg orizont de C'Ultură o
fundami::mtată pregătire politică şi ideologică o 'capacitate deosebită de a extrage esenţialul 'dintr-<>
multitudine de informaţii disparate. In acelaşi timp,
un rcspe::t profund - din perspectiva prof.esiei sale
pentru cititorul căru·ia ur'mează să i se adreseze.
Acord o mai mare im.portantă momentului seleotării
decît celui al redadării şi cred că in acest moment
al selectării inf.orma\iei rezidă înalta responsaibilitate
social(!, p\1liliC'{1. morn!:J. Ială cie ce consider că ar
trebui făcut mult mai mult p.enlru a cre3. o şcoală
a. ~ticii profesionale în domeniul presei. pentru a
nd1ca statusul social al activităţii de presă pe criterii
deontologice, de morali ta te profesională. Desigur tr2buie să predomine funcţia constructivă a ziaristului,
să crească gradul său de implicare în edificarea unei
noi viziuni asupra lumii la citito1-, în promovarea
unei table de valori oît mai largi, despre care am
vorbit la început.
Vreau să subliniez că eu personal, găsesc in foarte
multe a1'ticole de presă, chiar în aşa numitele articole de serviciu" scrise de condeie care sînt '~ere-

1;-i fata cititorului. Dar, în modul în care articolul
r espt:cti\' este construiL se simte faptul că în lab'.)ratornl intim de creaţie al ziaristului a existat un
moment axiobgic, un moment în care şi-a pus probkma ră~punderii sale în raport cu informaţia. Este
aici un fol de pedagogie invizibilă, o activitate educativă pe care o face ziaristul fără să fie pedagog
acreditat. Ziaristul este un cadru didactic sui-generis, un .,magister" care se află undeva la o catedră inviz,ibilă, dar de la care pompează către public cunoştinţe noi. Iar a.cestea se leagă într-un anumit sistem de cuncştinţe şi de asemenea, într-un sistem
de valori. Cred că este esenţială J)€ntru activitatea
ziaristului aceaistă orientare valorică, act!astă ancorare foarbe profundă a s.a. în or-iz.ontul lumii valoril•)r, şi, de asemenea în orizontul lumii r'1orale, ul 1esponsabilităţii. Dimensiunea axiologic.'i.
(respectiv valorică) a ziaristului şi cea morală, (respc:-tiv a responsabilităţii) trebuie să se afle într-o
strînsă l·egătură de interdependenţă. Sigur, s-ar putea
spune că emit opinii care ţin de idealitate, că în
10111 munca în presă este o mun:::i de marc r,tm cnlid'an, de arngajare, ades·ea de stress şi de criză de
!:mp. Dar dacă lucrurile stau realmente a5'a şi dacă
zn a1Cest domeniu aminările nu-şi .pot găsi locul, pentru că publicaţia trebuie să apară la timpul prevăzut,
nu-i mai puţin adevărat că o viziune pe termen lung
asupra activităţii ziaristice, o prnieC!tare a activităţii
!:ale într-un interval temporal cu caracter strategic, îi conferă .totu.5i şansa (unică, după părerea me.a)
de a satisface cele două dimensiuni - axiologică şi
morală ale activităţii sale. Şi atunci .,intemper1· i le" redlacţionale dev.un secunlda<re. Chiar da:::ii
este ca tendinţa generală să fie aceea a autoe:xiprimării ziaristului intr-un limbaj valoric şi moral în
acelaşi timp. Ceea ce este perfect realizabil, pentru
cineva care este el însuşi exigent în raport cu propria sa profesie.
Interviu realizat de
Milena COMARNESCU

Cupa ziarului „Steagul rosu" la schi alpin
J

Susţinînd o frumoasă
acţiune
care
vizează

dezvoltarea
mişcării
sportiYe de masă şi
încurajarea schiului de
performanţă din Valea
Jiului, redacţia zi:uului nostru a organizat,
în cursul zilei de :1
ma:rtie a.c., cea ele-a
XII-a ediţie a Cupei
ziarului „Steagul roşu"
la schi. Aceasta a fost
precedată de interesante manifestări culturcileducalive, de întilniri
ale formaţiilot• "s~lva
mont" cu oameni ai
muncii care au înclră;:t
sporturile de i:::rn l. de
vizionări de diapozitive
şi al te activităţi desf.'işurate
în
localităţile
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municipiului Petroşa:1i
pentru pop1Ul1aniz.area tumismuUui.
Reprezentînd punctul
culminant al acestor
manifestări
cult1,1ral-educative, cea de-a XII-a
ediţie a: Cupei ziarului
.,Steagul roşu" a reunit în masivul Parîng,
pe pîrtiile din preajma
cabanei Institutului de
educaţie fizică şi sport
şi a bazei didactice a
Clubului sportiv şcolar
Petroşani.
un număr
record de participanţi,
pc,te 220 de concurenţi,
de la copii de-o şchioa
pă pini la virstnici cu
timple argintii, loti anunaţi de dorinţa · de a
se afla printre cîştig;:i.-

tori. f'lirtiile de sC'hi,
împodobite sărbătoreşte,
au cunoscut o vie animaj.ie, în pofida viscolului şi a ninsorii. Zeci
de
suporteri
şi-au
incurajat favoriţii, aplaudînd spectacu loasele evoluţii ale concurenţilor.

Actuala ediţie a Cupei a constituit o impresionantă trecere
în
revistă a
potenţialului
mereu crescîncl al schiU··
lui de masă Şi de performanţă din Valea Jiului. Mai mult de jumă 
tate din numărul total
al celor înscrişi pe listele de participare la
concurs au fost copii
din clasele speciale de

1

schi ale şcolilor sportive. Remarcabilă a fost
prezenţa în concurs a
preşcolarilor, dintre care s-a detaşat Adrian
Sin, în vîrstă de numai
trei ani, cîştigînd „ Medalia Gţliocelului", un
stimulent ce consa:cră
an de an debutul tin(>rei speranţe a schiului
de perfor:manţă.
Aiu fost acordate trei
cupe, medaD..hl şi diplome
pe categortii de vîrs.tă.
'I1rofeuJ „CUiPa ziarulu:i
„Steagul
Roşu"
a
fost cucerit de Constantin
Popa,
muncitor într-o întreprindere de reparaţii de utilaje miniere din Petroşani. membru
al formaţiei „Salvamont„.
Viorel STRA UŢ
(„Steagul roşu" - Petrosani)

MIDON DADU PADASCHIVlSCU

vorbi poporului,
în numele şi pc Jimbit tui,
cu sentimentele si. cuvintele lui"
„A

In suita de manifestări lunare orgrmizate de Muzeul Literaturii Române pentru evocarea ma,rilor figuri
ale scrisului românesc, cea desfăştL
rată in seara de 14 mai 1973 sub
genericul „Tradiţii militante ale
presei literare româneşti", a fost
dedicată lui Miron RadtL Paraschivescu. Au venit atunci să depene
amintiri despre autorul .,Cînticelor"
despre poetul militant dar şi despre
gazetarul de neclintite convingeri
democratice, slujitori ai condeiului
care l-au urmărit şi îndrăgit pe
Miron Radu Paraschivescu - M.R.P.
cum i-a răma$ pseudonimul - de-a
lungul întregii sale activităţi jurnalistice.
Gheorghe Dinu, <>vocind perioada
cind, prin anii '30, lucrau împreuna
în redacţia ziarelor „Adevărul" şi
„Dimineaţa" şi a revistei „Cuvintul
Liber", îşi amintea: „Dacă era un
mare poet, aicea (la „Dimineaţa"
n.n.) nu-i apăreau versuri, pentru
că

însăşi gazeta respectivă nu publica poezii. La „Adevărul literar·•
nu prea ii convenea lui să publice,
însă scria acolo articole culturale
foarte bune. foarte deştepte, făcea
cronica plastică„. Miron a venit
printre noi, cei mai in vîrstă, cu un
grup de tineri entuziaşti care au
scos o
revistă
de avangardă,
„Alge·' „. Dar să revin la anii petrecuţi de el în diferite redacţii : 1'1
„Timpul". de pildă. unde am trecut
împ•·eună după epoca de la „Cuvîntnl liber". trebuie să subliniez că el
a fost acela care a conceput, a5a
cum o cunoşteam, pagina a doua a
ziarului, ce a rămas un fel de model de pagină culturală în presa
noastră·'.

.5tefan Voicu, la rîndul lui. relata
alte momente semnificative din viaţa de ga::etar a lui Miron Paraschivescu. Unul din 1936, cînd l-a cunoscut în redacţia revistei „Era
nouă" publicaţie legală, condusă de
partid: „Miron era la «Era nouă»

secretar de redacţie. Atuncea am
văzut eu mai bine ce înseamnă să
fii secretar de redacţie. Era foarte
conştiincios, participa activ la elaborarea publicaţiei. Pentru mine,
omul acesta era un permanent miracol. Era un tip slăbuţ, vioi, un

amestec interesant de timiditate şi
de îndrăzneală. Simţea permanent
nevoia de prieteni... La «Era nQUă»
- din care au apărut trei numere,
t:zi numere, atîta tot, dar care au
avut o mare influenţă - nu ştiu
cum, dar în jurul lui roiau tinerii
Nu numai vechii lui p1'Îeteni: Paul
Păun. Gherasim Luca, Virgil Teodarescu dar şi alţii veneau mereu
la el. Era ca un magnet. Atracţia
era de altfel reciprocă, atracţia lui
p~ntru cei tineri şi atracţia tinerilor pentru el".
In 1935, cînd George Macovescu,
prezent şi el la „Rotonda" respectivă,

l -a întîlnit pentru prima oară
în aceeaşi redacţJe a ziarelor de
stinga de pe strada Sărindar (azi C.
Mille), Miron Radu Paraschivescu

••a\·ea vreo douăzeci şi patru de
ani. impresiona prin cultura lui,
impresiona prin modul în care se
mi}ca în cele mai diverse domenii» ...
«Anii au trecut foarte iute, - continua amintirile sale George Macovescu - războiul s-a apropiat, Mi-

ron Paraschivescu, prin atitudinea
lui în scris, prin atitudinea lui de
7i de zi. a devenit un antifascist
foarte activ. Lua pa1·te la toate discuţiile no3stre. Imi aduc aminte că
din iniţiativa partidului s-a organizat un grup de ziarişti şi scriitori
care se întîlneau ilegal şi discutau.
iar Miron Paraschivescu era printre
fruntaşi. Au venit anii războiului,
ne-am împrăştiat, am plecat de l3
«Adevărul'>, fiecare am lucrat sau
n-am lucrat, unde am putut. unde
am gă.'.>it Miron P araschh·escu apă
rea din cîncl în cînd, ne întîlneam.
îmi prezenh prietenii lui. continua
acti\ iutea, pentru ca în anii '40,
dacă nu mă înşel, să ne întîlnim
din
nou
în
redacţia
ziarului
«Timpul•' ... Eu cred că dacă ne-am
uita în paginile ziarului «Timpul„
din 1941. în pagina a doua, faimoasa pagină a doua, şi apoi în faimoa<-a pagină a doua a ziarului
«Ecoul» - spun faimoasă pentru că
a însemnat atunci ceva pentru miş
carea antifascistă din România.
s-ar pu tc>:i scrie o pagină de o deosebită frumuseţe spirituală pentru
intelectualii din România. Miron
Radu Paraschivescu a fost acela

Desen de
SILVAN JO,"VESCU

care a strîns în jurul lui pe tinerii
virsbnicii din generaţia lui, el a
fost acela care a descopent numeroşi scriitori antifas;:işti, ascunzînd:.i-i s:tb diferite pseudonime... Miron Paraschivescu a făcut ceea ce
se numeşte o muncă legală. ilegal...
Veţi desooperi printre rînduri combinaţii de litere, chiar lozinci antifasciste. Miron Paraschivescu făcea
cu riscul vieţii lui. în anul '42 acest
lucru. Era urmărit, o şt:a. De altfel,
l'l-~ron Paraschivescu nu se ocupa
numai de pagina a doua, ci scria
articole de politică externă. pe care
nu le-a semnat niciodată... „. Şi o
ultimă mărturie inedită: „Era unul
dintre oamenii cei mai pasionaţi pe
care i-am întîlnit în \'iaţa mea, era
pasionat de a scoate reviste. Imediat după 23 August. dorea să scoată o revistă literară. Nu-l înţelegea
nimeni. Vă imaginaţi. pe atunci numai de reviiste literare nu era timp,
deşi ar fi trebuit ca acestea să apară. A perseverat prin primăvara lui
·45 din nou. I-şi făcuse un grup, a
dorit să scoată o revistă literară,
dar nici atunci n-a reuşit, mai it.irziu însă a izbutit să facă acest
lucru". George Macovescu se referea
şi

la „Alinanahul literar" pe care Miron Radu Paraschivescu a început
să-l editeze la Cluj, în 1949. adunînd
în jurul lui o scrie de remarcabile
con deie.
Am reprodus aceste e:i:trase poate prea lungi din evocările
acelei seri omagiale de la Muzeul
Literaturii, pentru că ele reuşesc
11ă contureze în !init mari personalitatea gazetarului Miron Radu Paraschivescu, dar totodată vin să sugereze şi cîteva din ideile călăuzi
toare care au animat activitatea
poetului în presă.
S-a afirmat, de pildă, că încă de
tinăr, se considera un publicist angajat. Citim în articolul „Responsabilitatea un:'li generat ii"', publicat in
„Cuvintul Liber" din 22 iunie 1935:

„Rostul nostru - care fără nici o
modestie poate purta numele
de misiune - e mult mai însemnat,
mai demn, decit al generaţiilor
dinaintea noastră. Fiindcă noi nu
mai sîntem o simplă „generaţie de
sacrificiu". Fiindcă sacrificiul nosfalsă
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Gazetari despre ·gazetări
r

~

tru include un adevăr care depă
şe<>te
gratuitatea actului. Include
conştiinţa. Noi. tineretul cel.1;· dow1zeci şi cinci de a•<li, sînt'"'m un tineret conştient. Cu o co:lştiinţă care
nu înseamnă senilitate precoce.
Chiar a ceia dintre camarazii no1tri
derufaţi de dreapta d:mn~ogic.'i:, sint
o brigadă a tineretului conştient.
Prin anl1t.eză. Pn;1n si•11p1 ul fapt d ei
ocupă un tcnm advers nouă.„ Punctul n ostru de vedere pe care-l su<;ţinem şi pe care ave:n claLmh d~
a-l întrona c:l o \"aloare. c limpeclr
ca ~i tineretP:i nrn<>lr?\. Este conşti
inţa noastră ele factori şi d€' produşi sociali. Refuzul pe ca··c-1 manifestăm împotriva vechilor 11: 111c.
este expresia aceleiaşi energii l'.ne··~:
conştiin(:t că lumea se transf ~'"m:1.
că e dinamiciî, dialectici'!. Deci c;'\
nu se repetă . Şi ele aceea, din produşi ai unei societă\i existente. noi
devEnim solii alteia care se na5te".
ln numele acestui crez, al datoriei
condeier de a contribui
prin scrisul său la demascarJa s[(1ri lor de lucrnri nPdrepte clin societatea impărţitc1 pe clase, combii.t"a
el în finalul articolului plrdoariile
1mui confrate care „ne spune sfătos
ci trebuie să flm apoUtici şi să 1w
ascultăm
multim ;1e". El considera
că. dimpotrivă, ad('vărurile trebuie
oricărui

lumii ca atare, ~·1 Ic
le imp:rncm. Dac~ nu
o v0m face, sînl"m rc::p· ·1q'Jili de
c?a m:ii r11şinoas5 dez::-rt1 re".
„să

le

arătăm

strigăm şi să

S-a spus cu d<'plin temei, ca Miron Paraschivescu abord'l. cu acl'leaşi convinqeri, cu acela.•i ta.len+.
cele ma! diferi.tr> qenuri ale ziaristicii. Cinel în 1967. îşi a~lmw în volum, sub ti-: Iul .,Drvm11 ri şi ră~pîn
ti.i.". o suită de reportaje scrise intre
1937-1944, el nota în cuvîntul introductiv că autorul lor nu avea
altă ambiţie „decît el:> n face cunoc;-

cute celor ce vin după el unele colturi ale ţării, pe unde paşii mai
tineri n-au avut încii. timpul s'\
calce". „Un fel de ge0~rafic h1ri<;tică" încerca el cu modestie să.
explice rostul însemnărilor sale.
După care făcea o scurtă dar p!:nă
de semnificaţie raracterizare a genului de reportaj asupra căruia se
aplecase nu o dată: „Dar pe măsură

ce organizam materialul (cules d
altfel mai tot de prin foile vremii
unde fusese întîiaşi dată
tipărit),
am simţit cum geografia noastră
fragmentară se schimbă într-un întreg istoric, fantul anodin şi c0tidian, însemnat de-a lungul şi-n
graba acestor drumuri, căpătind un
contur ş i o per.>pecliv.'.i organizată.
Auto•rul nu-şi face, - Do::imne fereşte ! vreun merit personal di'l
aceasta. de5i unele din însemnările
sale cu preten ţie de reportaj, adicii
de relatare a unm momcn tr. locuri
şi întîmplări obiective, nu izbutesc
să fie decît pagini fugare de jurnal
0
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intim, aşa cum singur o recuno:i.5t2
în prefaţa la ciclul scris în anii răz
bo:ului hitlerist şi intitulat „Piine,
păminl şi ţărani". Dacă îns.'.i toate
:lCe~t~ p<>:saie, chipuri şi momente
disparate p'.)t aJe1tui un întreg şi se
pot înşira pe firul ro5u al unei direr(ii istoric
merit11l c în primul
rind al istorici însăşi, al ucel0r ani
plini ele amenintări. de obidă, ele
d•)liu "i de mari sperantc. din ajunul răz1Jniului ~i rlin nemC'a lui. ani al căror martor părliniti:w a
fosl ş i autorul acestor reportaje.
Părtinito1'. fiindcă el a pornit d·:! la
început să vadă. să cunoasci'i şi să
însemneze, în notele lui ele drum,
'1iu numai pe·isajul, dar .5i oamenii.
Eroul princip;:i! al acestor reportaje.
subi·ectul şi într-o bună măsură au torul lr>t' fiind poporul. acest popor
anonim. tăcut şi muncilor, obiect şi
~ubiect de istorie...".
Rclsptmzînd în cadrul anchetei
0

•

descliise în coloanele ziarului „Facla'' de sub conducerea lui Ion Vi.nea, la îni;tJb::irea „De ce scrieţi ?·',
Miron Paraschivescu explica lim7Jede, în 1935. procesul conştienti
zării srri.rnLui său:
„R[1<;pun:o.ul de

acum este acel<t5i pe care mi l-am
<lat singur. cu cîţiva ani în urmă:
sricotesc '>crisul un mijloc de cunoaşt:: ·e. Şi această cunoaşterP am convingerea - nu se poab f'focL::i.. nu e re'.llizabilă, decît în mă
sura în can~ voi cunoaşte v'.riţ<i.
car{' e deor •'rivă ::i mea. cit a tutu1-.Jr oamenilor d:.,
j11rul meu, d e
pc stradă. din to'.ltă lumea. A fost
a:-:tf<>J, neces::iră, co·)orîrea în stradă.
Und"' am intîlnit automobile. femei,
niJezi, vînzători ambulanţi, cerşetori.
h0ti. şomeri. Am întilnit de asem„ni
a~"ntii forţei publice al căror baston
ele rauciuc onreşte a te apleca în
„r_,r'i.. Expedi(i;i comportă astfel
t •'lt" riscurile: fiindcă m-a arig;1jal
si fi mcică ac8astă cunoa5tere se cere
l~finitivă. Aci ar putea sfirş i răs
'1"'l'lU l la ancheta dumneavoastră
f'l ar fi irisă incomplect dacă n-aş
?·răta roadele culese din aceas1ă exp::>r:<:-:iţă.
Care deşi dusă-n stradă
- sau tqrP"lai de aceea - le arată
incontestabil mai ample. mai pline
de 'levă decît atunci cînd năşteau
între cei patru pereti ai introspecţiei şi irntimelor prncese de conş~i
intă. De abia acum, dupii ce am
aflat cine sînt, unul dintre oamenii
ci·e pe stradă. din lume - s-a năs
cut adevăratul, irefutabilul şi magnificul proces de conştiinţă : identificarea conştiinţei mele cu aceea a
lumii ... S crisul (poezia, eseul. proza)
devine - dialectic din funcţie,
orican. armă ... Viata în care am in1 rat din creştel pînă-n tălpi a dat
scri<>ului un nou sen5, - acela de
desiivîrşire.
de integrare în inima
::iceslPi vie(i. care nu e - nu poate
fi - decît socială. Din expectativă,
din contemplaţie şi preţio~itate -

al;t...1dinca şi scrisul nu devenit ofensive, lttpli„. Din tot ce- nm culc:.
prin aspra lrecei:e în via('.i., _se c!·~s·:
prinde cl:J.r coavmgerea unei ad1nc•
şi criminale inegalităţi care el 1•nneşle între oameni... Scriu fiinctc[t
văd fiindcă aud, fiindcă nu sînt laş.
Fiin'{"lcă şt:u ci'i lumea poate fi
schimbată cu mult, în bine.
Şi aceasta înseamn[t că ştiu cine sint,
că mft cunosc".

S-a arătat că Miron Radu Paraschivescu simţea mereu chemarea
de „a face„ o revistă de cultură. Nu
e dr>/oc de mirare. Prin anii '30. paralel cu publicarea mwr articole c11
tematică foarte diversă, urmărea atent mai toate periodicele vrem ii.
ln ample cronici din ,.Cupintul

Ubcr". intitulate cînd „Reviste

ro-

mâneşti". cind „Cărti, reviste. prin-

cipH'" sau in carlrul rubricii „Obiectiv"' din „Reporter" el nu se multumea să se11inaleze apariţii, să informeze nsupra sumarelor unor re~'istc, ci comenta pc larg diven:e
ar~icole, combătea m1rle atitudin;,
e:i::punea punctui său de vedere privind înseşi liniile dfrecloare care ar
trebui să stea la baza edilă1·ii unor
publir:aţii culturale. „Despre revistele roman:::sti sc1·ia el într-un
comentariu 'i-efrritor la un nnmăr
al „a.evistei Fundaţiilor" din 1935,

- s-ar pulea vorbi î nsă, - cu prea
rare excepţii, fără să particularizăm, ca despre nişt 0 publicaţii ident'ce. înlrucit priveşte absenţa preocupărilor c1~ <:ctua'il::tte. de integrare
în ritm şi caracteristicile pregnant"'
c.l;! \Temii. .. Revistele, care ar trebui
s[1 fie - si c<>rc. în slrăinătat~, sint
dectiv - "nişte seismografe ale vieţii
s.:icialc O'"' ultim,-t o;·ă, vădesc la nni
o stnri lit:ite şi o tendinţă spre tot
c: c mai puţin aubr.t\c. sp"'cific
mornrnlului isloric. Se întilnesc aici,
d:-.cuţii sbrile sau complect epuizate, fie a<;upra unor îmnormîntate
sisteme filosofice, fie asupra liricii
paşoptiste, sau expuneri pretentioase care cuprind multă emfază
şi puţine adevăruri". Aut()rul cronicii dcpli:1gea fciptul că înl r-o pttb~icaţie de prestanţa „Revistei Fundaţiilor", al cărei rost „este de a

strînge şi prezenta chintesenţa gîndirii şi adivit:'iţii noastre. inf.3.ţişind
toate domeniile", cititorul ca:!stata,
'1.impotriv(t, „anacrorni<;mul preocupărilor·'. l ;psa „unei rubrici de politică internă şi externii". „absenţa
es,eului de actualitate", lipsa „unei
cro111c1 sociologice şi cinematografice" etc. In contrast cu acest anacronism, Miron Radu Paraschivescu
saluta entuziast aparit ia la Iaşi a
-revistei „Manifest": „T~hnică exce-

lent3. colaborări îngrijite şi în inima
„venimentelor
semnează
domnii
Victor Mălin, G. I vaşcu, I. George,
Iorgu Iordan, Mircea Mancaş, Ion
Năpastă etc.... „Manifest" e o revist5. care poate servi de c:mcluclent
exemplu multor publicaţii bucureş
t Jne, prin tinereţea şi preocup3rile
vii care o animă. Ii dorim viaţă
lungă,
cit mai lungă, şi apariţie
regulată." Curînd însă dupci apariţie,
noua revistă era supusă foarfecelor

cenzurn, ceea ce-i determina să i:f irme plin de amărăciune şi reuolta:
„Graţie

cenzurii, «Manifest„ _poate
H.e!\;·N 1m a _1 '..:ntic şi protes l[lm cles:gur inutil. Fiindc.1 azi, C;!ea C~
e prohibit nu e Maglavitul (e vorba
!I c·1li':' într-un slL•t:t dl·

,„„i.

de faimoasa poveste a lui Pcita~he
Lupu de la i\fagla1:it n.n.,l, sau minciuna colecti\·ă. ci ade\ .:irul" - lntr-_o
altă cronică. Miron Radu Parasch1rescu polemiza, de p? a ·c:lcaşi poziţii principiale, cu confratii de __ la
„Vremea" sau „Gîndirea", elogiind
in schimb cola!JorărHe unor Andrei
Oţetea, M. D. Ralea ş.a. de la „Viata
nomânească",,.una

din

puţinele

re-

\'hlf' luna:·e bt..;:'le, în c:::l m::ii ad:;,·:irat. inţ·l~s al cu,·întului", al:! ca,·t'i cronici i se păreau întotdeauna
„\'ii. actuale. combative. info~·mate".
Apariţia, î.n 1937, la Crmova, _a
Ull!ti n ~m număr al revistei „Mer~
clian--. ii dădea prilejul să-şi exprime dorinţa de a vedea „Metidianul"

„în primul rînd mai adînc trasat
prin pămîntul şi spiritualitatea ro~
mfrnea<>că: mai puţin european ş1
c.1ciclopedic, şi mai mult fixat. asupra chestiunilor de cultură şi viaţă
ro:nimească'·. „Fiindcă „l\1aridianul--

continuă comentatorul -

t~mîn

du-sc de a nu fi o revist:l provincială. riscă să fie lipsită el::! culoare
specit'id".
lnsuşirile unui adevărat animator
d(' revistă avea să şi le demonstreze

Miron Radu Paraschivescu, incontestabil. în acea pagină a doua din
„TimpHl-- şi apoi din „Ecoul" în
care, cum se ştie, redactorul responsabil •·euşea să concentreze, în numai şapte coloane, conţinutul unei
întregi publicaţii, cu rubrici şi cronici !H?rmanen~e. cit note şi comenta r· i el" acturditate, scrise toatr c:1
com :etcnţă, cu talent. semnatarii
lvr sfidîw! unt>ori rigorile cenzurii
anton.•scicne. intr-nna din aceste
1n,/ni - mai precis într-un număr
al „T.'ccnilui · din decembrie 19~.1 a :;ea să rea'.lucă el în discuţi e, cu
mult cura}, unele aspecte legate de
conţinutul. de ca!itatea publicaţiilor
c .'li .::-all' ale t'ri'mii, e:rtinzlndu-şi
op.n;ile awp1·a întregii prese din
ac,· a pcrioa:lă. „Publicaţi ile noastre
bucureştene scria Miron Paraschii-.?scu în articolul sugestiv inti1ul:it „Perle literare" - cu preten ţ ii
d~ litera~ură şi ~rt'i., sînt puţine 13
nu1:1ăr. Cuprinsul lor însă se mistuie g:·eu. fiindcă pe cit sînt de pu-

tine, pe atita se simt mai în dreptul
prete:iţioase şi importante.
lndeobşte. ţinînd seamă bine înţe
les de do;;ă trei onorabile eÂcepţii,
spectacolul pe care îl oferă scrisul
de ultimă oră vădeşte doar confuzia în care se sbat scriitorii noştri
mai mari sau mai mărnn\i, lipsa
unui simţ al măs:.1rii, a unui echilibru„. De<;ch:deţi însă oricare dintre
revbte!e bucureştene! Cînd nu \'eţi
da de un limbaj sforăitor, năclăit
de vorbe goale ca „vajnic", „dîrzenie", .,trăiri", ,.străşnicie", „crîncen" - şi cîte altele pe care n-avem

Io:· s;1 fie
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Gazetari despre ga~eta_r1
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nici răg:izul nici spaţiul să le insir.'1m aici! - o să vă inlîmpm~ o
Î1tcratur:.i de cea mai tt ist:l cnltt.:lt~
prin cr.:? scriitorii obscuri, p,ri!'er.C: p•.n insăşi structura lor, caută
să fie subţiri 5i evo!uati. migăli11d
lr:v:e mălestrite>, vorbo) scvrnile. irn~gini de mult istovite, preluînd pe
malul Dîmboviţei mandatul vreunui
l'/f'.ll;nme, Valery, declinaţi n"'.'O!n.;
in limJa valahă. De unde se t··aE;~
:.cc.:lStă manieră (fiinclci'1 ci~ un stl\
nu µ:i.ate L vorba aci). el.ic:'\ nu
tocmai din golul cuget;:'1r.i. din ~. t rac:a preocup3rilor, din itl_!u->tim 'a
de oriz...>11t şi de- idc:tluri a ace.'t"'r
autxi al căror rost parcă nici n-ai
fi alt~! decît acela de a spori \'id:.:!
şi confu;:ia g.::nerală ?.„ Ceea cc i~
beşte într-adevăr, în scrisul
nostru p:.iblic, est~ neputinţa funciară
a scriitorilor (c~teşte a publicaţiilo;·
din presa antonesciană n.n.) de a
găsi tonul just. de a se mişca printre problemele şi întrebările pe care
\'.ai-'l şi istoria României le rid:c1
as:ăzi mai poruncitor ca oricind.
Le lipse:>c scriitorilor noştri şi metoda şi curajul necesar pentru n şti
'>ă înnoade din actele disparate din
cursul haotic al vieţii şi istoriei rom:lneşti din ultimii ani. firul director, linia generală şi perma'1entă a
c·mtinuităţii şi a progresului ist "ic.
pe care doar voinţa populară singur<'i
o !';>prezintă şi o garanteaci--. Pentru ca în încheierea articolului, temerarul gazetar să nu pregete a
cere oricărui condeier „de a vorbi

poporului. în numele şi pe l!m':)a
lui, c~1 sentimentel0 şi nivinleie lui.
:ncrgînd astfel tocmai j,1 miezul luc?·uril~n', iar nu la periferia ! >r-.
Cei cc l-au cwwscnt pc Miron
Faraschii:escu au fost în!otlC'aun11
frapaţi de grija ce o an1ta fală di;
t nerele talente, faţă de n'li le condeie ce băteau la p'.Jrţile redacţiilor.
l\'u o dată le reproşa 1mor publica:ii
sărăcia sem nă.turilor noi din p'tginilc
/01·. Deşi aprecia la j1:sta ('Î i1alonrt>
formaţia redacţională a „Viefii Ro;wî1u'şti". rl cerea acestPia, în 19.14,
su deg mai multă atenţie condeielor
tinere. „Şi cînd spun::-rn tineri. Î11\.::!le~"..'n1 cn11deie care <;ă-şi
~Ic inc.'.1d:·m·::-a şi de':rntul îu p10,:nile ei pr..;·c!za cronica.rul. F iindca, mai înainte de toate. o revisti\ cum e::>t~ sa•_1 \Ta:l să fie „Viaţa R.m1ânească"
- trc'J:.iie să rodească organic. expr:mînd şi folosind o totalitate de
vi 1~ă cultur:ilă rornflne~sc:l, clin care
nu pot lipsi, cu nici un chip, expcr,.::!n\·1 şi preocupările tinerilor. N-am
\Te:1 sa fim înţclceyi gr:?~~it: îa p1.;::inllc „Vieţii Româneşti"- ::.i:1~ num.e
ele a căror vie şi limp ~.le putint:i
de înţelegere nu ne îndoim n ci o
clip:i. Dar asta nu e deajun~. O r vistă e creatoare prin ideile pe care
l.::! frămîntă şi elaborează ; dar cel
puţin în aceeaşi măsur:l, prin nu-

melc noi i-;1edile, p::> care k aduce".
Dezideratul acesta. al unei pC'rma11e1i:e îmbogăţiri cu 11UIH! noi a
pr.zsei, a litcratutii, :\1ir012 Radu
Paraschii.;escu ai:ea 'ă-1 promot·eze
co'!stan! nu 11ionai iii perioada antebelică, dar şi după Eliberare, la
acele publica/ii precum „Contemporarwl„ sau „Ramuri". unclro în cad1·ul tino1· rubrici special·' ce i-au
fost încredi.n;ate (.,Poşta redacţiei",
„Povestea vorbei-- -~-a.) s-a :st rlicl11it
l'ct poane un dialog cit mai fruc-t uos
c~ toţi cei ce i-au cerut sfatul,
,ndn1ma1·ea, pe drumul spinos al aji; mării în ogo;·ul scrisului.
Dar, pledlnd cu pa.tos pentru înnoirea Şt modernitatea scrisului, Miron Radu Paraschivescu n-a ignorat
nici o clipă tradiţia marilor condeie
de gazetciriei româneşti. Folosind
prilejul comemorării lui
Nicolae
Iurga asasinat mişeleşte de legionari. el publica în „Ecoul „ din 22
decembrie 19.J.3 un memorabil porttet al savantului, dar şi al celui ce
a fost gazetarul. înţelesul profund al
acestei funcţii de îndoită nti:siune:
socială şi naţională".

„Articolele sale din pagina I a
«Neamului românesc» ţin·ea el
sâ sublinieze - cu frază grea, încomată şi colită de multele bogăţii
purtate în.tr-Îlnsul ca-n unda
lor
adlnd apele 'UilUi fluviu măreţ şi
nestăv::Iit, aleă·!iuiesc unul din capitolele de frunte ale presei naţio
na:e. Prin cuvin.tul şi inteligenţa lui
Neculai Iorga faptul de aotualitate
î1~i afla i,nitevpretarea şi comentariul
care Dl foscrJ,u în U.torje, profesrirul nostiriu a11UlrlaÎ'nd asupra cotidian:.v~'lli 111.1rnilniile şbiinţei, ff!ră ca să
evi,te recunsuni1le la act ualitate de
C'ite ori e...a
vorba de întregirea
unui tablou de epoc.'i. Şi care altul
este, într-adevă~·. rostul gazetăriei,
da:ă nu de a desprinde din faptele
aparc::it
di.sipanaite, şi acci<lentale,
u;i

fir

co:iducător,

o

liniie

şi

o

pe:.ope-ohlvă

de ansamblu,. totalitare?
De a lumina adkiă înţelesuri care
c!au alt preţ clipei, .reintegr;nd-o
sponită
timpului din care a fost
s.'llulsă. Acest soi de gazetă.rie, singurutl la UJrma urmelor de.,-m de a
purta numele unei puteri în stat,
presupu:'le îns:i un ad de credinţă·-_
A desprinde din faptele aparent disparate
1J"rspectiva de ansamblu,
sensul istoriei rostul acesta al
ga:etclriei l a înţeles $i l-a demons ra! prin toată actii::tatca sa publichtică Miron Radu Paraschiresc11, de la a cărui prematură dispariţie s-au împlinit lun'l
trecută
cincispl'ezece ani.
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Din istoria presei noastre
A

lnceputurile
publicităfii ·tomerciale
Mai întli au fost micile
note informative, strecurate
îi~ paginile ziarelor „Curierul românesc'· şi „Albina române:iscă'·
din anul 1829,
pr'in care se anunţa punerea în vînzare a u!timelor
cărţi apărute la Bucur eşti şi
la Iaşi. Au urmat apoi anunţurile referitoare la vînzările
şi
închirieri.le
imobi!elor :
,. Casele domnului Iacob Bă
lăcea nu, din mahalaua Gorganului, văpseaua Verde, să
dă cu chirie pă un an. Cine
va voi, să meargă să să învoiască. la stăpînul lor". Şi
pentru că închirierea sau
cumpărarra de case implica
operaţiuni băneşti, deţinăt.orii

de galbeni. publicau şi ei:
,.Să dă cu împrumut 1000 ele
galbeni. cu dobînda la învo ia la".
Mica publicitate, atît de folositei în zilele noastre, al'e
un început cert. Părintele ei
a fost Zaharia Cai cal re hi,
care a editat, la Bucureşti,
;:;ian:! „ Cantor de a vis şi co-

~7~::~~~.~~
t~ '~~J.1)t!~ .,~

';ţ~~

a

determinat

tui ziar apcil'ea şi 1·ubrica „Jncu cereri şi of e de
de .··cri:iciu : „Cui va trebui
f cd or î11 casă, să se îndrepte
la <.iar, că sînt destui, dar de
bucălărese este lipsă, că fac
nazuri şi caută stăpîni după
voia lor". Sau: „Un tînăr de
15 ani vrea set. intre în slujbă la o boltă de lipscărie, ca
11cenic. Are chezaş bun pentru purtarea lui".
Inmulţirea magazinelor
a
stî1·nit concurenţa, ceea ce a
dus la mărirea numărului de
anunţuri comerciale în coloa nele ziarelor, şi, mai tîrziu,
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unor

i.iv acestor interese.

Primele
ziare ele „publicaţii cornercble" - cum se intitulau - au
fost, !a Bucureşti : „Anunţă-

tot'ul român" (1853); „Anun(1856) şi „Ammţil
torul general roman" (1864).
1n ,iceste ziare se puteau citi
? .:ci de anunţuri din comerţ,
d.e la băcanul carn înştiinţa
„nalta nobilime" şi onoratul
r;ublic precum că „ i-au sosit
mezelicuri proaspete". pînă la
depozitarul de case de baai
„sigure contra focului şi a
destrucţiunii pentru fn1'turi".
Din aceste ziare af Ui.m şi despre apariţia, la Bucureşti, a
11nor maşini nemairăzute J înă. atunci: „La grădina Ştir
bei Vodă (Cişmigiu) î•i casele doninultLi Rosset, s-a deschis expoziţiunea cel2i pînii
azi nevăzută ma.5ini de clocit
şi scoatere de pui de tot f eţiitornl"

.') erban-Vodă".

Treburile mergînd bine, din
anu1 1862 anunţurile comerciale cm început a fi publicate .5i d~ „Monitornl oficial"
cu tariful de un ban
litera.

Stiati ca...
V

mers·', începînd de la 24 aprilie 1837. In cuprins11l acesstli11ţarl „,

apariţia

noi periodice destinate exclit-

lu! de păsăT'i de casă, pe calea artei prin aburi". Senzaţionalul anunţ îl publică ziarul de specialitate „Anunţăto
rul'', în luna iunie 1856. Mal
aflăm că tot în acel an se
Î.Hi iii.ţa.;e
la
Bucureşti
o
companie de transport pentru
rnta Paris
Bucureşti ş~
13ucm·eşti Paris, care asigura „aducerea în condiţ, iimi
cuviincioase a oricăror ;năr
fnri din capitala F1·anţci, în
25 de zile pentrn tariful I şi
în 45 de zile pentru tariful
lI'»
Nici
liberprof esioniştii
n-au trecut cu vederea binefacerile reclamei. Dumnealui,
domnul N. Ferechide, care CL
fost primul avocat pledant din
Hucureşti, anunţa,
în 11:165 :
„Subsemnatul are onoarea a
cla în cunoştinţa publicului că
cu anul nou reîncepe a esersa profesiunea de avocat".
Deci iată că şi ziarele de publicitate au contribuit la mă
rirea tezaurului de informaţii
de tot felul, privind trecutul
n ostru.
Reclamele însoţite de chipuri şi desene au început să
apară în anul 1857, prima fiind a morii Assan: „Fabrica
de făină cu vapor : sub îns emnaţii au onoarea a aduce
ltl cunostinţa onorabilului public, c<1 a porn'it htcrnrea fabricei de făina cu va.por, in
care se procluce astăzi cea
mai jină calitate de făin<1. de
nrîiL..~i se află de vînzare la
)us-însemnatul magazin al lui
1\;Jartinovicl şi Asan, La Crucea de Aut, în colţul hanului

~

„

... Primul
trucaj fotografic
a fost realizat
clin greşeală?
Un eveniment deosebit la
: în ziua de 18 octombrie 1909 se organizează,
la Hipodrom, primitl zbor aviatic văzut la noi. Loui.~ BleBucureşti

tiot, aviatorul francez devenit celebru prin traversarea,
cu cîteva săptămîni mai înainte, a Canalului Mîne::i·i, a
fost invitat la noi să facă o
dc>monstraţie. Ziarele ne spun
că alt asistat la zbo1· .,pest'3
cindzeci de mii de bucureş
teni". Şi printre ei s-a aflat
.~i ziaristul George Grand. de
l!t coti di.anul „La T\.own ~:mie·',
care o ttl'mărit spectacolul cu
un aparat de fotografiat adus
special pentru a prinde momentele cele mai interesante
ale zborului. Şi le-a prins aşa

de bine, încît pe unul d intre
clişee au apărut două avioane, deşi Bleriot zburase numai cu unul singur. „A fost
o eroare din greşeală am
uitat să schimb p!aca fotografică ", s-a explicat a doua
zi, faţă de cititori, bravul reporter,
reproducînd
totuşi
imaginea „vinovată", pentru

că pe toate celelalte le expusese necorespunzător. deci ieşiseră numai sub forma unei
p2te negre. Imaginea aceasta, realizată prin repetarea
expunerii, din acelaşi loc şi
în aceeaşi direcţie fapt
i:are a dus la apariţia a două
avioane - poate fi considerată, în tezaurul fotoreportajului nostru, ca fiind primul
„ trucaj".

... Primul
chioşc pentru ziare
a apărut, la
Bucureşti, În 1873 ?
Cum arc1ta, acum o sută. şi
cinci de ani, primul şi singurul bulevarcl al
Capitalei ? Aflăm detalii din
ziarele timpului : .,Bulevardul
a devenit teatrul tuturor întUnirilor. Samsarii întîlnesc
aici pe cei ce vor să se rttin eze ; madmaselele, care abia au ieşit din pension, vin
aici să-şi arate tualeta, sâ
douăzeci şi

vorbească

întîlnească

franţuzeşte

şi

să

pe musiu Cutare.
Toţi vorbesc încet ; numai bă
ieţii
care vînd ziare strigă
tare : „ I a „Românul", ia ,.Tiligraful",
ia
„ Presa " ,
ia
„ Trompeta" (Carpaţilor), ia
„Ghimpele"„". Iată d eci şi
principalele ziare de pe vremea 1·espectivă. Descrierea ne
este făcută de ziarul „P1 esa",
in anul 1873, car e ne dă şi o
imagine a primului chioşc
pentru vînzarea ziarelor, instalat in Bucureşti la capătul dinspre Calea Mogoşoa-

Din istoria presei noastre

iei a respectivului bu let'ard.
Să reamintim că acest prim
bulevatd din Bucureşti fusese
croit în anul 18Gl .~i aL'::!a
peste... o sută de metri lungime atît cît măsoară faţada Palatului Uni vetsi tciţi i şi încă o 7;orţitrne pînă în
Ca Zea M ogoşoaiei.

.. .În 1901
s-a tipărit la noi
prima revistă
fotografică

?

Actim optzeci şi cinci ele
ani în martie 1901 a
ar;,<irni, la Iaşi, p,-ima publicaţie care se ocupa de problemele artei fotografice de
la noi : „ Revista Fotografică''.
subintitulatei. „jurnal ilust.-at
7Jentni fotografie·'. Jniţiatii'a
editării a avut-o Societatea
Amatorilor
de
Fotografie.

gomir Hurmuzescu. Cu această realizare, Societatea ieşea.
nă o lua înainte Societăţii similare de la Bu cureşti, care
fusese creată cu zece ani mai
înainte, dar nu se străduise
să aibă o revistă a sa 7Jroţrie. „Revista Fotografică" a
publicat articole de felul celor pe care le vedem în numărul 2 (singuntl existent în
colecţiile
I3ibliotecii Academiei Române): Evoluţia fotografiei; Fotografia în slujba
justitiei ; Ecouri ~i noutăţt
(tot fotografice) ; Tratat general de fotografie; Concursuri fotografice ; Apărarea
intereselor morale şi materiale ale fotografilor ; Popularizarea fotografiei.

... Prime/~,
fotoreportaje
moderne cla tează
ele la Începutul
secolului?
Fut JJ"cpo:tajul

modern

a 1"1~

tiirsta de 85 de ani. El a înCi'pt: t dtt]Jt1 1901. cînd s-a reu.5 it. in fine, sii se produc."i
plcici!e f otoarafice sensibile la.
e.qmaerile rapide. l'e imu l
dintre primii noştri fotorepor1c ri îl vedem ln ~ll.!senu~ ală
!u.-at. A asistat la sosirea din
cu ,-să a cciliireţul!ti Mnrnzi,
la data de 17 mai 1904

BevistaFotografkrJ.
,~'"\!. . rnnw ~~ rm~m~

'•
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~. '~· '\.~ H ...~ ~.A:>'''\ l't::-··
tr:·~::~~~::.~·
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,~~~~~~!,.t~

~~~~~~~

constituită
săptămîni
preşedinţia

la Iaşi cu cîteva
mai înainte, sub
profesorului Dra-

a bătut recordul mondial de
viteză, realizînd ~4,5 km pe
oră, pe o distanţă de 52 de
km. 1n desen vedem f otore-
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portenl! gniiJindu-se să plece
la redacţie, iar în stînga, sus
J·e ccipitam1l Moruzi, înconju~
1·at de udmiratori, după te r m i nm ea cursei. Prima revistă care a 1rnblirat cu precă
dere reportaj fotografic de
actualitate, cu fotografii in~ra11ta nee fărJ: „1;11 miscaţi. 11a 1·og'· - a fost „Romii11i.l ilustrată", .aparu~i în anul 1900 (pînă în 1910).

...Difuzarea presei
se făcea cu ajuto1·u/
căruţelor cu cai?
La

sfirşitul

secolului trecut

nu exista în Bucuresti decît
ur.. singur automobil. deci despre folosirea acestui nou ve!Jicu! la transporturi comerciale nu putea fi vorba. Prirt
urmare, cotiga ttasă de cai
continua să deţină loc·ul întîi în transporturi. Cu o ast1d de căruţă a fost înfii nţa'
ş: primul serviciu „modern"
de difuzare a p r esei din
Bucureşti. Ziarul „La Roumanie·· s-a aflat Lo temeUn inoi·aţiei. Fotografia pe care o
reproducem din pagina intîi
a acestui ziar (april.ie 1b98)
ne aratâ imobiluL din strada
Brezoianu nr. 1, in care funcţionau redacţia, administraţia
şi

tipografia cotidi{lnului. afaţă cele două căruţe
cu cai destinate transportului
ediţi:Ji
din ziua respectivă.

i;ind în

Una ăintre căruţe ducea pac11etele cu ::.iare la gară, iar
cc>a/altă la puţinele chioşcu1·i
existente atunci în oraş. . La
Ro111nanfr"' era oficiowl part ielului congel'vator. Greu ele
înţeles : ele ce le-o fi treliuit
c.mse;Talori/ur clin Bucuresti
trn coticlian în limba franc.eză? Ntt c11noşteau limba 1·0mcî nci. '?

Ion M UNT EAN U
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Santinela Brlilii este lillul
t:nui nou ziai· hebdomadar a·
părut în Bri:iila. BI îşi propu
ne a bi c-iwi viţiu, c.are a l U'.l t
mar i proporţii, )i sprijin[1 cu
tarie pe toţi oamenii onesli
Ii urăm tot succesu dor; t · (~
februaril? Hl86).
Monop1>Ju ch ibr iturilor. Din
dezbateri.e comisiunii numită
de Ministeru f111an(.elor
pentru monopolu chibrituJ'ilor, re.t:ultă c.'1 idecn care pr _ c'.omJn.i cs.~e ca s.\J.tu să i ·1
a:;uprC1-şi 1_u:nai "'m~:irea c!~:
briturilor
iar fabriraţiun 3 ;1
lor să o dca în întreprin,J,: ,·e
privat::i. (4 feb r uarie 1885) .
Lege:i. monopolului cî rcium ilur este o prob.1 de mare·1
solicitudine a: celor de la putere pentru prop'.işirea prii.
Ei sînl ingrijorati a nu deciidea exerciţiu băuturii.
si
de teama a·~easta, se zice c':i
v0r sri infiir: \eze o şco3J;i spc
cială într-un oraş de munte :
profesori sînt lesne de gti'>it:
se poate fa('e apel pod~orr.
nilor. sau la unele socielăti
care au program cleja regulat şi a căror sucursală din
oraşul T îrgovişlea o vom pubiica cu personalu ci complet. (1 0 februarie l!l86)
Reconstrnirt!a Spitalu lui Colţea. La 7 Apl'ilie viitor se va
tine lic i taţie la Eforia spitalelor civile pentru d~·.'!'ea în
folosinţl în i'ltreprindere
a
lucrărilor
de reconstruire a
Spitalului Colţ .~a. (5 februar ie 18'!l6).
Reprezentaţiunil e cl-r ci 'l'codvrini sînt fixate pentru zilele de 12, H, lu mar~ic. 0perile în care vom auzi pf
ri:1sfă\ala craio\·ea ncă
par a
fi : Lucia, F aust şi Traviata.
Se vorbeşte c:l renumita
cîntilreaţă ar fi regrelind c t
nu se poate prezenta publicului buc ureştean în unele
părţi din
mar'.le opere în
care • a fost aplaudat{t prin
străin;'llate. Cauza e lesne de
in\eles : în 'l'catru no•tru-i
lipseşte personalu înconjură
tor. (25 februarie 188'3).
D. C r . Cantacu zin o întordndu-se clin străinătate şi-a
retras demisia ce dăduse din
postui de di rector general :ii
teatrelor. (19 februarie 183G).
Co!'tache Ari c~scu, cuno~
cutu scriitor şi publicist. a
încetat din via! 1 zilele astea.
!nrnormîntarea lui !; ' va fa ce
la Cîmpul.mg, locu na5ter1i
.>ale. (20 februarie 1336).
O anti că . D. Jocot. col. D .
Papa:~oglu, în urma e:xcursiunilor cc a 11..:ut în urmă prin
0

VEAC

a dat de o moneu·-i fo:1rveche patrungular.:i. ele
bron~. sr.risă
pe amîndo:i·\
p'lrtil"' cu litere grece, cart!
m_:c da.ta din a 40-n olimpiada. ad1c;1 620 ani înaintea eL'J crf'5line. Această monedă
nurni1 .1 Unl:in. se ere le a fi,
m01wd 'i Dacă.
N:~dăiduim
că
directoru
~1uzeului Na(ional
dac:-1
mlr-a'le\·'ir c.:c::i rnri'1':!d1 0 ~, „
at1~ ele rara Pc rît sini~ 1
i nl'urmaţi o f,i crr:.1' ~ sii-i
c'ca le.cui cc i ,.,? CU\';11~ prin.
fr1 !l1()numcnlelc
n3\i in1k
(21 febru.1ric 1386).
Inamovibili tatea 5i
dup:'i
maartc. Primă ria Capitalei în
nemărginita s~ solidtuci:n-. <,1
recunoştinţă
pentru amicii
săi
p()litici nu-i părăseşte
nici dupa moarte, menţinîn
clu-i în demnităţile onorifice
c:e le-a încredinţat. Asti:el.
veJem în l\.Ion!lmu comum-i
nr. 5 de la 2 a·le curent~i.
la tabela delC'~aţilor de subu1~
bii ai Primăriei pe anul l83G.
figurînd ~i n:m'lCle c.1 -lui N. T.
Opreanu c::i delegat al suburbii Negu.;torilor din cuh:we::i
de Negru, deşi N. T. Opreanu a în cetat clin viaţi de doi
uni de zile.
Ni se spune că şi pentru
alte suburbii s-au numit oan1cni niorti ca delegaţi, făr'i
ca cei de la Primă1ie să se
îrnpied'.c:e de o as..!menca anorn<>lie. Noi credem c"t ar fi
bine a-i înlocui :::it mai cu„
rînd cu oamen: i v! i 5i a-;igurăm p ::: el. prirn3r c-1 n-ar~
sa piarz?. nici măcnr vn sirt-\Ul' vot. (20 febnnr\c J !)8'i\
Cei de l :l Palitie n.: şiin
!>lraude Cnp:talci. tn z: u:i l'''
17 curent, pc cînd vîncu sufla cu putere. n'.,..te p0:.1p ~
se răl[1ci~c pe Calea Căl::lra ·?i,
întrebind despre Cal<!a Do:·oliantil0r. un.le se an:inţa5(· Ll.1
foc marc.
Bunl siguranl, ·1 avem contra focului. ca. c poale
s:'\
consume tot pinii ce si so·
sea·.;că pompele care dun:-1 CL
pleac,i tirziu m'li ereşeŞte ş'
stradele.
pîn5
Desigur c'\ pompele
s·'\ fi ajuns pe Calea Domb1rnţilor n-a mai gă<>il nim ic
de stins.
t..r fi bin" s:I se ia m'l!<uri
pentru a înl<Ht•rn nceaJtă n cpă!.are. c.Jd ~e pval, lnlimpla multe nznorociri. (l!J februarie 1886).
ţaru,

te

Rnbric'l realizată de
Dr. R odi ca ŞF:RBA N ESCU
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POLONIA:

„REVISTA SĂPTĂMÎNALĂ"

şi

dialogul în societate

Varşovia, str. Brocko nr. 22. Aici ,~e află sedi ul gazetei PRZEGLAD
TYGODNIOWY („ Revisto săptărnÎ no l ă" ) realizată de un colectiv format din 30 de membri (şi 7 corespondenţ: În 6 loca l ităţi ole \ării).
Publicoţio o sărbă:or' ·t
cel de-ol 200-lea n u măr la 26 ionuari'
1986. (Primul nu.năr ol primei serii o apărut în anul 1863). Format ma e; 16 '.')ogi1i ; cinci coloane pe fiecare pagină, cJouă
culori (negru şi verde) ; zi de opar;ţ;c: dumini::a. tiraj : 16'.J O:J:J
de ex:::mplare ; preţul : 25 zloţi.
Am fost oaspetele revistei Przeglad \ ygodniowy În ll!010 ionuo r:e,
in codrul unui sch mb interredocţional , prilej care mi-o ingăd u 't
şi o convorbire cu Joann a Skoczylas, redact or ş e f a dj unct al acestei p u blicaţii. O femei e tînără. inteligentă , outcri:oră şi ter:b·1 d~
fermă in respectarea pr'ncipiilcr şi prof.lu lui revistei, do r şi cu o
more dăru·re umană foţă de u nele moment e mo i dific;le în v:a ţo
şi munco unor colegi.
8-9. Condiţiile tehnico-tipografice
Sînteţi în conducerea
r evis tei

„Przegla d tygodniowy" ll e doi a n i,
de la puţin tim1> dup ă ap ariţia acest ei noi s erii. Or ice început presupune e ntuziasm, d a r ş i adaptare la
un nou loc de mu ncă, confruntarea
cu multe n ecunoscute ...
- Presa nu este pentru mine un
teren necunoscut. Am lucrat zece
a ni la Televiziune, m-am specializat
în probleme social-culturale, Lraduc
şi c ărţi. Cu această exper i enţă am
venit aici, unde diferenţa fată de
munca la Televiziune este în primul rînd de tehnică. Iar ri Lmul dz
muncă. operativitatea,
actualitatea.
disciplina, slnt v alabile ş i pentru
munca la ziar. Cu diferenţa, totuşi.
că acum dispun ceva mai mult de
timp ul meu liber.
- Ca r e este profilul r e \ istei
„Przeglad tygodniowy" ?
- Sîntem un săptămînal al dialogului în societate. In această perioadă este nevoie el~ o înţelegere
a etapei istorice pe care poporul
nostru o traversează. Nu sîntem un
ziar de partid dar considerăm că
tratarea problemelor sociale, cetăţe
neşti în modul nostru personal publicistic vorbind - are o marc
importanţă acum, cînd sîntem înain tea congresului part'.dului. Alături
de problemele considerate de noi
majore, oferim cititorilor şi anume
teme senzaţionale. Voi da
două
exemple. Dar mai înl:îi, pentru o
mai clară viziune asupra profilului
şi structurii revistei structură pe
care eu o văd încă pre::i dispersa tă .
ceea ce nu cred că este o calitate
- am să vă fac o dchliere a tematicii pe pagini. P rimele nouă pagini tratează probleme de actualitate din ţară, prin interviuri, reportaje, informaţii. Even imentele ,.la
zi" sînt programate
la paginile

ne cat·e le avem ne ajută să fim
prompţi chiar în informaţia cotidiană. Am creat un colectiv redacţi o
nal, o echipă de zia rişti care se
ocupă numai de informaţia de strictă actualitate. L a pagina 10 tratăm
p robleme de istorie, iar la pagin a 11
p•·oblemele i n tern aţionale culturale,
politice, sociale (uneo1·i aceste probleme externe le publicăm şi
la
p agina I). Tematica de !stol'ie I.iterară şi culturală este găL:dui tă
la
paginile 12-13 ; ştiinţa, la pagina
1~. un roman în serial la pagina 15
şi. în sfîrşit, la pagina 16 un fo ileton, o ca rka tură semnată de unul
din cei mai
prestigioşi
desen atori ai noştri, A ndrzeja Mleczki
şi, bineînţeles. o rubrică de note.
Am să fac citeva sublinieri. Ne
străduim ca tot ceea ce se tipăreşte,
indiferent de gen ul publicist ic, să
poarte nota perso n a l ă a revistei.
Articolele noastre de istor ie se ocupă de ultimii
40 de ani, folosind
mărturi i şi documente necu nosc ute
pî:iă acum, priJ1 il1iterviuri cu ma.rto:·i ai acestor even im ente isforice,
eseuri ş.a. Dacă revista „Przeglad
tygodniowy" nu va reuşi să r eziste
în timp, în faţa cit.i torilor , ea v a
rămîne totuşi cu un cîştig de necontestat. cel puţi n prin serialul
care îşi propune o istorie a literaturii poloneze din ultimii 60 de anl,
semn ată
de renumitul
soriiitor
Piotr Kuncewicz, săptă mînal (pag.
13).

Ce rubri<'i au căpătat o largă
la cititori ?
- In primul r înd, după cum am
mai spus, informaţiile di n lară şi
din străinătate : a po1i comenta riile
interne şi intern aţion3le ; u n scurt
interviu săptămînal, cu o persoană
mai puţin cun osc ută, dar cu activi-

a udi enţă

tate profesi onală interesantă şi care
nu trebuie să fie neapărat din Varşovia: foiletonul din u!Lima pagi nă ; revista presei (cit.ale d!n presa
polo neză şi citate „nostime'') ; prezentări de cărţi.
Ln afara foiletonului poJibic desenat de la pagLna 16 nu avem o
ilustraţi e fotografică bogată. deoar ece calitatea h îrtiei nu ne permite'.
Cele aproximativ 10-12 fotografii
ca.re apar săptămînal sînt de obicei
pr im planuri sau portrete. Preferăm
mai puţină ilustra\ie fotografică dar
d e b ună calitate artistică. De aceea
optă m p en iru desen.
- Cum aţi reuş it să testaţi interesul cititorilor p entru obiectivele
propuse. Prin cor espond enţa s o s ită
la redacţie ?
- Nu. După un an de Ia apari·
ţia revistei,
ne-am adresat u n ui
ofi ciu specializat în sondajul de
opi n ie publică de la Cracovia, care
a stud iat pub1icatia noastră şi
a
elaborat u n pach et de întrebări care
au fos t trimise mai întîi redacţi ei
spre consultare. Au fost chestionati
1 OOO d e cititori ş i am obţinut următo·arele
rezultate : vîrst<i. celor
care citesc revista este între 35-50
de a n i : deci oameni în p1'ină pu' ~
re d e mu ncă ; majoritatea cititorilor sîn t bărbaţi ; genurile publicistice preferate : reportajul, informaţia ; zonele de interes : istoria tă
rii, istori "· literaturii polon eze, pro·
bleme social-cetăţeneşti. P ropunerile
făcute şi-au şi găsit ecou în coloan e).-, revistei. Asemenea sond a je de
opi nie sînt solicitate frecvent
de
toată rresa noastră si sînL
realm ente un aiutor în chiar concep:i~
şi elaboTarea ziarelor.
- Chiar !le frontispiciul r evistei.
care ocupă un loc gene ros (împreună cu sumarul, a proa!)e un sfert
fle pagin ă) este precizată cifra tirajului : 160 OOO de exemplare. Cum s~
înscrie acest tiraj în sfera d e interes a cititorilor, ştiincl că numărul

41

publicaţiilor poloneze este destul de
mare?
- Tirajul a fost stabilit ele oficiul special care se ocuvă de difuzarea oresei. vînzarea publicatiei la
liber şi efectuarea d•e abonam ent.e.
Returele sînt de 6° 11 şi sîntem m·1lţu m iţi cu această cifra. Prin vinzarea revistei, noi am obţinut un
beneficiu anual de dteva milioane.
ceea ce ne permite o desfăşurare
m ai modernă. mai oper.ativă a muncii redaoţjcmJ.le.
- Adică?
- A fi mereu în strictă actualitate este unul din principiile noastre la care nu ne permitem să facem rabat. .1\vem o aparatură tehnică proprie, cu ajutorul căre'a putem comunica in orice moment, cu
orice colt din lume. Şi acesta nu
este un lucru minor. Nu avem coresponden ţ i permanenţi în străină
tate, dar am reuşit în acest 1;'>
timp destul de scurt pentru via'.a
0

r] ,::(il;j s{1 stab ilim cont~1cte
Cd
m· !!e. per,oane din afara ţării. c1 ·~
a'.1 prencL1pări comun~ cu profii '
! t.\ · < . no.astre şi care ne pot furn ;z· info rmaţiile d e care avem H
\'J'e. art'co'e. reportaje ş.a.
Dir '>ă revenim la difuzare. 011e'1\i ine care nu ne sa tisface. Este
g;~J S:i~i con oogem 'PC difuzori să
f.o1.::[1 o distribuire proporţională. Ei
1,,eferă să t:·imită cea mai
mare
parte r'h tiraj în oraşeile mari Iă
sînd descoperite zonele mai îndepărtate de centru. ceea ce. desigu·-. ar fi ceva mai greu, dar foarte n ~::esar pentru noi. Vrem
să
at··:u:em clt mai mulţi cititori. ca1·e
sînt -n:almcnle interesaţi ele conţi 
nutul rc\·:r.1ei n oastre. în toate r0g!u:1'le ţării. Pentru o revistă tină
ră ca a noasLră, care se
afirmă.
este nevoie de un tiraj mai mar,
V ă mu lţumim şi vă urăm su cces !
Elena MARINESCU
I

.'FINLANDA:

Un binom al timpului nostru
TEHNOLOGIE - INFORMAŢIE
la Heisinki, !>C străzi se plimbă chipul liniştit aJ
lle zăpezi. a~iţ at ele clocotul i erbii şi zborul d e pă
c:.lri. După am·ază de mijloc de săptămi n ă. Intr-un birou atins ele
<>.rii)a valurilor ghicile în t r esiirirea ferest r ei,
profesorul
ERIK
ALI ARDT vo1·bcşte pro>ocat d e noi. despre unul· din subiectele
dragi lui - impactul noilor tehnologii.
Născut i,1 1925 Ia Helsinki. Fişa pusă la disp 1>ziţie d econspiră in
cite;·a tuse porlt"ctul său profesional. 1\-!agistcr în sociologie, p sih Q!ogic, Şi iinţe l>Oliticc. Doctor în soriolo1?ic, A î ndeplinit funcţii
diverse : din-clol' al Institutu~n i d<' cercetări 1.H n H elsinki, d ecanul
facultăţii dP sUinţe sociale, prrf!'s1.;· ce rcetăt-0r l a Aca demia F in lanclei. A 11rcdat în univer"iităti !·tri'iinc mal mulţi ani. Este v iccprc· cdinte al Consffului 'aţional 13cntru crrrctar e d in F inla nda ş i
faec p;ir!c clin cond ucerea a numerC''.l"c foruri ş tiinţifice din ţară şi
-.trăinăla!e. Şi, <'a să în~cl eg('m mai bine cu cine avem de a face,
ci tim, n egru pe a lb, că a scris peste 20 de cărţi d e sp ecialitate.
Şi fn v ehic ularea i n formatici.
creeze viitorul pe care il doresc.
ca şi în alte domenii ale activităţii
Sint, de pa:~t€a cec>-laltă, r€acţii neomului, tehnologia exercită o ofengati\·e, complet neo1iitice, care prisivă de proporţii. La c e conside1·ave3c noile tehnologii ca pe o adevăţii '' ă invită aceas tă consta tare?
rată pacoste. De bună seamă. amcomputeribe!e poziţii extr.ztr.e, simplificatoa- Noile tehnologii.
zarea au provocat şi provoacă ~·e.acre. treb:iie evitate.
ţii diverse. Descoperim cu uşur!n:ă
Avem datoria de a fi atenţi şi l a
un anumit optimism euforic. detergimnasti ca termenilor. Se modifică.
minat de interese comerciale, care
pr:n apariţia tehnolo~ilor. moda.
pun în ev:denţă doar atributele p-1\·a':lri!e. denumiritle ori S€ transzitive ale tehnolo:;liilor moder.n·e. Un
fo!'m'i societatea ca atare ? Termebinecunoscut reprezentant al ~es nul de „societate in.formatională"
tei atitudini este japonezul Yo neij
s•.irY 'ne după ce, cu un deceniu in
Masuda, autorul
luerăirii
„Plan
u:-n-iă . ne piă.cea să spunem sodepentru o societate informaţională·'
t:i.t..ea „serviciilor" sau „societatea
- E'l a introdus conceptu.I de CO'\Tpost-lndustrială". Da.spre socieb+e'i
PUTOPIE încercind să
conviniz'1
mforma(iei s-a vorbit mai
întîL
de următorul fapt : tehnologiile d.e
prin anii '60, în Japonia şi a consultimă oră vor ajuta pe oam end ~ă
tituit termi:mul-cheie în pl a n ul pe
E p rim ăvară
oraşului scăpat
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care îl menţj o n:lm. S'2 mai vo:b·s':"!
p"n.ă atunci de .. virsta cibernet!.că".
d·e ,.wr.i.etatea cunoş•inlel">r",
de
. societatea tel.-emat.că ·· etc.
Ti:)'c pentru
această
per·o3ciă
este, desigur, apl icarea, de-..-;eb' t 'le
r:i.pidă, a inovaţii'.or în m'cr' e: ~ 
t.:-onk:ă ş.i optică. Comput~rele
au
e;'olu.at at;•t in d'recţia miniaturizi1r:i si a reducerii costurilor d·e ia
nivele. cîndva de necrezut la cote
oricum a ccesi bile. Se ştie că prim.e~e c\Jm putcre digit.a.J. pr;n
an ;i
·50, cintărcau 25-30 tone, populau
o întreagă clădire şi pret;nd€;:iu
chel•tuie1i de jumătate m ilion
de
do~.a.ri. Treiz,eci de an i m:ii tir/..;\1
a::elaş.i po,t0enţia1 de lucru poate fi
conţi nut într -un degetar de silic u.
/\:;:>roa.pe orke computer de
ca<i.
costînd c u pu(..in peste o sută ci'l
dolari, poate face cam acelaşi lucru
ca bunicul său, gigantul de acu•11
t"ei decenii.
- Radiografiind .sta r ea de lucruri
din ţara dv., pe car e o ştiţi atit d e
bine, care ar fi constatăril e cele
mai uşor de făcut?
- Computeri,za rea
a
aciionat
după cum ştim pe un front larg şi
desitul d€ rapid. Dacă mă refer la
Fin1ainda, pot spune că aici ea n-a
făcut şi nu face excepţie. Iată. rhvezi. Se estima în 198-0. prezenţa a
circa 80 OOO persoane în domen iul
prellil::rării automate a datelor. ln
19.34, df.ra a c.rescut deja Ia aproape 400 OOO. Aceasta însemnă că
d.ei.3 16 la. sută din forta de muncă
a ·ţănii lucra. cu computere ori la
t-ermi:na1e. Deci. mai mult decit cei
ocu10.aţi i•n agrkultură. care re-prezentau în 1960, 32 la sută d in totalul forte.i de muncă djn F ;nl.and'l.
Numărul compurtereLor d€ ca~ă era.
la sfirşitul anuluoi 1!>84 de apro.arye
100 OOO dar definitoriu pentru tendinţele existente e faptul că jumă
taite din ele a.'..I fost cumpăra·te 'intr-un singur a.n - 19 84.
- Literatura de s p ecialita te se
opreşte cu insistenţă asupra consecin ţE'lor insinuării tC()mpute relor în
viata noastră. Cum sînt e le surp rinse tîn lucrările dv. ?
- Viteza dezvo'lită0r~<>r teh.--iologice face dificilă configurarea unor
con::lu2'Jii ferme privind
i.mpa.etul
a.cest,.,,a asupra vieţii de toate zilele. Cercetărne
privind s+.!;nţele
sodale cer timp ia.r studii sistematice sî.nt greu de d~c1ansat inainte de a. fi fost sesizate unele efect'.".
Sînt în curs de desfăşurare şi la
noi în tară asemene.a ţ>reocunări.
sub egiida grupului de cercetări socio~ogice al universităţii din
He1 sinki. Detinem unele con c1uzii oreJ'minare, care pot fi puse alături
de ceea ce cercetătorii d:n
alte
tări au reuşit să stabilea<idi în ace5t
sens. O af.i.rmaţie paate fi făcu.tă ~i
anume că im oadu1 compu'eriză ··ii
asupra relaţiilor sociale, a aotivită
tii oamenilor se dovedeşte ?T'ai P'ttin dramatic decit se anticioase. O
exp1icatie poate fi găsită în aceea
C'ă nou1 proces. computerizarea. a
fost aţ>!icată unei mari var!etăti de
îndeletniciri. Exiistă
o
di:feren~

între diferit.€ p~·of· s'i
·, Unele d' f.:-:en\ ~
t:·adiţi.„na.lc- :nt~c rnes.c:·ii
,- ,„ ră
mine in lum?a el •mi1n"-!ă cl-e c ·:ula' J1'. deşi im:xlrhn\·1 re1Jativ5. R .a:n
z'ştk>r f3cf)r' d, stres în viata a::considerabilă

lc;.~.·be ~!:: .::~m."Ju,!.

tivă

p-0ate să d·escreas·că.

S-a vorbit şi se vorbeşte cu
poa.tc mai mult
decît
despre altceva, de efectul neclcrit
al computerizării forţei de muncă.
- Ex1peden(a ţărilor nordke nu
confirmă această
predi.ctie.
Se
co.ns.ta tă o discrepanţă viizibHă între
c:·edinta generală că computeriza.reci
''a condt11ce la un şomaj de masă !:'i
ce se î.ntîmplă în reaJ.iitate azi. Puţi.ni sînt cei care, deocamdată, semm:l~ază că introducerea oomputcrului a adus cu sine reducerea num51rului de oameni. Nu dispunem
de date care să ne permită o analiză a efectelor eiompu teri.zării
pe
ansamblJuij ocupă.rii forţei de mund'i. Dar. i«1 cazul ţ.3,rilor norctice. nu
exl~l.:l incti:cii cu tprivire la cre•)<terea
ş1maj111lui din acest motiv.
Sînt.
dimpotrivă. multe exem.p1c car-e arată cum s-a ajuns. prin comu.'..1t"ri,zar•e, l3 creare.a de of.erte supli-nPnt.are de serviC'ii. Tmoortant
e.s•te înc;ă să privim cu circ•1msp-ecţie r-czultate1e înregistrate. Este posibil ca în f1z3 c-e inoeput compu1-erizar·P-1. s~ adu.ri'l cu sine
noi
locuri de muncă dar să condu::ă în
acefasi timn în preajma punctul,1i
d-e ~aturatie. Vom vedea.
- Chiar crcdcli că ne vom v<'dea iinuţi la disb,nţă de micile bi.iuterii t0use în operă de clez ':oltarea (.ehnofogică ?
- Au fost fă::ute numeroas·e p··esupuneri privind mtJdificări1e p
rar~ ccmputerul le-ar out.ea aduce
dt• oă sine în viata de fieoare zi. O
00;11ie de.ia im,n?rtă<:i1tă este a-c 0 ·e'l
că sr,-.'etatea infr\"rr>ationaiUI. a a'111]ni '."100 v.a uz.a de
tehnofoe:iil·"
d-e.ia 00-nsaC'r:ite. C"'?1e trei mii'0"''.'·~
rrucia1c s1nt rec·unoscute în ra~li-1t'!leviziune. 1€1ecomuinkatii si c,..'.11putere. Televiziune:i. s-e nrez'nt'\
cuin stim c:i la r." ne mitem a·~.t"'1t"
de aclllm în,..ril-i este do:ir d„.,v,..,.1_
ta.rea. oo<;ib;.Ji,t.ă·tilor e'<isite.nte Mult<> pro<lt'~"! de t.io virleote"<. teleh~xt
o·ri tr.an<;ferul el.,.. ·b-'l-'1iC de m<1n('dii w1r fi ba1.ate re fofo$iTe3. si111ult„n~t 1. <''''"lnuterP<1 'lr. t<>IJ,?r0muni.(':1tii1lor si t«"~f'viziunii. Mi:niaturi?1•-. 1
si nrehrl ~cii7,ut al r om.oon"'n'nlor
ale-c11ronrl oe a co1n dus ,J a ;o,l\ t1t1un rle.re:t
corr">uf.p,re'or si t.pl.omatidi în numeroase secboaire a.1e vietii. A~Pm<('
ne'I c<1m'1'lon.Pnk ~îrt <lei.a imokrnb1te în ao1r:ite de fr>tof!rafia~. i11cări'. automobil<". apara•tură casnică. Tn oofida t uturor disoozitivf'1or
e1•e.ct:--cinice noi. c.ei mai muilti dint"e .:ei care scriu desnr<C' e 1e orc>ferii .~ă armmţe .c:i:::-h;1mbări mndeste
în a.divitl\.ţi.Je d';! f:ie-r<1"e zi. T~h:n0 l'H~ia f'«te do::ir unul d!n
f~"triri;
car" ,„_:;7i,3ţ î1n vi'at"I Moa<;.tră n1--Ji~
m1 itl\. Si'lt atîtia altii cDre o P"t
c'l"":tel'rnina - cl;1rn<'ttul. rutina. tr;i di'iile. valorile. atitudinea nolitiră
ni1Velul activităţi1or economice.
-
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0

0

0

1

.

~--:

', .,,...

..: -

„·

..

„.

„„

.... -

.

:~~5~t!n~ţar'e profe~ia~~~fl : ,
~.,_,_

•

~

~•

I

-'

~

'•

~

•

·- Au loc cliscuţii, şi n-aş zice
sint neinteresante, cu pr1v1re
la frontiera dintre muncă şi destindere, dintre loc de muncă şi
că

casă.

- S-au vehiculat.
desibule spooulaţil în

într-adevăr.

legă.tură

descreşterea importanţei muncii
creşterea importanţei octihnei.

ou
şi

Cu
numai ciţiva ani în urmă erau
.lansate numeroase proclamaţii vizind sosirea iminen,tă a „epocui
timpului l1iber", oni sfirşituJ, la fel
de iminent, evldernt, al „sooietăţH
muncii·'. Asemenea doolaraţii a u
deveni.t mai rare. Au .av.ut de cîş
tigat acele puncte de vedere conform cărora locul de muncă nu
este numai o sursă de produc.biviitate umană care poate fi puternic
stimUllată de tehnologia
i1nformatiei. El este şi un context social!
de apmpiere ~ntre oameni. Sbudiile sociologice indică de altfel că
locul de muncă a devenit în unele pr.ivi.nte mult mai importaint decît î.nainte. Cont.actele socirue între
oameni, deipri111deri<le de timp liber
sînt, în fapt, tot mai mu1t determi1nate de exper.ienţa, de conta.otele cu colegiii chiar la loc:ul
de
m:u1:11::ă.
Creş.le deci imporlanţa socială a
Iooului de muncă. Ială şi raţi'l.111ea
pen.'.ru care ore.5te j,ndoiala legată
cic dep1 asarea acestuia la domiciliu. Noiile tehnologii au deschis
imense posibilităţi pentiru o prefacere sub.s.tanţial.'.i a locului unde ne
de:.fă<;>urăm acit.ivilatcoa. Sint abit de
mu'te s.lujbe care pot fi pr.adlicate
.:i.peilînd la te1efo'1, operînd la compute·· acas.ă.
- Este bine ? Este rău ?
- Vreau să subl.inîez că s-ar pule':! astfel să fie provocate ~rave
forme de izolare„ alienare, dezamă
gire. Noile tehnologii au desch.is
fereas.tit-a către o multime de po,c;ibilităti. Rămîne de vămt în ce mă
sură ele pot fi şi valorificate. Si/)1tem oricum in avanLai Iat.3 de cc
.c: a in.timplat cindva. Pr.ima revolutic îndustrtială sosea cu muart t.iimo
in~iri.t<'
ca să se fi făcut ceva
p1„nt..!'u a-i putea remedia consedntele neg.a~ive. De această nată urohlemel,... de ace.st fel se discută a>Jroape de la început ul înceuuturilor.
- Care sînt influenţele ce pot fi
ele acum considerate reale, demne
de reiinut, generate de dragostea
noastră pentru computer ?
- Am la îndemînă rezrulitatele
llnei cercetării efectuate de grupul
de sociologie de la universiibatea
noastril. Alu fost examinaţi o serie
de paramebri în cazul a trei categorii de pmfesii : aoti<virtătii imp'H6nd computerul, activităţi nellegate
rle computer în sectoare unde ace.sta exist.<1 şi locuri de mu:ncă fără
computere. Iată citeva constatări.
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Evident, odată cu creşterea gradulu.i de computerizare, munca devi112 m:ii puţi.n sbresantă. Un procent
de 79 la sută clin cei ches'ionat,i
sus\.in că activtitatea lor, în .sectoarn cu computere, nu suportă influe·1tia factori.lor de stres, în timp ce
numai 5!J la sută din cei aflaţi în
afara locuri>!or dotate cu computer
r.§:s p•u n d la Ie~.
S1.nt de.sigur diferenţe între diferiţi facfo-i:i de stres. In Limp ce
oomputerJ:z:area pare a fi redus numărul îndeletniC'irilOl' care pretin 1
efct'turi fizi-ce mari, există mici diforeinţe înt:re diferite tipuri de profesii în ceea ce priveşte presiunea
himpului. S-.a spus adesea că pnin
oomputerfaaire o.amendi au fost forţaţi să muncească sub o presiune
mail putennkă a timpului. Dar. rezultatele preliminare indică altceva: presiunea tim,pul;ud
a rămas
aprox·im.a!Jiv la acelaşi niveil.
Computerizarea pare a fi inten:end t doar ~n sensul unor forme mai
c-alificate de stres. Pretenţiile prlViLnd atenţi·a, acurateţea, rcspoosabltii1'. atea a u crescut. CompUJlerizare)l. a accenbuat preocuparea, teama
de a nu greşi. Iată şi dO'Vada: 60
.Ja su'ă din salariaţii din razacornputerulJ.IUi spun ace.sit lucru, in timp
ce numai 33 la sută dintre cei de
la loculi de muică fără oomputer
răspund la fe.1.
Se întîm.plă ceva în cazul lucră
torifo·r ele l'.I computer: ei au reai1e
dificult.3ţi în a se relaxa îndeajuns
tn timpul lor liber. Descnip ţiile romantke ale acbivit'.itii la comouter
o iniă.ţişează ca pe o latură pozitivă: munca este a.tît de intc.resantă că oa.men·ii nu i se pot sustrage.
Ei viin la tre3.bă chiar dac.'.i sî•nt
suferinzi.
Exp!-icaţia
nu trebuie
rău.ta.tă nea,părat în devotamentul
pentru com!}uler. d şi în dificultatea adesea iintîlniti:I. d<' a g8.s.i înlo("uitori l;i fel de capabili pe l')erioad.;i de absent,'\.
- Să fim prin urmare liniştiţi...
- Să reţinem că lucrurile sînt
miuil1t mai complexe decît par la
prima vedere. Majoritat~a studiilor
asupra impactului social subliniază
existenta unor probleme
nu
atît
între
lucră torii
la
computere
cit
în rîndul celor din sectoarele necomputerizate.
în ţăr:i•le nordice nu există riscrul
de şomaj în rindul profesiilor legate de computer. El poate fi întîlnit în sectoarele necomputerizate. Unii au fost tentaţi să dividă pe munciitoni, :porm.imd de Ila fa1pliUJl că l u orează
sau nu J:i computer, în i:nte1Jigenţi şi
no.n•in.te1ige111ţi. Mai mult decît
o
clasificare neinspirată . acea.sita demonstirează existenta unor probleme de o~di·n psihologic„ unele încă
r.~îndeaju.ns de bine cunoscute.
Neagu UDROIU

43

-

...

. .

Panoramic·.„~extern
.

.

,. . .

~

-

'6·"'

-

~

.

.• ... . - • -

„ ••
.Anul international al pac11
J

Secretariatul ac ne ral al Or1ntcrnat10;1a'e a
Ziariştilor (0.T, Z.) a dat JJ:Lblicitătii o declaraţie în l aătură cu dcci::ia unanimei a
Adunării
Genen1le a O.N.-'.
de a proclama emul 1986 cri
rln Internaţional al Păcii.
ln cooperare cu organi:allile membre. Secretari,1n1L acneral al 0.1.Z. - .~L ai'l1tu :n
declaraţie -- . .îşi va C'Ji'Ct·n y.;;mizaţiei

tra eforturile asupra luptei
impotri va
propagandei
de
război, pentru
a condamna
doctrinele şi conceptele militare care urmăresc să „justifice·' folosirea armelor
nucleare. se va manifesta împotriva razboiului psihologic şi
a propagandei calomnioase a
imperialismului".
Revendicările ţărilor în curs
de dezvoltare cu p r ivire la
decolonizarea i11f ormaţiei
şi
sprijinirea acestor ţări în instaurarea unei noi ordini a
informaţiei
şi
comumcarn
sînt. de asemenea, obiective
majore urmărite de 0.1.Z. în
acest an, ca premisă a asigurării unei păci durabile în
întreaga lume.
Secretariatul
general
al
C.l.Z. se angajează în decla-

,·atia

citată să

asigure parti-

cira ·ea orga nizaţiilur mc.m bre
la evenimentele cele mai in'portante organizate de Noţiu
nile Unite în cadrul Anului
internaţional al Păcii ; c.u ocazia celui de-al X-Zea Congres al 0.l.Z„ să orgailizeze
sesiuni
speciale conrncrate
păcii ; sci publice o broşu rci.
conţinind
rezoluţiile
O.N.U.
cu
pnt·ire
la
extinderea

schimburilor d e
informaţii,
în interesul păcii şi al coopf:rării ; în paginile organelor
de presă ale Secreta·riatului
general al 0.1.Z. şi. ale organizaţiilor membre să se publice cu regularitate· articole
dedicate Anului lnternaţwnal
al Păcii.
Anul 1986 mai are o importanţă
deosebit de mare
pentru Organizaţia Internat ională a Ziariştilor - în luna iunie se vor împlini patru
decenii de Za înfiinţarea sa.
1n prezent, O. l .Z. cuprinde
peste 200 OOO de membri din
ţări diferite, cu toţii animaţi
de ideea generoasă că ziaristica este menită să militeze
pentru progres şi democraţie,
pentru pace.

Uniunea ziaristilor
chinezi
"
Ziariştilor
diit
Chineză a fost înfiin-

Uniunea

R. P.
ţata

în anul 1957. 1n 1983.
Uniunea şi-a convocat primul său Congres ordinar, cu
participarea a 200 de delegaţi ale.5i.
Principalele sarcini ale organizaţiei sint : schimbul de
experienţă între ziarişti, fa-
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vorizarea cercetării, precum şi
dezvoltarea şi discutarea unor probleme d e teor ia .5i
practica presei.
Intre preocupările Uniunii
Zi-:rriştiZor din R. F. Chinezii
mai figurează formarea viitorilor ziarişti, precum şi rezolv~rea problemelor
sociale
ale lucrătorilor din presă.

FELAP

si
noua ordine
„
economica
•

V

Secretarul general al FELAP
Latino-Americanei
a Ziariştilor), Luis Suarez. a
afirmat, la o conferinţă de
presă organizată la Ciudad
de Mexico, că această orgfl.nizaţie va continua să inf armeze opinia publică din regiune asupra gra-vităţii problemei datoriilor externe ale
ţarilor
Americii Latine.
L.
Suarez a prezentat un document in care sînt sintetizate
activităţile organizaţiei în perioada de după cel de-al IVlea Congres, desfăşurat în iulie l!J85 la Ha-vana, şi informează asupra viitoarelor acţiuni pe care FELAP le va
desfăşura în ajunul aniuersă
rii. in 1986, a zece a ni de la
înfiinţare. El a anunţat, totodată, că, la sfîrşitut lunii aprilie, în Mexic va fi organizată
o
reuniune
lărgită
a Comitetului Executiv al
FELAP, car e va analiza activitatea depusă pînă în prezent, iar ulterior va organiza,
împreună cu OIZ (Organizaţia Internaţională a Ziarişti
lor), o reuniune consacrată
examinării situaţiei din America Centrală şi zona Caraibilor.
FELAP - a arătat Suarez
studiază posibilitatea organizării,
în colaborare cu
Comitetul
lnternaţiona l
al
Crucii Roşii şi cu Federaţia
oamenilor muncii. din domeniul presei din America Latină (FELATRAP), a unui seminar în legătură cu ziariş
tii şi. c1L drepturile omului în
general. Obiectivul seminarului, a precizat el, îl constituie
crearea unor
condiţii
mai
bune d e protejare a ziarişti
lor aflaţi în misiuni periculoase.
ln pe rioada 28-30 aprilie
a.c., FELAP va participa la
seminarul privind noua ordine informaţională în lume,
care i;a avea loc la Hat'ana,
cu tema „Mijloacele de comunicare în masă la orizontul secolului al XXI-lea'".
(F cderaţia

· Panoramic
Bertelsmann
şi săptăminalele
Tribunalul din Berlinul occidental s-a opus, la 10 februarie a.c., participării yrupului Bertelsmann ca acţio
nar al săptămînalu lui liberal
„Die Zeit"'. condus de fu.~Wl
cancel.ar Helmut.h Sr~hm.idt.
Conf o,-m "relatării ziarului
francez ,.Le Monde", tribunalul vest-berlinez a estimat cei
nu este normal ca Bertelsmann, care deţine deja sciptii.minaltd „Stern" şi o parti-

vest-germane
cipare de 25 la sută la Societatea „Spiegel", să cont ruleze trei din cele mai importante reviste din R.. F. Germania.
Proprietarul lui „ DiJ Leit „
şi grupul
Bertelsm.ann, pri1i
intermedi-t.Ll filialei sale „Grilner und Jahr ", au l1otănt sâ
con tesle
decizia
instanţei
vest-berlineze şi să se adrese;:;e curţii di.n Ka rlsru hr.

Music Television
MTV (Musi c Televisicm) a
fost primul canal TV muzical din lume. Creat în l~Sl ,
de grupul american Warner.
programele sale sînt difuzate
in prezent de 3 385 de statii
afiliate şi are 30 de milioa~e
de abonaţi.
După cum
ne sugerează
denumirea sa. emisiunile lui
MTV sînt exclusiv muzicale :
concerte, interviuri cu solişti
vocali. instrumentişti, conducători de formaţii din intreaga lume.
MTV este considerat în
S.U.A. printre cele mai m:iri
succese ale televiziunii prin
cablu, devenind în mai puţin de şase ani unul din elementele importante ale industriei audiovizualului, discului,
a le show-business-ului. ln ar.este condiţii, Les Garland,
responsabilul programelor, şi
Mayo Stuntz, responsabilul
dezvoltării, se pot :lec1ara satisfăcuţi.
lntr-un
interniu
realizat recent, ei îşi explicau concepţiile care stau la
baza activităţii lui Music Television: „O televiziune modernă se adresează tinerilor
adulţi, generaţia
„celor de
40 de ani" nu ne interesează.
De aceea, ne aruncăm publicul într-un mediu de rock 'n'
roll".
Declaraţiile
tranşante
ale
celor doi conducători ne pot
crea o imagine cît mai apropiată de ceea ce îşi doreşte

Pro;Jramul muzical non-sto1J
(24 de ore din 24 !), fâ.ră
nici o rehwre, al MTI!. Este
vorba de o manipulare a tinerei generaţii, speculînd preferiri ţele sale muzicale. Evident, totul dii naştere 11nor
profituri. Şi nu dint1·c
cele
niai mici. ln buzuna)'(;/e cu1
se
adună, nu mai e cazu'
să
mai insistăm.
01·icum,
zeci de star-uri
prmtre ei David Bowie, Mic1'
Jagger sau Tina Turner strigă în faţa camerelor de
luat vederi sloganul canal1Llui „I want my MTV!"
Deşi scandarea sloganului nu
prea a1·e virtuţi muzicale, şi
de data aceasta scopul scuză
mijloacele...
Profiturile obţinute în S.U.A.

au stîrnit apetitul organizatorilor. Şi atunci MTV şi-a extins aria de cuprindere şi în
străină ta te. !ncă din 1984 a
fost încheiat un acord prin
care 29 de milioane de japonezi primesc, în fiecare săp
tăm.înă, patru ore
de emisiuni marca „ Music Television". Acelaşi lucru s-a petrecut şi în cazul Mexicului,
al altor ţări din America
Centrală.

In momentul de f aţei, conlui MTV speră să
difuzeze cîteva din programele lor prin reţelele vesteuropene ale televiziunii prin
cablLL.
ducătorii

extern

lnsta,urarea
u.n ei noi ordini
in stera
:i.ntorma„tiilor
ln uitima
decadă a lunii
martie, Za Havana s-au des1aşurac
lucrările celei de-a
l V-a Conferinţe generale a
„lJool"-ului agenţiilor de pres_i din ţările nealiniate.
Importantul forum a adoptat 1m program de acţiune
pentrLL următorii ani, în care,
intre altele, se subliniază că
una drntrt? principal.ele sarcini ale „Pool" -ului o constituie propaganda în favoarea
luptei pentru apărarea păcii,
pentru încetarea cursei înarmărilor şi pentru
folosirea
mijloacelor eliberate pe această cale în vederea satisfacerii
nevoilor de dezvoltare socialeconomica. Documentul evidenţiază, de asemenea, necesitatea luptei pentrn încetarea experienţelor nucleare şi
pentru lichidarea deplină a
armelor de distrugere în masă.
In cuvîntul lor, participanţii Za conferinţă au relevat
că instaurm·ea unei noi
ordini în sfera informaţiilor reprezintă un obiectiv de importanţă
vitală în actualele
îniprejură1·i.
Eforturile pentru realizarea acestuia constituie o parte a luptei pentru decolonizare, pent1'u eliberarea politică, socială, economică şi culturală a ţărilor
în curs de dezvoltare.
Delegaţii Za conferinţă au
fost primiţi de Fidel Castro,
prim-secretar al C.C. al Partidului
Comunist din Cuba,
preşedintele
Consiliultti
de
Stat şi al Consiliului de Miniştri al Republicii Cuba, cu
care au avut o lungă convorbire. Interlocutorul a sugerat,
în cttrsul acesteia, crearea unei agenţii de presă sau a
unei federaţii a agenţiilor din
aceste stat·e pentru a se putea înfrunta monopolul agenţiilor occidentale de presă în
sfera informaţiilor.
Cea de-a V-a
Conferinţă
generală a „Pool" -ului agenţiilor de presă din ţărHe nealiniate va avea loc anul viitor, în Peru.
Rubnică

realiziată

de

Constantin LUPU
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5il

în luna februarie

re 13ta :e.-şeană „Oronica" a împlinit doua dl'c.e.1ii de acti\'itate. Cu
acest prilej, 1 ~clac ti a a
organ irt o serie ele
man'fe~t:'lri
c.:ultur,~1art !>Lee, <.!ezba·lPri
~:
o::impnzioan0. rcc1t.tl;.1ri

rle poezie
pat:ioticfa.
n'rnisar ea unei expuziţ. i culcdi\·e de picturi
şi

in~iln .ri

ale

redacţiei

ru c•t.wi·ii i;i colabJrat•1:1i. l>~· ast:menea. a u
df -'=~ 1.... ,"' prem.i
pe.11cru : a[irma.re llrter a: ă (cr1tiLului
Liviu
Leunt~

'>.

J.-amatur~~l.1-

iui Ştefan Oprea), pentru creaţie plastică (graficianulu i Dragoş Pă
traşcu). pentru activitate deosebHă in promo' arca muzic;i rCJmânesl i
(Adr ana Con·
:otanţa ~.'l esi ·.;) ş1 t)enlru
[.-1blicisticC1 (./\Jr. :\.~ n dni
Pa).l'U).

li Sui' a manifost:Jr i:.Jr o;-ganiz'1te de sindic.atul presă -edituir5 din
Craiova sub genericul
Neclintita col um n ă a unu i ideal s tatornic u r.Hate,
independenţă,
libertate,
a
debutat
printr-o dezbatere desfăşurată la Clubul ziariştilor, ]n cadrul
că
reia lucrători di n cele
trei
red~ctii
(ziarul
.. !nain~e". revista .. Ramuri" , editura .,Scrisul
românesc") au avut ca
i11\'itat i pe prof. Emanoil Uţescu, directorul
cabinetului
judeţean
p::-!'ft.ru activitate ideologică şi politico-educati \''°1. şi dr. Virgil .Jolt <l. cerc:edtor şt1 in\ific
la Centrul ele ştiinţe sociale al lJniversit<1\ii
craiovene.
Calde felicitări coJ;:a,ei no:istrc> d!" la Radi0, Eugenia Grosu Popt.scu. pentru distincţia
ob\ inu tă la concursul
in tern aţi o nal
de emisiuni radiofonirP., organizat de Radiodifuziunea polonez:.'i (Prog1 amu! TV). care s-a desLi)ur..it la sfî rşitul an ului 1985. Un juriu
fo1-r1at din speciali5ti
şi oameni. de radio a
conferit serialului
rom ânesc „Apa - o problemă a întregii omeniri" premiul al II-lea
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(menţion ă m c3 premiul
I nu a fost ue1.t rna'L).

li La ultimele

întll-

niri ale cen:l'.:lului publicistic
r:J
ziarului
J<.1căra
Ic15ulu1 ·
au
1J:.t ;,uJI dat.! temek.
•. Adi unea de presă. Cerinţe
şt
c~ract~ri:>tic-i „.
.. Analiza acttunil01· u~
pres.1 dest1şm a1.e
in
l!Jl':i
de
rda..:ţi~ '".
.. Dezvol :dreu in !e.1s1\'.l.
Ind:catori 5i modat.b:.i
de infăpl..J;re. C"'rinte:
(l,,::
abordare: pdblirisL.c.:a .

„.

B

Prima şedinţă tlin
acest an a cenaclu; ui
de creaţie ziaristică al
gazetei „Flamura··
a

au fost dr. l\Iioara Avram, re:.1.a 'orul responsabi l a l „D.c\iona1 u! ui
ortograf:c, ort-0epk ş i morfologic .-,,\
Lc."l1bii române„
(r~i·c
ccc:1 ţ ine Q ser!e de noutăţi rle...;pre care
u:i!i
C~:1fraţi.
:- .l U.U
Ju:i.
~n ~ă o'..lnoşt: "l \.3. !l. !Yl' ecum !:'; p"·o~ . u.: \'. dr.
Ghe<>rJ h c Bu!<r'ir, :lprepe1:"·u c .1'1t!·:'.)uţii
le sa:e
în (i:)me~· .1:
Mm bii i: '.e:-:11 .'.

li La Clubul

p:·('d

Lii n Arad

<!\Ut !oe d"
curind
1t1rire<! toYar;.:şci L;;·!~· Pn!J. 1·0dactur la ziarul „Fllac 3::a ro5i-c". c.1 f'1:3 7!a
i!
sărb

pen~·on"rii.

răm

:'\~

u;;,.i-

feli-ritărilor.

.··.PE; S CtiitT .·,
·. . ..d.e la ·n.oi ~-. ;f:·~f1·'
. .

• Cu cîtăva vreme
în urmă, la Rîmnicu
Vilcea a avut loc o amplă manifestare artistică, organizată de către
redacţia revistei „ Urzica". împreună cu casa
de cultură a sindicatelor din localitate. R~ u
nind aproape 500 de repreze ntanţi ai s::ilirci şi
umorului din toate jU··
deţele ţării ,m anifestarea a cuprins atit spectacvle ale
fonnaţiilor
satirice şi ale interpreţilor individuali, cî L şi
o expozitie a caricaturiştilor.

•

Colegii de la „!in-

formaţia

au

Bucureştâului"

suita de ac„Colocvii profes ionale", cu participarea unor specialiş.ti din
dome.Li i interlerente cu
îindeletnicirea sorisullui.
Pentru început, oaspeţi
iniţiat

tiviită.ţi

1.e·:al'i~',:

gaor-

Lrd~aţi ai
au îos~

c:!1~.!:t·~
de
Fi!.21·ir.r ·11::ii

c~:r.cr{1

a

de
stat
din S.ib: u '.::~1 un progra:n Bach şi Corel!.1,
i.<;X I :~ul el:-. ru:.:u Paul
e:1'."I.! :.i Jre.3entat
r.oi!
d-ei,;-c·. . . p~ ri ar!1~01("'.gi~c
d~ l::i Oc!ta S!bi:.l!ui şi
f ni! :..1J p_;~': r ...a i.\lir0

•Cect.

ci.a~

1>.

propus ca punct central al ordinei de zi o
dezbate re privind specificul anchetei ziaristice, deschisă p rin referatul lui Nicolae Sîrbu şi opiniile psihologului Ion Balint.

nw.r·tie.

.

•

In a doua

!..'.! mijlo.:-ul lu•1i.

2«.. ·

re~l::.tL tori!

rul u1 „ 1:n;rc:r - 1~_1 ; •
au ~vL• .·~. ra''"' ~i l"t .\Ir „ : l'>l' tlc L: z'.:i. t
„Dn• r . uJ. ~u::.nl:-mu!ut ·
clin

1 e\·~1.

!1,t11.1in

i...

:.i.

pnlcjuit un u:11 sc~1:„;l·
l; „
OD~~- i C1C' '.)!'<. l"11Jd'.llibţi}~ de
!..U~1;lL'!''-'
în c ,J,,nnele ceior clouă
cot· diane judeţ~ne. ::i
1::·obl0rnel1 ~· c..!!n d un~ •·1 L<' i:1:lu~i:ric~ 21:--iculur<":\ şi \'ta',·. L
;KtTL •.
Jll'K •.! ct::..
'! .:11p:.:„
r.:da·;toi·i i în probk:1."t i c<'. :-ibo1-. :Jt.i S ·:11miJ.•l
1
"
de c;-:;: .... ~~l€!1' i
?.
0

'.:

cnmpkt;it ct'. ·::~.:t~

jumă
Îll

municipiul Tirgu 'Jiu
s-a desfă.ş.urat, sub egida Consiliului judeţean
de educaţie polirtlid şi
cuJLură
socialistă,
o
consfătuire-dezbatere pe
tema „Locul şi rolu 1
sbaţLlJor de amplificare
şi radioficare în sistemul muncii politico-educat.ive". P regătită cu
spriij inul redacţiei „ Gazel.a Gorjului -, consf.3tuirea a cont ribuit din
plin la perfecţionarea
pregătirii
profesionale
a redactorilor emisiunilor locale.
• în lw1a
martie,
n·evist.a „Săn.:itatea" a
o;:ganizat la Bra.<şo\·, la
clubul
Intreprinderii
,„R ulmen tul·-, un colocviu s ub genericul „Copil mulţi şi
sănătoşi
pe:itiru tinereţea naţiu
nii", la care au parLicipat cadre
med.ica!.e
de specialitate d'n Capitală
şi din
judeţul
Bra.50v.
• Muzica, poezia şi
is.ti'ria au constituit cadrul
tematic al ru.nei
ma!1ifestări
cu1turale
organizate la
Clubul
p1·esei sibiene, 'În luna

I'

I
I
1

:1

,1 n
un„·'.iti!c ci
!JaLI ale e'.:ono.niei j!.!deţult1i ş i munic:p:uiui
;!l trcprinclerilc
t!•2
porţelan menaj
şi
de
covoar") precum şi
le. complexul muzei~~1 i::
din cetatea Alba Ii.1l:R

;l;·u '\,

.

tate a lunii martie

~

n'!ai tiP.

Redacţia
ziarului
UnirPa-Alba a organi zat, încă de la începutul lui 1986, o serie de
acţiuni menite ~ă contribuie la perfecţio!1a
rea profesio nală n g:1·7etar ilor. in scopul m~i
!Junei cunoaşteri a v:eţii
soc:al-economice ::i
j udeţulu i. s-au desfă5u
rat vizite a.e documentarr> în unit -1 • i industriale din municipiul
Alba . din ora5ele Aiud,
Blaj şi Cugir. prilej cu
cu.re n:u fost relieiah
preocup[n" le colectiveJor de o~meni <li mun·
cii pentru conti:rna perfecţionar" a întregii ac-tlviV:iţ i.
De a::;emen~a.
nrin concuri'Llrile iniţiate „Cel mai bun
articol", . Cea mai interesant a f·1tografie de
presa· s-a urm=r l
îndeaproape r0ali.1.are:a
unei noi !li '.'e"1.D 1:>ik
calităţi
'l
demersului
gazet:1resc.

1

8 La Praga au avut
loc sub e idu l)r<>anl:..:atlci Inte1':'natiunal~ de
Hac.Ho -;;i T.eleviziune
(OIRT), lucrările celei
de-a cincea Conferinţe
mondiale a uniunilor
Ol: radiodifuzium•.
Au
participat 175 de dc:lega~i repreLentînd nou.:i
u niuni internaţionaie de
racliodifuziune şi tele\'iziune din Eu,opa, A0

sia,

Africa,

S.U.A.

şi

America
Latină.
S-a
rele·•at necesita ea unei
m ii "' 1111se C•>·'PCr.::U-i
n pre.;:ilirca 1.h' sp~·c1a
lişt1
pentru \..1rile în
cu," de dez·,,oJtar e.
~ In R
P. Chi:1eză
n incemrt s.:i. apar[1 , Revi~ta chinez.i ele şti in p
ş1 tehm•logie ··. cu petitJdicita:t• de •r(i c.ri
Pt' :;3pl ·unin'.!. ln •1CJU.•
pt!tJ!1ca1 it' \·or li tr<'
t<i'.c pr ..iblcn:~ de p •!it.câ.
nlaniricar-..>
ş1
c! ..'.\'O!iar.· ;.,: şli1ntei.
pn.bleme Jt:,~ate de :n\·en\ii
şi
desc.:Jperil'i
~l1i:itif1ce de mare imÎJ1 1 ranrd. relat:lri despre ultimele evenimente ştiinţifice mondiale,
de-pre cercetarea ştiin
\ilică

internaţionala .

• Yonap Nev,rs Agency, din Coreea de Sud,
va folosi un satelit de telecomunicaţii cu ocazia
.Tocurilor A.oiatice din
acest an . precum şi
pentru Jocurile Olimpice din anul 1983, ambele m:mi!'e.stări s,Jortive fiind găzduite la
Seul.
li Cea de-a şa-.:;ea ediţie a Festivalului internaţional
d:'! televiziune de Ja Monte Carlo şi-a anunţat palmaresul. în domeniul .,actualităţilor", dramele legate de fotbal s-au situat pe primele locuri,
laureate fiind reţeaua
elvc:ţiană
S.S.R.,
cu
„I\ebunii
fotbalului",
referitoare la tragedi:.i
d e pe stadionul Heysel,
şi reţeaua engleză Ukib,
pentru un reportaj asup ~·a incendiului
qe pe
stadionul din Bradford.
tll Prin construirea unor noi staţii , Radio
Nepal
urmăreşte
ca
popula ţiu acestei
ţări
muntoase să recepţio
neze mai bine emisiunile
naţion~le.
Pro-

iectul este

susţinut

de

UNESCO.

li Cea

mai
ln:ilt.3
dm capi talo
R. S. Cehoslovace Vtl fi
în viitor un turn de televiziune. a caru1 piatd
fundamentală
a
ro~t
PL·s·, recent. în cal'cierul Praga 2. Turnul urmcazj să intre în probe fi n ale în 1990. iar
un an mai tîrziu în exploatare definitiva. inăl
ţimea n')ului turn ·•a a:inge '.!16 metri.
li S0cietate:i .. Bayct"
a realizat dou~ prototipuri de antene par:J·
boli:e. destinate recepţiei directe :l programelor TV tran smi;e prin
satelit, cu
dian:etrelc
cons~1 ui::ţie

vident,
la
l.irgirea
schimbunlor d.J mîur
maţ li
şi de pr u.,;r::n11'
de radio ş1 tele\·1z1unL
între ţările nealiniate.
El Telc.;pcctatorilo1
din R. F. Germ:rnia li
s-a prezentat un 11„i..1
„c.-1·11 ,· cun1c,1t;-irul
.,~lwah ·-,
r 11izat
de
:'.rc.ncczul Claude Lam:mann. Filn'ul lui L:i.1lmann. în p:.tru epi ·oade a fost de··Jarat cel
m~i bun documentar ni
r.:nului 1~3i in S.U./\..
si înfUţiş~ază .nas.1::ra;-ea evr~ilur din Po'uni~l
de: c~tre nazişti.
l!1 lncepînd din <'nul
1!)8:3. p~ pia~a araerican.i apar 65 de ziare şi
reviste in limba spa-

W

Du:)a ult:mclc

st~

i:.ii ici.
l'"!JÎli
!:.P~l"il!vlI
m \ ir-;l:.i de !-l'l ani
l

„tau i11 1a\a tele\'iL.i:.11clor c.:. .-c.:a ..l ore :;;i 15
minute z~l n1c. Se presupl\:-ie <.: .l 1j m1 li oa ne
de .il.Ct h: lespectatori
urm,ll'e„c ln..!r .:;:-i1i ~ u111
pentru acl..ilţi.
iii N0rmaliLarea in(erm1„1..1nal.i a semnalului de teJe-.•1ziune şi
perspectiva de...volt5.ri!
unei noi generaţii de
receptoare cie tekv'ziu1,c a făcu1
obk~tul
c<Jnsuliăr.1

mternaţio

nalc a sp~cirli°şt'lor dm
U.R.S.S„ S.U./\.., Japoni~. şi Italia. a repre;1cntanţilor canalului a11wrican CBS, ai canalului japonez r-:HK, a1
Lnnei Sony .ji si televi1 un!i de sta:: italiene.
Pa:·t.ci1x1.1\ii
au
disc-ul<.,1.
pJ>ibB tatea
lllt;tl1fic.l!•ii
trau, n1s1iltit pcnt: u "" s~ 011 1• Lnc
o t11i.r.t~i;12 cu dt:Lniţ1C

de 60 cm şi 90 cm. capatilc să reziste la dteze ale vintului
Je
peste 160 km h.
li Premiul „ Glauber
Rocha" , pentru cel mai
bun film la al VII-iea
Festival al filmelor latino-american e
(Havana. decembrie 1985), a
fost decernat documentarului „l\Ii h ijo el
Che·' (Fiul meu Che),
în regia argentinianuJui Ferna."ldo Birri. Juriul
int2rnaţion::.l
al
Festivalului a f•ist constituit din
reprezentanţi ai AFP,
Prensa
Latina,
EFE, ANSA,
T ASS CTK si ai altor
agenţii de presă. La
Festival au fo.ot prezen tate 400 de filme.
B Mişcarea nealiniaţi101 a constituit o organizaţie care se ocupă
de mijloacele de comunicare în masă - „ Namedia ". Preşedintele acestei organizaţii este
indianul Nikhil Chakravarti. într-o conferinţă de presă, Chakravarti a declarat că Namedia regrupeaz-:t pc
reprez e ntan ţii
presei,
radioulu i şi televiziunii
din ţările
n ealiniate.
Constituirea no ii organizaţii va contribui, e-

nâolă,

iar reţeaua spade televiziune SIN
emite, prin sate"!.it, în 29
de state al.:? S.U.A.
El La 28 ianuarie
l!Hl6 Unit.:nen Ziarişti
lor din R. D. Germc.n~1
şi-a sărbătorit cea de-a
40-a an iversare. ln prezent Uniunea regrupează peste 7 OOO de membri. Din 1950, Uniunea
a fost admisii ca membră a Organizaţiei Internaţionale
a Ziat i·itilor (0.I.Z.).
~ Facultatea ele zia
ristică
a UniYers"Elţii
din Calcutta (India) a
convocat un
semint1r
asupra rolului pe car~
m ijlo'1c.:t:ie de com~mi
carE:! m ma~a îl au in
cvn ;olidarea suveranitaiii naţ:onale. Semin::irul a fost prezidat de
dec·1nuJ facttltăţii. Chapala Kanto Bhattacharjec, şi a reunit reprezentanţii marilor orgune de informare ce apar la Calcutta. Vorbiftorli au subliniat faptul că poporul indian
se consideră ca o naţiune. deşi pe subcontincntul ind.an s:nt diferi te grupuri etnice, cu
diferite culwri şi tradiţii sociale.
niolă

super" u 1! 1 (d~ la fi'.!3
la 1 125 l 111i i).
1!iJ Intre li şi l ~ d..:cembrie IG~!3, Uniunea
Ziarişdlor c.in l'vladrid.
rn colaborare cu Com;sdle munc.:itoreşti şi Uniunea
Generala
a
Nluncitorilor. a o r ganizat o dezb:.1tere pc tema : ,,Ziariştii
pentru
pace„. Pe ordinea de zi
au figurat următoarele
probleme : întreprinderile particulare de infot maţii fa\{1 in faţă
cu
neutralitatea
şi
dezarmarea,
grupurile
internaţionale
de presiune :-;i activitatea lor
în ma~s media, mijloaCt'lc de comunicare publice 111 faţa dbcutiei
NATO-neutralitate· li bertatea de expresie.
schimbul echilibrat şi
posibilităţile
democratice ale informaţiei.
!l Recent<t sesiu:1' a
1\.du1!1ă11ii d~ Sw.t a RP.
Ungare a aduplct, între
altele, şi Legea presei.
i1 Consiliul naţional
al organizaţiei ziarişti 
lor .. Colegio de Periodistas·' dia Chile a reales pe Ignacio Gonză
les Camus ca preşedin
te al noii direcţiu ni.
Gonzâles Camus este.
totodată, r1 ·dactor şef al
ziarului
independent
.,Hoy" ş i comentator
politic la postul „Radio
Chilena".
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PÎWLF.TARI Dl ~ TOATE TARILE, UNI T I -VA !
'1TLEGRAMA
.'\.DRESAT A
TOVAR .\ŞU LUl.
:\ ICOL.\ E CEAUŞ ESCU DE P ARTICIP \ 'ifll L\
C'ON FElaNŢ.\ UNIUN II S I N DICATELO R DP.f
u-.;· v A ŢA)lfN T. Ş f llN TA. CULTU R A, P O LIC:t.\l fE. P RE 5A ~ ! ED:i:TlJlU
I \l P R1 U~:. CU f"iT REGUL :'1-îOSTR U PO?~H!.
Z t ,\Rl':ITII !"'l rl'HP INĂ , P UTER MC A NG A L\TI
ÎN SPIRIT R EVOLU'fIOSAR, G L ORIOSt;L JUIlILl:U .~L P AR1IDUL UI
In <:>adrnl Conf''r'n\elor Uniun:i S nd :-at:~or a·n
n1e„ă. l.·oli.,,nfie ~i Ectiluri ,
a U:1 un 1 S'.11.l c ..... ~
lor din 1nvăţăm"nl, Şliint~t şi CJ!tură .s-.a c'JnstitJit Uni un ea Sindicatel01.· clin ÎUdiţ ămi nt . !'.'tiinţă ,
Cu lt ură, P oligrafie, Presă şi Edituri.
9 Raportu' Comitetului Uniunii Sindic "··: p· din
rrt:s..l. Poligrafie şi E dituri prezentat de tm:.1r'.l.~·.!l
'.1.Jihad Albiei, vicepreşedinte al Comit!'tului U.1iu11 1 .::,indicatelor din p resă, poligrafie şi editmi

Rev i stă lu nară editată

de Consiliul Ziariştilor
din Re!)ublica Socia listă R-,m511ia

e

D :n HoF1rîrea Confcrin(.ci Uniunii Sir:dicat::-lor din Invaţăm'nl. Şliinţ 1, Cultura. P->1.-trarie.
P<-es.'.i şi E:rturi

t\NCHr:rA RE\'ISTFI
Campa:1,a a":l!::t1!ă de pnm,n·.ar."1. Ac\i~1·1i p 1b' cistice org.anlzal:? î.1 sprijinul rcaliz.::-:·ii h t "mry
o;:»i:n si I.a un nivel ca1Jitati\' surye;ior (Pai .""h, :
Au:·elia Berariu, Crăciun 13ont.a. Emilia, r.ou i,
Nico!ae Oaniu, M:tl'in Leoveanu)
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MASA ROTUNDA
Pah·iei mai mu!t cărbune şi ţilei, ma; mult:"t
energie eledrică ! (P.arlicip.'l din rcJacţia .. G3zeta
Gorjului·· : Xenofon Iacob, Io n Ciobanu. Trnh:1
Dănescu, Co'1Sb:1J!;in BăJeanu, Gheorghe Mă :10i:1
şi Pavel Popa)
PUBLICISTICA LA RADIO ŞI TELEVIZIUNE
A vorbi pentru a fi ascultat (dezbatere profesională la care p:irl'dpă
Eugenia Groou Popescu, Elena lo:1escu şi Titus Vâjeu)
f) Sponta.neiLate, ora1itate, accesibiliitate, caJi.tă~i aJe interviuLui radiofonic
(De vorbă ou Constantin Vişan în c::i.drul rub1icii „Atelier'")
8 Imagine şi comunicare în p:.Jblicistica de te1leviziune (ViorH·a Bucur)
• I nformaţia prin televiziune în contextul
revoluţiei
ştiinţifico-tF"hnice.
(Dan Hulieru)
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LA GLORIOSUL JUBILEU AL PARTIDULUI,
TOVARĂSULUI NICOLAE CEAUSESCU,
'
'
CEL MAI IUBIT FIU AL NAJIUNll NOASTRE,
OMAGIUt DRAGOSTEA ŞI RECUNOŞTINŢA
ZIARISTILOR
ROMÂNIEI
SOCIALIST
E
'

Mu lt iubite

şi

stimate

tovarăşe

NICOLAE C EAU ŞESC U ,

în numele ziariştilor români, participanţii la
Simpozionul „65 de ani de glorioasă istorie, o
operă intrată în istorie" îşi exprimă, împreună cu
toţi oamenii muncii, cu întregul popor, înalto
preţuire faţă de neobosita şi rodnica activitate
pe care o desfăşuraţi de peste două decenii în
fruntea partidului şi a ţării, spre binele şi fericirea naţiunii noastre, pentru cauza socialismului
şi a păcii. Datorită excepţionalei dumneavoa stră
activităţi teoretice şi practice, pătrunsă de u ~
profund spirit dialectic, novator, dispunem astCm
de o concepţie revoluţionară, creatoare, privind
construcţia socialistă, de un program şi o strate·
gie a dezvoltării sociale ştiinţific fundamentate
cu privire la edificarea societăţii socialiste mul·
tilateral dezvoltate şi înaintarea patriei spre
comunism.
Vă raportăm, mult iubite şi stimate tovarăşe
secretar general, că ziariştii, redacţii le ziarelor,
revistelor, ale radioului şi televiziunii, făcîndu- şi
un titlu de onoare din a consemna zi de zi stră
lucitele realizări înfăptuite în ţara noastră, sub
conducerea gloriosului nostru partid CO!flUnist,
îşi reafirmă satisfacţia deplină faţă de marile
prefaceri revoluţionare pe care le-a cunoscut
societatea românească în anii socialismului si,
îndeosebi în cele peste două decenii care ~u
trecut de la Congresul al IX-iea - perioadă pe
care naţiunea noastră a legat-o trainic şi pentru
totdeauna de rolul dumneavoastră decisiv în
elaborarea şi înfăptui rea politicii interne şi e xterne a partidului şi statului nostru, de numele
şi prodigioasa dumneavoastră activitate revoluţionară, numind -o cu legitimă mîndrie patriotică
„ Epoca Nicolae Ceausescu".
Pe deplin conştien{i de marea răspundere ce
ne revine prin statutul profesiei noastre de ziarişti comunişti, ne angajăm sole mn că nu vom

precupeţi nici un e fort pe ntru a reflecta în paginile presei, în e misiunile de radio şi televiziune
faptele de muncă comunistă, măreţele rea lizări
ale poporului nostru în dezvoltare a social-economică a patriei, în ridica rea României pe noi trepte, superioare de progres şi civilizaţie, pentru a
face din presă, aşa cum ne -aţi cerut în repetate
rînduri, o tri bună de afirmare a spiritului revoluţionar, o imagine fidelă a muncii eroice pen tru înfăptuireo istorice lor hotărîri ale Cong resului al XIII -iea, a Programului partidului.
Dind glas, încă o dată, sentimentelor noastre
de înaltă stimă, de odîncă oretuire si fierbinte
recunoştinţă pentru minunot~le ~ondi{ii de mun că şi de ~ioţă create, vă asigurăm, mult iubite
tovarăşe Nicolae Ceauşescu, că ne vom spori si
~oi. mult contribuţia la formarea conştiinţei s.;c1ahste, la educarea revoluţionară, materialistştiinţifică a mase lor, la promovarea trăsăturilor
omului nou, constructor conştient şi devotat a l
socialismului si comunismului.
fntr-o deplină unitate, ne exprimăm adeziunea
fierbinte la ide ile, tezele şi ori entările cuprinse
în magistrala dumneavoastră cuvîntare rostită la
~lenora C.C. al P.C.R. din 1-2 aprilie, la hotărî
rile adoptate - documente p rogramatice de o
excepţiona lă i mportanţă teoretică si practică ce
deschid noi ş i însufleţitoare persp~ctive dezvoltării multilaterale a societăţii româneşti.
Folosim acest prilej jubiliar pentru a
vă ruga să primiţi, mult stimate tovarăse
Nicolae Ceauşescu, urări le noastre fierbinti de
multă sănătate ş i fericire, de activitate rodnică,
îndelungată în fruntea partidului ş i statului şioranţie. a bunăstării materiale si spirituale a
mtregulu1 popor, o propăşirii şi gloriei patriei
noastre dragi, Republico Socialistă România.
PARTICIPANŢII LA SIMPOZIONUL
· •ait LUCRATORILOR
DIN PRESA ŞI RADIOTELEVIZIUNE

Acum, cÎnd se împlinesc 65 de ani
de la făurirea · Partidului Comunist
Român şi aproape 100 de ani de existen.fă a primului partid muncitoresc În
România, putem afirma cu indreptăfită
mÎndrie că avem un partid puternic,
unit, urmat cu Încredere de Întregul popor, că partidul
nostru nu are şi nu va avea niciodată f el mai Înalt, suprem
decit interesele poporului, ale bunăstării şi fericirii sale,
ale independentei şi suveranităţii României, decÎf cauza
socialismului şi comunismului f n
0

NICOLAE CEAUŞESCU

,.înfruntînd nenumărate greutăţi ş1, m primul rînd, represiunile
vechiului regim, <<Scînteia», ca de altfel întreaga presă democratică ,
revolutionară, a actionat cu hotărîre pentru a duce în rîndul maselor
popul~re cuvîntul partidului, contribuind la unirea eforturilor clasei
muncito"are 1 a oamenilor muncii, a poporului, în marile bătălii împotriva burgheziei şi moşierimii, a reacţi unii şi fascismului, împotriva
răz boiului , pentru libertate socială şi independenţă naţională, pentru
democraţie şi socialism".

NICOLAE

Să fim mereu
la inăltimea
~

marilor 'lraditii
ale gloriosului
nostru partid
~

Nicolae

P

artidul nos.tru a.n•:vers.ează 65 de ani de la istor.icul moment al fău
ririi sale. Dar drumul
vi1ne de demuil1t, din istorie. MomentuJ memorab.iil, gravat
în conştiinţa vremii la 8 mai 1921,
a fost premers de fapta eroică, revoluţionară ,
progresistă,
a unor
mari înainta-;;i, de procesul de adîncire a conştiinţei de sine, de asumare de către clasa muncitoare din
România a misiunii istorice ce-i
revenea : modificarea radicală a
relaţiilor şi structurilor sociale, înlăturarea exploatării şi construirea
unei societăţi în care criteriul suprem să devină munca, în care să
fie întronate principiile unei noi
etici şi echităţi. Ecoul ideilor socialismului ştiinţific,
al operei lui
Marx şi Engels, în rîndurile muncitorimii române, ale intelectualităţii
progresiste, precum şi
lucrări le
teoretice ale unor gînditori romfl.ni
din secolul trecut, au contribuil la

2

DRAGOŞ

------

înarmarea clasei muncitoare, a poporului, cu o concepţie revoluţiona
ră. Crearea, în 1893, a P.S.D.M.R. a
fost ea însăşi rezultatul unui proces
c.mplu şi complex de clarificări, al
acumulării unei vaste
experienţe
organizatorice, al asumării ele către
clasă muncitoare, de către partidul
ivit din rlindurile sale a unei misiuni sociale de dimensiuni istorice.
In anii ce au m·mat. muncitorimea
română, întîiul partid al clasei muncitoare din România s-au dovedit
a fi purtătorii energici ai noilor
idealuri sociale, ai unor noi idei şi
concepţii cu privire la perspectiva
dezvoltării
societăţii,
idei şi concepţii ce şi-au cîştigat o mereu mai
puternică rezonanţă în rîndul maselor largi populare, determinîndu-le
să înţeleagă lot mai adînc că soluţii
le necesare pentru schimbarea stări
lor de lucruri exisLenle, pentru înlă
tura1·ea gravelor anacronisme sociale. nu pot şi 11u lrcbuie s[1 fie ::istepta1.e clin partea clasei cîrmuiloare

CEAUŞESCU

burghezo-moşiereşti, ele
aflîndu-se
încorporate în programul socialişti
lor, în concepţia despre lume, despre istorie şi despre societate a clasei muncitoare. Nu întîmplător pe
steagul de luptă
al muncitorimii
s-au aflat, de la începuturi, îngemănate trainic şi organic, idealurile
independenţei şi suveranităţ.ii patriei, ale unităţii naţionale, idealurile libertăţii şi socialismului. Sîn1.
nenumărate momentele de la sfîrşitul secolului trecut şi începutul
noului veac cînd, în faţa multelor şi
gravelor confruntări la care a fost
supus poporul,
naţiunea noastră,
muncitorimea română şi partidul ei
s-au ilustrat printr-o
pilduitoare
consecvenţă în slujirea idealurilor
supreme ale poporului. Stau măr
turie în această privinţă, între atitea alte mărtudi. atitudinea şi acţiu nile socialiştilor, ale clasei muncitoare faţă de evenimentele care
au marcat evoluţ ia primului război
mondial, faţă de vrerea s upremă a
poporului român de a face ca pa tria, cu toate cuprinsurile ei, să-şi
afle fi ii laolaltă,
prin împlinirea
Mari i Uniri. Imbinarea în permanenţă a idealurilor isforice, naţio
nale, cu idealurile sociale, cu voinţa neclintită de a face să învingă
dreptatea socială, preţuirea muncii
făuritorilor de bunuri
materiale,
îmbinares devotamentului faţă de
patrie, a atitudinii
patriotice, cu
solidaritatea militantă internaţiona
lă realitate de fond. identificabilă în întreaga biografie a muncitorimii române şi a întîiului ei partid - sînt argumente care înscriu
cu demnitate istoria contemporană
a României în istoria uni\'ersală.
Toate aceste n obile tradiţii vor fi
asumate organic şi creator şi aşe
zate in orizonturile superioare ale

concepţiei

şi

acţiunii

revoluţionare

către Partidul Comunist Român,
făurit în primăvara lui 1921. Prin
programul său politic, prin defini-

de

rea:

revo l uţionară

a obiectivelor

şi

ţelurJlor sale, piiin preocuparea necontenită de a afla răspunsuni radka-

le la probJemele compJexe puse în
faţa societăţii româneşti într-o etapă
deosebit de frăimîntată, prin situarea sa în fruntea luptei muncitorimii, ţărănimii, a tuturor păturilor
progresiste pentru instauraTea unei
vieţi noi în România, pentru asigurarea dreptului poporului de a Ii
stăpîn pe soarta şi munca sa, pentru triumful idealurilOT socialiste,
Partidul Comunist Român s-a constituit, încă de Ia înfiinţare, ca un
partid cu adevărat istoric. S-a identificat adinc cu viaţa şi lupta poporului, cu năzuinţele sale. El a
fost organizatorul luptelor sociale.
politice ale muncitorimii, a canalizat combativitatea: acesteia în direcţii active, constructive, a făcut,

prin amplele acţiuni
iniţiate, ca
glasul •nuncitorimii, voinţa sa, să
fie tot mai distinct auzite, impunînd-o ac;tfel drept clasa socială a
viitorului, cea· care, prin luptă hotărîtă, avea misiunea de a determina transformările fundamentale,
fără de care însăşi ideea de progres
al societăţii româneşti ar fi fost
condamnată Ia sterilitate. Deşi alungat, la scurtă vreme de la făurirea
sa, în ilegalitate - ca reflex al
spaimei pe care o încerca burghezo-moşierimea faţă de spiritul nou.
transformator. adus cu sine de partidul comunisrt - a:cesta a fost, în
toţi anii ce au urmat, partidul cel
mai apropiat, cel mai implicat în
viaţa poporului, a naţiunii, exprimînd într-un înalt grad starea: de
spirit a poporului, situîndu-se în

fruntea luptei acestuia pentru afirmarea legitimelor dr,e pturi ale naţiunii, pentru afirmarea legitimelor
drepturi ale celor ce muncesc. Chiar
în condiţiile în care - datorită
unui complex de fa:ctori - o perioadă, au fost introduse în activitatea
teoiretic.ă
şi practică a partidului
teze şi metode străine de tradiţiile
sale, de realiiăţile specifice, partidul
a ştiut să depăşească momentele
de dificultăţi şi ezitări, să găsească,
în rindul celor mai buni membri ai
săi. soluţiile corespunzătoare, să corecteze erorile, să acţioneze pentru
a: păstra bunul său cel mai de preţ
-- legătura permanentă cu masele,
cu poporul, slujirea intereselor şi
idealurilor
acestora. Aşa cum a
făcut-o în timpul marilor bătălii revoluţionare din 11933-1934, în toate
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ca lucrători pe t.ărîmul presei. vom
reaminti cu mîndrie că în toţi aceşti
ani de luptă eroică pentru izbrnda
idealurilor socialiste, a programului
comuniştilor, un rol însemnat a revenit a.::tivităţii
publicistice. Sute
de ziare şi reviste conduse de partid sau aflate sub înrîurirea partidului, au fost în acei ani purt.ătorii
de cuvint ai partidului. Numeroş1
au fost ziariştii, intelectualii care
şi-au încredintat cuvîntul lor în
pofida oricăror riscuri, inclusiv a
riscului de a-şi pierde viaţa - zi3.relor şi revistelor ce rezonau cu vo inţa poporului, cu atitudinea sa antifascistă, cu năzuinţa către o nouă
viaţă. Intre acest<: numeroase pu ·
blicaţii, un rol deosebi l a revenit.
cum se ştie, „Scînteii ··. al cărei
prim număr a apărut la 15 au~usl
1931. Scrise şi tipări le în condiţi 1
deosebit de primejdioase. publicaţiile, manifestele editate de ~articl
în anii împotrivirii faţă de fascism,
în anii dict1.turii constituie un moment luminos în tradiţiile progresiste, revoluţionare
ale scrisului
românesc. Ele au contribuit la conştientizarea maselor, la clariJicarea
asupra realităţilor ce căutau a fi
răstălmăcite
de propaganda burgheză, Ia unirea marilor energii ale
ţă1ii în direcţia înfăptuirii revoluţiei.

momentele de încleştare socială care
au caracterizat deceniul ce a urmat. Aşa cum a făcut-o. prin situarea în fruntea împotrivirii poporului român faţă de pericolul .fascist,
faţă de ameninţările tot mai făţişe
la adresa suveranităţii şi integrită
ţii patriei. Aşa cwn a făcut-o prin
neobosita şi curajoasa activitate
destinată unirii tuturor .for\dor patriotice, progresiste ale ţării, în ,·ederea înlăturării cotropirii fasciste,
a pregătirii, organizării şi desfă5u
rării, în acest scop, a istoricei insurecţii de la 23 August.
ln toţi aceşti ani de mari confruntări, în rindurile partidului s-au
afirmat militanţi străluciţi. revoluţionari exemplari.
Comuniştii au
devenit, prin curajul, prin neînfricarea lor, un exemplu pentru lupta
unită a întregului
popor. Atunci,
in acei ani, încă din tinereţea sa,
şi-a ilustrat remarcabile cahtăţi oolitice, organizatorice, umane to-
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vară.5ul Nicolae Ceauşescu care,
prezenţa în vil toarea marilor

prin
e\·enimente ale timpului, a devenit un
adevărat simbol al curajului comuniştilor, al patriotismului revolu\ionar ~e le-a animat gîndurile şi faptele. Activi l:l tea în cadrul Comi tetul ui Naţional Romftn Antifascist.
poziţia
curajoasă
adopta1.ă
în
timpul procesului grupului de luptători antifascişti de la Braşov, contributia determinantă la pregătirea
marii demonstraţii antifasciste de
la 1 Mai 1939, neînfricarea cu care
a sfidat ameninţările, teroarea din
temniţă şi lagăr,
participare'! la
desfăşurarea activităţii

revoluţiona

re ilegalP şi la pregătirea momentului eliberării - iată, succint enunţate, cîteva din reperele unei exemplare biografii revoluţionare.
Acum, cînd partidul aniversează
65 de ani de existentă, cînd rememoră.rn momentele luptei sale pentru fă'l.trirea unui nou timp al ţării.

In anii ca.re au urmat Eliberării,
presa noastră a preluat, în noi condiţii, înaltul mesaj patriotic, revoluţionar, al acelor ani, şi-a conectat cuvintele, ideile .ia spiritul marilor tradiţii ale clasei muncitoare,
ale gloriosului său partid, a di:?ve nit nu doar purtător de cuvînt al
partidului, al poporului, ci parte
a'Ctivă în istorica băt.ălie pentru edificarea prezentului şi viitorului
socialist al patriei. Spirilul revoluţionar, comunist, imprimat de partid în noii ani, a devenit tot mai
puternic însuşi spiritul presei noastre. Cu deosebire în anii ce au urmat Congresului al !X-lea al partidului, ani
de profunde şi ample
deschideri
înnoitoare, presa din
ţara noastră s-a angajat ea însăc;i
intr-un proces de înnoire fără egal,
şi-a definit mai profund misiunea
şi răspunderile specifice, a traversat.
odat.ă cu evoluţia societăţii. etape
importante în ceea ce priveşte sporirea competenţei intervenţiilor sale,
a contribuţiei la înfăţişarea convingătoare şi mobilizatoare a faptelor
de muncă şi de creaţie ale poporului, la angajarea tuturor energiilor
ţării în măreaţa operă de înfăptuire

a hotărîrilor şi programelor adoptate de congresele partidului. Se
poate afirma că, datorită concepţiei
profund dialectice, ideilor şi orientărilor privind locul şi rolul presei
în societatea noastră. pe care le datorăm
gîndirii
claTvăzătoare
a
secretarului general al partidului,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, însuşi
statutul politic, social, moral al presei a cunoscut o aşezare la cotele
unei noi demnităţi.
Legaţi de popor, devotaţi acţiunii
· unite a acestuia pentru înfăptuirea
politicii partidului, ziariştii s-au
manifestat în aceşti ani ca adevă
raţi activişti ai partidului pe tări
mul presei, şi-au făcut un titlu de
onoare din a fi la înălţimea încrederii acordate de partid şi societate, de a pune în lumină, tot mai
expresiv, marele efort naţional pentrµ inăl ţarea patriei, consecvenţa

cu ca.re partidul, poporul au acţio
nat şi acţionează pentru ca idealurile independenţei, libertăţii, socialismului să cunoască o tot mai amplă şi viguroasă afirmare prin tot
ce s-a întreprins şi se întreprinde
în România.
A fi a~. ca lucrător în presă, la
înălţimea. marilor tradiţii ale gloriosului nostru partid, înseamnă a
acţiona în aşa fel îndt din toate
faptele
publicistice să reiasă cu
limpezime sentimentul de mîndrie
de a ie şti angajat în vastul efort
de muncă şi creaţie din epoca cea
mai tumultuoasă şi rodnică a: tării
- Epoca Nicolae Ceauşescu - înseamnă a şti să preţuieşti, la dimensiunile lor reale, măreţele înfăptuiri
de pînă azi şi, totodată, să priveşti
lucid - aşa cum o cere secretarul
general al partidului - cauzele care
au determinat, în uµele situaţii, in-

suficienta valo1ificare a condiţiilor
şi posibilităţilor existente, înseamnă
a acţiona cu hotărîre ca presa, prin
mijloacele sale specifice,
proprii,
să-şi sporească
mereu contribuţia
la mobilizarea şi stimularea activităţii creatoare, la valorificarea superioară a potenţialului
uman şi
material al societăţii
noastre, la
înfăptuirea mobilizatoarelor
obiective stabilite de Congresul al XIIIlea al partidului.
A continua azi tradiţiile - consolidate prin lupta şi munca eroică
ale poporului condus de partid înseamnă a gîndi şi munci pentru
viitor. Presa îşi află aici locul său
distinct, pentru că dintotdeauna
adevărata presă, presa progresistă,
s-a ilustrat prin năzuinţa de a apropia viitorul visat de popor. de prezentul trăit de popor.

„Trebuie să acţionăm cu o mai mare răspundere şi exigenţă,
să facem ca spiritul comunist, revoluţionar să se simtă în activitatea
fiecărei organizaţii de partid, a fiecărui comunist, a tuturor oamenilor muncii ."

NICOLAE CEAUŞESCU

Spiritul partinic
revolutionar,
piatra de• temelie
a presei noastre
;,

Ion PAVELESCU
si!;Q,rfa !Tl!Ulltimi.Jenară a
Poporului nostru este
marcaJtă de numeroase
eveniment.e de V'irf. momente ca:-e concentrează ~n subsrtanta lor aoumudăriile unor lun~ şi complexe evolutii uentru a 1e convertii într-o calitate
nouă ,
superioară, ou reverbe·ra\.ii
profunde şi duraibile asupra realităţi:lor
economioo-sociaJ1e. In su: ta
lor - în impresionanta 1or suită la loc de frunt.e se înscrie făurirea
Pa.rMduJuJ Comunlist Român, la 8
mai 1921, dnd delegatM învcsti\,i cu
mandat speciaJ, s-a:u adunat în sediul vechi din strada Sf. foni1că şi,
î ntr-o depliină comuniune de cuget
şi de simţiri. au hotărît să iimpr,!1111e
urn suflu nou mişcări1i munie:Horeşti
de la noi, racordînd-o la s,pir:lul
timpului şi orgainizînd-o pe baze
noi, pe măsuTa patr.iei reuni'•t.e. care
pentru pvi.ma oară aduna înlăun
tru~ unora şi aooloraişi fruntarii, P·2
toţ i românii. I n spirlbu1 tezelor· formuila.te de către tovarăşuil Ni1colo.e
Ceauşescu. con<lucăton11l pa11idul·ui
ş i statului nostru, în planul de mă-
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su.ri a:doptat de către Comii·teitul Poli1t.iic Executiv ai] C.C. al P.C.R., pentru a se dinsti cu toată wlemnitatea
cuvenii1tă ~1iortloo\Sa
auiJrversare, se
subUniază că „Fă urirea
Partidului
Comunist Român, continuatorul celor mai înaintate tradiţii de lu1>tă
ale poporului român, ale clasei
munriitoare si partidului său politic
creat în 1893, a m arcat o etapă
nouă, stlperioară, atît pe pla n ideologic, cit şi organizat-Orie, in miş
carea muncitorească din tara noastră, a d at un nou şi pute.rnic avînt
l uptelor polit.ice şi sociale desfăşu
ra.te de masele largi populare uentrn a înălţa patria română în demnitate şi măr eţie".

Continuitate
•
ş1 progres
Aşadar, î111Că de la naşterea sa,
parti<lul s-a afil'rnat ca un factor .Je
continuitate şi, în acelaşi timp, de

prlQgres i1mpetuos rpe toaite planuri1le.
In ţara noastră, chiar dacă s1tl"'Llctu1-.iile econOl!Ilice şi sociale ooniţineau
JH1meroase anacronis1m·e, munci·torimea a apărut de timpu1l:'iu şi a C"Unosout o evoluţie constant pozi1ti.v:i..
Provenită în marea
sa major:tate
din rînduniile ţ.ărănjm.i.i, ea avea în
sîtnige S>pLritul de drepta:te al a.oestei
olase, ca şi ataşamentul său fundamerntal faţă de valorrne perene care
ne definesc ca neam şi ca natiune.
Ceea ce :ma1i trebuie irennairea t este
că, în. pofida tu tu.ror vicis~itiudiin i lor
rpe care Je-a cunlQsouit, România n-a
rămas nick>dată în afara
mariJor
dJ.iC'\.li.te de dde:i care au an,i.mat lumea în secolul airuter·ior. Era a asi millait, maâ mult decît ai1te ţări, sociaili1S11111Uil 'UJWpk, âar iprin cuiren.tu1
paşopbi&t ancorait, cum a relevat cu
legi1tirrnă mândrtle B ălcescu, prin mii
de f1iibre, în solu~ naţiona~, s-a rpla.sait ân primele rîndu'l'li ane mişcări1or
potriivnlice ra:ci.J.e.lox sistemulud capitalist, gata să-l răstoairne în fav oare.a
unei orîndu:iri iintemeiate pe echitaite şi dreptaite. Poate că Gheorghe
7.ainf' !I1U era prea d~ de adevăr cind scrtla că detinHme inoasitre
nu SÎlllt înitorodea:una sufiieie.nt de cu prunzăfoare
ipenitru a acoperi întreaga eselllţă itiranisfonma:towre a a cestor :filux'lLri de mei oe au ainimat
lupta a t'îtor generaţii de pa.1mioţi
luminaţi.

Ceea ce 1trebuie să subldniem este
ddeiile sooialismului şti,in.ţific au
găsi.t la inoJ un iteren şi UIIl dli1rnat
extrem de .propiice pentru a prinde
şi a proli.fera. Iru:olţind, mai întîi ,
în mediile i,nteJootuale, ele au fost
pre1uaite rapid de către cercur:Je
muncitoreşti. Aşa s-a conturat marele şi v.i.gurosu1 curenit sociaJist din
România. I nai.nte de a ber.efaoia de
că

un Sltatut orga:nizaitoric, el a di.spus
de iUIIl pro.gir.am ddeoilo·g k şi de un
crez po~H!.iic. Prdn Jucir area sa „Ce
vor socialiştii români?", publicată 'in
18S6 şd ipr€1Văzu1tă icu o sd1Jiţă de
program, C. Dobrogeanl\l-Gherea a
înarmait masiele ou o cartă a irevendk.ărdtlor J.o r, care ţi.rute.au în prtincipju sp:re modernizarea sodetăţii
exisitente, ca un prim l'Pas către
trainsfornnăl'i imai radi1calle, căit.re instaurarea sociatlismuh1i, obi€<!r!Jive
men,ţionaite eX(pUcit şi de:v€ll1Jiite, 'în
scurtă
v1reme, CU·Vd nte de Ot!"Ciine.
D esfăşuTate sub acest semn, acţiu
ni,Je de masă care au avut loc în
tot CUipriinsul spati1U1lui ·r omânesc au
cunoscut o .prirmă încuin:u.nare 'în
primăvara
anuilui 1893, cî:nd s-a
constituit oficial PariLidua SocJaJ„Democrat aQ Miunoi1tQl'iJor <:Un România.

Filoanele de aur
ale ~ unei nobile
activităţi
Pr1in
rivrna acestor 'înaintaşi,
ideile sociaLi.smruJud ştiinţific, lum·ă
rdile liUi Marx şi Engels, ~n care erau înconpo1rate, au fost intens şi
in1teili.genrt poipuilairiz.a te. Pu bJka ţii
de ţiinuita „Con1temporanulu1 ", a
„VJi.torull\.1J social", a „Lumii noi",
ziare cum au fost „Munca" şi, mai
tîrzihu, „România muin1C1i1toare", au
adus un vaJ ele aer proasipă.t î.n publiciiS\tli<ca .românească. Pentnu prtima

oar-.ă, du1p.ă c:ampain.itlile de răsl\lnet
duse de Elmiinescu îmrp<JltriiVa „pătu
rii superpuse", împo1triva danu;xl'SturiJ
po~~rt!ice şi a incu~ie'i adrmiinisrt"Ara!bive,
criiti1ca sooi:ailă mergea ila rădăicina
tuturor ,rel•e lor şi ipmpulllea ;rernecliiii
radiicalle. 'Driebwie spus c.ă, spre Uauda lor, sociaili1ştid românii, adoptînd
ideiile ;rwi, n-au făcut d:n ele o
dogmă, oi, aşa cum se menţiOIIlJa într-u.n foante caracteristic a1I1ticoil apă1"1\.lt in epoc.ă, aIU elalborat, în baza
s•tudii-erii profunde a ireali1tăiţiJor din
ţara noastră, o strateg.ie şi o ta.cMcă
proprie.
Un al do:ilea mOIIl pu1tern:ic trebui-e dJderntifitcat în caracleruil uni.tar
al aic.ţil\lin1iJor desd'ăşuiraite dle miişca
rea noastră munc.itorească, atilt sub
rapod OII'g1anrlzaitoric, cit şi sub raport proipagandi&ti•C, SociaH.ştiii români au înţeles muli mai devreme
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şi

mutlrt; mai bine

decît celelalte
arttifidale care
despă.rţeaiu rpă.rţi constitut: ve a.le aceluia.şi trunchi românesc, trebu.iau
trait.a.1te ca sfan,ple semne coin.ventionaile. Toate documentele alestă că
î111Că d1n acel timp, la Bucu re.şti, ca
şi la &i1biu, la Iaşi ca ş i la Cluj.
la P!loieşti ca şi la 'riim işoara, s.e
fol1os.ea a.cellaşi limbaj, dovadă că
spirti•tele erau pregătite pen1lru Un irea C€a mare. Ea, ac-ea.sită jslor;•::ă
înfăptuire cum releva tovarăşu I
Nicolae Ceauşescu - n-a fos<t un
dar căzut din cer şi "1.lici rezultatul
unui acord i1nterveniit fa masa trata.i<jivelor lînire mari11c ipurtel'i. Pentru
pa1itide
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că

graniţele

a lichida gran \·ele n.ef!.reşl1i tăiate
î1n trupuJ ţări.i, românii au în\eles
să luipte pînă la sacrificiul suprem.
Mişcarea
muncitorească şi revoluţionară şi în a::est
fapt recunoaştem u.n al trei.lea ob:ediv care
i-a călăuz:t aotivitatea - s-a înregimen.tat trup şi suflet în acţiunile
me.nr.1te să determi1n€ realizarea seculat»u1lui nostru deziderat naţiona·l.
Prin rpublioa\iile ei cele mai bune
şi pl'in militan\ii săi cei mai clarvăzători, ea a fundamen.tat cu remarcabi1Jă limpel>:ime conceptuJ care
gmrerna eforturiile noastre în a::est
plan şi care nu puteau lua decît
fotim.a „Dacici viHoa;re",

Marile manifesta\ji de solidar:tat~
cu Memorandişti•i , Urîţi ÎITT odiosul
proces de la Cluj, canstiJtUtie o con vingătoare
dovadă.
Această ideeci-.ez a înarirpat partici.parea sociail:ş
tilor trans~lvăneni, susţinuţi îndeaproape de către fraţii lor de peste
munţi. la revoluţ i a burghezo-democratică d Jn 19<18 care avea drept scop
desfiiLruţarea imperiului habsburgic,
unirea tutumr român•i!or cu palriamumă. In ambianţa nouă care s-a
creat şi care a fost sa:J.u.tată cu căl
dură de către masele muncitoare.
rn.iJ,i.tanţii miiş.c.ări1i muncitoreşti au
fonmuaat cea mai cuLez~11ioare 10-

zindi !POS:tu~md ca „De la România nouă" să se ajungă la „Româ-

nia

socialistă".

Prooes :Vi.Tesle, Îllltrevăzurt cu o uimitoare for<\iă de ainticipaire, această
deveruire dmpHica însă i:n chilP necesar OOII15tiltu:iirea unei forţe politice capaibiJe să o angajeze şi aceasta nu puit.ea fi> decilt Partbildu[ Comun.ist Româtn. Alpărut s'lllb asemenea
au51Picii î.n viaţa poi1iltiică a ţăI'ii!i,
P.C.R. s-a impus şi s-a .aifimlalt ca
exa>onentul cel mari. înain/tait şi mai
femn ail. :naţiullllili. ;române, ca o forţă ipuitemică, arp:tă să condlUJCă la
victcniie aupta ol.asei muncitoare, a
ţărănliiimid, a mtelootuailliitătii, a întregului popoir î~a exploatărid

asupriiri.i, 1Perutru cuceri.rea puterii
poliiti.ce, ,penitr:u salvgardarea inde-

şi

pendenţei şi suiVerandtăţii naţionale .
sitrăJ.uciite,
care Ili1.l se vor

Pagi!Il!i

adumbri' nicloda~. aru înscris comuîn cond'ruintăniJ.e rpe viaţă şi
pe moarte cu fascisml.lil şi cu revizioniismul. I.n î1nitreaga perioadă intelibelică, partidu[ a orga:n,izat şi a
coindus mari bătălii' de clasă, de-

!Il!iştiJ

mo!IllSrtiraiţii a.ntifasoiste şi antirăzboi
nice ÎIIl apărarea d!'epturiJor supre-

me ale popol'l1.llrui 11omân. Ell a coaldzalt Îllltr-un !larg f.r.onit de ~uptă
toate forţele democrati~, rpatl'liotice,
barlnd mu!lt timp drumuJ spre put.eire
al
folt"ţelor
dre ex.tremă
<kea.ptă.

În centrul luptelor
•
care anga1au

viitorul

ţării

Gron!ca aces•t or ani în1crusitează
ou l i.tere de aur qn p ag ini·le sale
partidparea eroi<:ă a tovarăşu,lui
Nkolae Ceauşescu fa mal'ile băitălii
naţionale, Ja ·l upta partidului, a întregului nostru popor, împotriva
fascismului, rpen.tru apărarea hotarelor, a indeperudenţei şi integrităţii
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Ceauşescu, s-a'U definirt; mai exact
locu.I şi roluJ care revin presei
noastre ill1 ansa<mbih11l fmntuht i ideolo~ic, în structura <:OII11!J)] exă a vJ.eţii
noastre s,p hi1tuaile.

A milita
de pe poziţiile
partidului
E cu neiputin.ţă să nu ne amintim
la C-Ongresuil dl.ri mai 1921, ~

că

Român1iei. Procesu~ de Ua Braşov, de
la care se vor în11Pli.rui în curînd 50
de ani, marile demo1J:l1Straţii airntifasciste şi ant.irăzboinke de la 1 Mai
1939, oolelalte acţiuni de pro!.est in
organiiZarea
cărora
tovarăşul
NÎ(X)Jae Ceau.şescu, tovarăşa Elena
Ceauşescu au avut un rol de frunte,
dovedesc în mod oonvJngător că
secretaru1! genera·] al partidului s-a
ai11la1t pel'manenit în cernlruJ lu!l)telm·
reivO'lu.ţionare ale maselor. a acţio
nat ou fenmiitatea care-J ca1racleriz.ează, cu abnegaţie şi dăruire patriotică
penitiiu binele şi fer;cirea
patriei.
Desfăşurarea victorioasă, sub conducerea Partidu,lui Comunist Ro mân, a revoluţiei de eliberare sodailă

şi

naţională,

antifasdstă

şi

deola nşaLă la 23
August 1944, a deschis calea tlezvol1tă1rii demo10rat'i'Ce şi a,poi socialh.ste a României, a îrufă1Pt1.11i.f'ii năzu
inţelor poporulu i n o.stru de a fi liber şi stăipîn ipe munca şi ~ destinele sale. Odată cu treoel'ea la înainlti1iJniperlalistă.

făpbuirea

revoluţiei

şi

construcţiei

socialiste au crescut continuu şi s-au
man~fesitait t.ot mai
puternic rolul
conducăltor al panti<lulu,i, capaciitalea
sa de a pune în va1J,oare energ;ile
creatoare aile întregua1uli popor. Pe-
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rloada i1niaugurntă de căl·re Congresul a i! IX-Jea, dind prin voi1nţa unanimă a oomuniiŞtilor,
a întreg.i
naţi1Uni, tovarăşul Nicolae Ceauşescu
a fost ales în funcţia supremă de
secret.ar general al partidului, s-a
dovediit a fi cea mai prodig ioasă şi
ma,i bogată i n imp11'iniri din initreaga noastră jstorie. La ori zo rutul luminos pe care îl marchează cea
de-a 65-a an1!,v.ersare a paiitidulu i,
România se lnf'.ăţişează ca o ţară
pulerigi,că şi pros,peră, Jiberă şi suverană. ca o mărturie a cupacilăţii
de creaţie a unul popor slăpîn depHn pe desti·nele sale. Pe ba,:a fău
ririi UU1ei industrii social:s,te mode rne, pe baza înfăptui1!1i·i într-un
rHm susţinut a noiJ revoluţii agrare,
pe baza îmbogă ţirii coo•tinue a tezaurului spiri,tual a~ ţării, s-a fău 
rLt o economie puterm,ică, s-au dezvoHait s1imţitor şt1i,i,nţa. învă(ămî:nituL
arta şi lhternt.ura. Pe futndalul progres1u,h.1i dinam:c al vietii eronomico-sociale. a crescuit nivelul de trai,
obiectiv sup„em a•l ,poliitioii partiduJui, raţiunea de a fi a oriru:iuiri i
noastre socialiste. După cel de-al
!X-lea Con.gres, cînd s-a trecut pe
un front din ce în ce mai larg la
punerea î111 operă a ~îndk•i,i profomid
nov"1toare a tova,răşu1lud NiiColae

ordhnea de zi figu,rase UIII punct special rezervat stabJJ.:irii misiunii cu
care trebuia învestiJtă presa de
paiitiid.
D.i.n cauza cei1ortl.ailite probtleme care
şi-au ceruit dreyrtsuJ la J1ntâietaite, pr'Og.raimuJ,
ohffibi1Jlilea
agi1.ia1ră,
ches1tiu111ea ra.portuirlJ.or cu IJ11ternaţi0t111aJa a III~a acest domeniiu, în
oiuda însemnătăţii care i s-a acordat, nu a putut fi abordat decît în
linH!e sale foarte generale. Gheorghe Cristescu, care figurează în
acte drept a:aporitor, a schiţait, t.otuşi, o co111cepţie destJUil de ava1nsată
despre misiunea ce urma să se atrjibuie presei de par,tid. In viziunea sa, ziiairele edi.ta<te de mişcarea
mu1nc1itorească aveau menirea de a
se con.sibi tui n1U doar mtr--0 ogJLi.Jldă
amorfă a evenimentellor ci, surprinzîn<l esenta acestora, trebuiau să
desprindă conduzii cu caracter mai
general, să se trarusforme într--0 reduta biJ.ă ai1mă de luiptă. Nu este
greu să recunoaştem <UIIl asemenea
mesaj în coJ,oanele „Luptei de clasă",
revisită 1Leorebi1c.ă ce 1\nceipuse să fie
edi ta1lă încă din 19-20, ca şi îa1 coloane'.e altor cotidiane şi periodice.
Odată cu i.ntrarea în via\a politică a PartidiuJui C-Omunist, în publici,.,;tică şi-a făcu•t loc ceea ce putem numi, fără greş, spiritul partin,ic. revoluţionar, o concep\ie care
aitr;buie sorJsului semni;illcaţii mi1Jitante su1P€'f'ioare şi ca.re se caracteriz.ează pri1111tr --0 mare fide.l'iitaite faţă
de pri111cJ1piiiJe în care credem, prin
dori,nţa ca ele să fef'ti1liz.eze viaţa
economico-socială
şi,
deopotrivă..
conşlii'inţele
oamen.Ll.or. Oa şi în
t.oate celelatlte domenLl. lin această
poziţie se regăsesc eoouniile marilor
campan.U duse de asemenea zia1ic;ti
înregimentaţi în mişcarea mu1rncitorească, revo1uţi0111Jară, cum au fost
fraţii Nădejde,
Ştefan Gheorghiu,
Ralicu Ionescu-R,ion, preOUJm şi in-

dic'lille um.ei. marJ do·riiinţe de a propU!ls:a gazetări•a pri1nbre fawtrumentele p1»i.nci1Pale de transformare a
me.n1taU.tăţii oaimen-i>lo·r, pe un plan
mai la11g, a soc'ietă~.ii ÎiruSeşi.
fo, petioad:a initerbeW.ică, ,pe fJuxul
sinuos a.1 afu!rrrnării pa.ritidului ca
forţă co1I1diuicătoa1re a munci1toriimi·i,
a tu:tUiror miaselor exiploatate şi asupriibe, oom:eiptia despre presă şi
des,pre r'Otlrutl ei a cooniP'Qritait anumite ad:a1p.tă1ri devenirt:e necesare.
Paritildull Comu1rnist Român a înceip.ut să ed~teze, dii111 auigus<t 1931,
orga:nuil său centl"'ail. de presă „Saîntei.a " , care a devenit de IÎlilldată o
trtlb1.1JI1ă
nevOiluţlOIJJară av.i:zată
şi
oombait.iivă. Zi.arul s·e tiipă.rea în con-

diţii de adîncă
ilegail.irtlalte şi era
transmis dim mînă î•n mînă, simpla
lui diifuz,a•re atrăgîrnd dutPă sine ani
g.rei de tenmJţă. Conco1m~terut, apăreau numeroase gazete JegaJe sau
semiilegaJe ş.i est.e demn de menţionat că •nu puţine diin.tre e·!e erau
destinarte naţionail.i:tăţrnor conJ.ocu'.toare. Numeroşi i•ntelectua1Ji au vederi de stînga au promovart; o publiKlisti•că mi11i1lantă, cLe mare audienţă, îÎl z,iaire şi revi'~te, care au însemnat tot a1Jîitea bi>ruhnţe aJe spiritului revoiluţi<Y11ar cutezător şi a-

v·înitat. Să ne arrn.i,rntiim de „Bluze albastre" sau de „Cuvîntul
liber",
perutru că ele au pătruns adîn1c în
c01nştiinţa gene·naiţiii.lor, odată cu numele unor ziar:işiti deimoC'rat i, comunişti, de mare mar<eă : All. Sahia,
Tudo.r Teodorescu-Brani.şte, Eugen
Jebeleanu, Gheorghe Dilllu, George
Maooves.cu.
Z·iiarele de sitîn.ga - şi ne referim
aici, de exemplu, ~a „Ol•qpotuJ ", care aipărea la Botoşani sub colnd'ucerea neu i:tatuiLu.i lup•tăltor arutifas.c'.ist
Scar1at Ca1iinaChi, la „Arena" - au
meritul de a fi surpr.ins 'în colloanele lor fierbinţi ·iI111Jrarea în lu!Pba
antifasdstă a foarite tîm.ăru1lrui militant Nicoo!ae Ceauşesru, conducă
toruJ. de azi al parhldu1l ui ş,i staitulu'i. Este de asemenea i1mportaint <le
subJiniat că, în ciud0 condj.ţiile grele de iilegaiHtate în care apăreau, ac.esit e zi01re au captat şi aru redat
exact tumuJuuiJ mariJor deimons.tralii
antifasciste şi anfurăzbo,ini'Ce de ·la
1 Mai 1939. Parti•ni1tatea se identifica atuncu cu lupta pe viaţă şi pe
moarte pentru dreptur-i şi l iberităţi
politi.re, cu derrnru>•carea fă•ră crutare
a .forţefor retrograde, a ele.menitelor
de ex•tremă dreaptă, agen.ttu'i aJe
hitilerişitiilor 1n Românlia.

Un

•
ziar

cu nume simbolic
In anii viforoşi ai războiului,
Parttiid'Ul Comunist a spus oo. tă•rie
adevă,null. poipoirulud. româill, avertizîndu-11 asupra ave;n,tull"ii în care îl
bîirlîse dliica m itl.i.taro-:fasdstă anitonesciMă. OgJ.inidind siituaţia Jl()Uă, care
se crease drupă .autodizolvia.rea Interniaţi·cmallei Comuniste, oî:rui se profi.la posi1biiltl.ta.tea consitiituiril Ulilui
la1rg front anitifascist, condiţie necesară pentru trecerea la îtnfăiptui
rea vktori<>asă a revoJuiţiei de eli berare .sociia1ă şi niaţi1cmiaJ.ă, an'tifasds1tă şi amtiiJruiperjalJis.tă, pal'ti1
duJ a
in.jţia.t, cu colaborarea U•nor prestigioşi z,i.ari~i.
a,pari.ţia
„României
libere", care a oonsti:t uiit, prii:n îdltreag.a sa ţiinrută, u;n momenrt; no'l.l în
afilrma:rea publicisticii mi1!.i.tante, revoiluţiona>re. Un ruume simbolic. Un
nu.me-imanhfest. A s.c.rie parii-inic însemna, 'în a•ceJe ziJe de foc, a fi pe
baricade, alăituri de arunaita anga-
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"ln vederea înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XIII-iea este
necesar, mai mult ca oricînd, să ridicăm nivelul de răspundere
şi de exigenţă în munca tuturor organelor şi organizaţiilor de partid,
a tuturor organelor de stat, a consiliilor de conducere ale oamenilor
muncii, de sus pînă jos, să crească răspunderea adunărilor gene·
rale ale oamenilor muncii, în calitatea lor de adevăraţi stăpîni ai
ţării, de proprietari, producători şi beneficiari."

NICOLAE
jată în insurecţie,
alăturii de găr
ziile paibriotice, aAături de întregul
popor, deşt.eptat la o viaţă 111ouă.
„Roanârn!ei Libere" i-a revenit sarcina istorkă de a titPări„ în zorii
zilei de 24 august 1944, documentele de bază a!le revoilu1iei noastre
viotorioose. I n coJ.oainele S>aile au apărut
r~rtaje-document
despre
l.'.idicarea la luptă a întreg:i sutf1ări
roniâneşlti, sulb oonduoerea comuniş
tilor, perubru libertaitea şi demni tatea ţărJi.
tn septembrie 1944 apărea „Scinte:ia" Jeg.ală şi ID :primul său număr
figiu!fa, sub semnătura tovarăşului
NLcotlae Ceauşescu, uin articol care
aborida o import:airută probllemă muncitorească. O aicu'tă perceipere a imperarti1Veloc timpudui, o nedezminţită legăltură ou masele munieitoare
au cons.ti:tnli,t, dintotdeauna, trăsă
turide nobile şi distincte ale profilului politic al marelui nostru condUJCMor.
Nu vom rememora aic1 carrnpanm e pe oa.re le•au dus ziarede de
partid ÎIJl :perdoada care a urmat,
perioadă de cu<:erice a îrnit.Tegi•i puteri poli.tiice, de trecere, suib cO!l'liducerea partirl'lliliud, la revOlluţia şi la
construcţia socialistă.
Sînt fapte
intrate de m ult în conştiinţa publică.

Misiunea
presei de partid
Ne vom opri, suociJnt, doar asupra cltorva elemente noi pe care
le-<a adus pe.rutru presa de partid cel
de-al I X-'lea Congres, forum ca.re
l -!a ailec> în fu'<u1IJ.itea destiinelor noastre pe t:ovară,şu!l Nicolae Ceauşescu.
Ceea ce trebuie menţi01nat es1te, în.a-
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„

în.te de toate, limpezimea de mesaj
care s-a pr'Odus. Ceea ce numhm
paritin~tate,
angajare, sînt noţiuni
care, ID noi•le C0111d.i,ţiuati create,
şi-au dezvă!luit din plin forţa propudsoare. Insuşi.ndu-şi în mod OT1gani>e conic~ţia revoi1uţionair.ă, :paibrl-0tiKlă
a
tova.răşutl.ui
N1ico'1ae
Ceauşescu, presa şi-a sporit put.erea
de analiză a realit.ăiţi1lor, s-a plasat
şi se plasează în centvutl. everuimen telor, şi-a spon.t puterea de a milita
de pe poziţiile înain tate atle oonstrucţiei socialiste şi oomuatiste. Trecînd
iJn revistă f~rJi caTe au contribuit la accentuarea vocaţiei militante a presei româneşti î1n uH1iimele
dou,ă deice:nil este necesar să punem în lumină în.semnă.taitea pe care a a\llUrt:-o ad01Ptarea Programului
ideologic elaibont de seeretaruil general al partidUJ!ui în 1971 şi aşe
zat la baza Î•nroregii noastre vieţi
spirituale. Acest minunat corpus de
idei, care a devenit uJterlor o seeţirune imP'O'l"tantă a P·rog;ramului de
făurire a .sooietăţii socialiste mu!Ltilart:erail dezvoltate şi de treeere la
COlffiUtnism îtn RomâtnJia, vjzînd creş
terea generadă a conştidll1.Jţei de gjne
a poporuiui nostru„ con!feră presei
rolul ~ p1'1imordiaJ. de a informa şi
forma opinia pubil.icl în sensul marilor priincipii ale polHioii interne
şi exteme a partiduJ.\Jâ şi statullui.
F1ioitnd în.vestită cu sarcirui at'it de
imipovtairute, presa a depus şi depune
efOll'tuni exc~Honale pen1tru a-şi
oon.eicita putl.su[ la eferv~en la pe
oare o cu•noa.şte activitatea economică şi sociaJ-'CuHurailă a ţării. Este
vizibltlă,
odată cu schimbarea de
ton, o substanţială modificare tematică.
tn pagindJe Z'iaredor se
dezbat, cu competenţă şi profunz..i.me,
tezele de i.nesitim.ab'it!ă valoare ca.re
constiituie substa1nţa gîndkii socialpoliotice ce poartă stlgi1lliul incoruun-

CEAUŞESCU

dabH aJ. persolOOlldltăţii de excepţie
a to1Varăşl.111ui Nkolae Ceauşescu.
Sub semnUil pumeril în OpeTă a acestei dootri.ne, pătrunsă de spira revoluţionar şi patrjoti<:, 2liarele desfăşoad o aotiVlitate în.CUJnunaită adeseori cu buine rezuJtaite, pentru
foomarea omuilu·i nou, pentru creş
terea conştiilil!ţei s:a~e sodaiiste. Sub
acea.sită egidă şi-a făcut loc, în primele pagini, istoria patriei, ca!fe a
fost şi va .rălmîlne înt.otdeau.n.a o s.ursă bogaită de invăţămim'te,
demonstrînd în mod conV'i1IJ.gător nu numai
contiinuitatea noastră neintreruiptă
pe acete lO<!'Uri pe c.aire le-am umani2ait primii îrn tiJn\p ci şi caipacl•taitea noastră de a reoepta. va[o rtiJe ciivni.zaţietl, de a le îimbogăţi
priintr-o contriibuţje plină de originalit.aite. Uin pun.ci de onoare îşi face
presa diu1 cUilloaşt.ere.a şi generalizarea in~ligentă a ex,perien.ţei avansate care se aC'Ulffiuilează în prOICeSul
de traducere în v1iaţă a vastelor
proiecte a'doiptaite de partid, în toate dOlilleniitlJe vieţii .maiter'1ale şi s pirtitu.ade. Redilectind dilOOIInica acoolerată a unei societăţi afilate în plină
tnans.forunare ~ moderniq;are, a unei
ţăl'i care îşi aipropie cu ;paşi repezi
un nou statut, o nouă cond1ţie, presa aooode ea însăşi spre o cailirtate
nouă, mai î naltă. A răspunde în
chiiP coresipunzăitor tu tu.ror acestor
comandamente î1na.J.te înseamnă astăzi a conferi scrjsului ootlidia.n fioru•l nobi~ al partini1tăţii, oailitate care
este şi trebulie să rămînă lege 1muabiJă penbriu
sluji11x:rvii condeiului,
pentru toţi cei care năzuiesc ca,
prln sorisuJ. lor, să contrtiibuie la
creşterea prosperiităţii patriei, la a firmarea ei liberă şti suverană.

„România adresează tuturor popoarelor apelul de a intensifica
acţiunile pentru oprirea cursei înarmăr i lor, pentru dezarmare generală şi în primul rînd nucleară, pentru relaţii de colaborare între toate
statele, fără

deosebire

de orînduire socială."
NICOLAE

C EAUŞESCU

Pe steagul de luptă
inăltat
, acum 65 de ani
•
comunistii
romani
,
•
au 1nscr1s
cu litere de foe
cuvintul PACE
A

A

Virgil DĂN CIU L ESCU
"" 111 ur:mă

I

cu 65 de anL

la făurirea

Partidului,
co.mn.miştii
români au
înscris pe steagul lor de
luptă cuvintul
PACE.
Exprimau astfel nu o orientare
conjunciJuraJ.ă ci un oblieobiv politrlc cu rădăcini ad[nci şi motivaţii
temeinice î.n oonştiin:ta
mişcării
muncitoreşti
din Româmlia, a poporului român, atît de gireu ~ncer
cat în veaC1..lll'd de resilnişte. Pentru
ina.inbaşi,
apărarea

pentru

comumş.tii

mmâni.

păcii

era deci o cauză
scumpă şi nobtlă. Ea eX!Prima intereseile maselor largi p~e, ale
naţiunji noastre uni•t e Îl11ibr-un tot
unitar visait de veaCUJri, şi î n acel.aşi timp, respectUJ. pentru
ailite
naţiuni, dorinţa vde ~-a tră.i în1

tr-un. climat prielnic
dezvoltă.rii.
progiresrullu'i sociaJl, p91d1tiic, eiconomic
şi culwr.a.1. Pa.cea, obiec.t iv pOilitic
al! comlllln!Î1Şitilor a însemnat totodată
o aitiit u<line feI'mă, iintrans.ige111tă împO'trilVa forţelor agresive, a oricărei
forme de agresdvitiate în relaţiile
dilllrtre state, dintre popoa·re.
Această cauză scumpă, :florunuLată

în!lir-o vi'ziune coere1I1rtă şi într-un

mod corespunzărto.r f1iecărrei etape
de zbucium şi :ErămJntări ale lumii
modenne a fost promovată cu
fermi1tate şi oonsecvem~ă ~n toţi
anii de luiptă lega/1ă şi iaegală ai
partidulrui
nostl."'u. „Comuniştii subQinia to'Vlarăşuil NăCQJiae Ceauşescu,
con:filll"miind un adevăr istordc fundia.mentaJ. - au făcut întotdeauna
un ţel de onoare din lupta pentru

dezarmare, pentru salva.rea omeninimicitor,
l'ii de un nou război
pentru asigurarea păcii mondiale".
GontinuÎl11d pe n01iae
trep.te de
de·zvolball"e aile lumii rontemporarne
această nedesim:imţită altituidQine, Partidul Comunist Româm,
România
sooi~istă au acţionat şi acti«mează
cu exemplară oonseovenţă pentru
înfăptuiirea unui p1io~1iam rea:!
de
dezarmare şi, îndeosebi, pent.ru înfăipw-irea dezarrmării
gene«'aJle. 1'n
gîndirea
p01litică a
p\t"eşedintelui
ţă·rii noastre, i1l:ustră
personalitate
a lumii con'tempora.ne, Sa1·vgartdan·ea
păcii mondfa..le deţiine u.n rol dominant, pa,c ea f.ii'Thd socotită burrml cel
mai de preţ al omenJi1nii, dreobuJ
&uprem ail omului, dreptuil la viaţă.
De aceea, de numele României se
leagă, indiioolubil, o laiborioasă si
strălucită acti1une
dedi:cia'tă păcii.
Cine $11)Une azi, i1n lume. România,
spune Pace.
Dat01răm acest slimbOll,
d~tonăm
pire6tig-i1uil fără nre:cedent al pa1riei tovarăşulUJi Ndcooae Ceauşescu
- personalitate deite1,mtimantă pentru în't reg cursu!! ist(lll'IÎei oontemnorane a ţării şi PO'l>OO'IUl11Ui nostru.
într-o lume plină de înoordăr!. în
call"e ză.ngăne a:rrmele şi resuil"'Se materiia!le gigaintke sîint an'U'll'c:aite în
~iioapa
fără fund a înaJITnărilor,
într-o lume ca.Te a:re nevoie,. înainte de Qll'Îce, de pace. demersuJ
de maioră resipoinsabi'Htate. liirruoede
şi realist, de un profund si î'll!fLăcă
rat uman!ism al sooreitarulud gener<ail al pian'1l:iidulud noofJru dobi1J1d~te
o rez,Qlnainţă monidiaJlă oovîn'Sitoare.
ChemJarrea pr~ediinite<1iui ţării la
iintensifiJOaJrea
acti'l.llilmor
pentru
e'labara1rea unui program comnlex
de demnnare. avînd oa priorifate
dezarman.·ea nudleairă şi implidnd.
<'a priim pas. încetarea exoorienteCTor cu arme nucleare, îşi găseste
o promptă şi bineven1tă exnresie
în cuvînta·rea
rostită la Plenara
Consd1liiu!lilllÎ
Naţional ail Frontului
Democraţiei şi UnităţH Svciallste,
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a acestei orgareprezentative a naţiunii
noa.sbre adresată partidelor şi organizaţHilor de1Ţ1Joora t;i<:e,
giuvennebr,
tuturor popoarelor din ţările europene, din Statele Uruitte aile Americii şi Canada, de pe all;te continente, in Doolair0ţia adoptată la 4 ap rilie de Marea Adunare Natio.nală
c u privire la Anul Intennaţional a1!
Păcii. Nimic mai oportun,
mai
concordant cu gîndurirle şi voinţa
noo.sbnă dec.î1
t idei1Je expniimate de
seoretanul
genera'.! a'l pil["bid'..llui,
dedt aceste două documen tte, înd:răZJnesc să spun, de valoare istorică, adoptate în numele
întregii
Îll1

DealarI1aţia-.A((>e1

nizaţii

suflări .româneşti.

In c0tndiţLllJe Îl!l oare „situaţia internaţională continuă s ă fie foar te
gravă" cum sublimia tovarăşul
Nicollae Ceauşescu - demersul nostru, nohle chemări pe care le adrepartidelor„ guvernelor, pa:rilam enteJlor şi popoarelor alltor ţă1ri

săm
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se dovedesc aote politice necesare,
ca atîtea altele, avînd ca punct de
pornire
irniţiativa
pre.şedintelui
RomânJei socialiSlte. Ele s-au impus
şi se vor impune atenţiei atit prin
aot.ua1italea, cit şi prim
a<'Uitate.:i
pirob>lemelor puse şi, nu mai puţin,
prin nobleţea mesajului conţinut.
Noi, cei ce lucrăm în pre.să, prin
î•nsuşi spe<'iLicul muncii
noastire,
sintem chemaţi s.ă facem cunoscut
opiniei publice mondiale progrnmul
de pace româ•nesc, prog-rrun vast şi
generos, conceput şi pus în practica vieţii
polibice de eminentul
„Om ail Pă.cii ". oum este ruumJt azi.
pe toate meridianele,
tovarăşul
Nicolae CeaJU.Şescu.
„Noi cerem mijloacelor de inform a re în masă din ţara noastră spunea pre.şedintele României Socialiste - să promoveze idealurile
păcii , p r ieteniei şi colabo rării. Am
saluta dacă aceste inincipii ar că
lăuzi activitatea em isiunilor de ra -

dio şi televiziune, a presei de pretutin deni".
Am avut satisfacţia de a fi putut
aS<c.ull!la a1lături de ceiilalţi vorbitori
la PJenara Consiliului Naţional al
Frontului
Democ.raţiei şi Unităţii
Socia'liste şi ila dezbaterile din Marea Adunare Naţională cuvîntuJ reprezentanţifor 1J1o.ştri, care au su.sti111ut, în numele ziari.ş.tilo1·, şi Declaraţia-Apel a Frontului şi Deo1araţia Marii Adunări
Naponale cu
pl'ivire la Anul
in'teimaţional al
păcii. Cu simţămîntul
îndeplinirii
unui mandat de mare răspundere
şi femm convingere că a u exprimat gîndurile .şi simţămi111tele no.astre, ale tuturo1· celor ce lucrăm în
presa scrjsă şi audiovizuală . Cuvîntul rostit în amintitele împrejurări
a consl.ituit un fericit prilej pentr.u
a aduce în acesite deosebite olipe.
omagiul
profund .a:l gazetarilor
tiirii,
preşedintelui
României
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, cm~
0

ne-a arătat nouă, şi n u
n umad nouă, ci tuturor
slujtllorilor
luci2li ai conde iului di1n oirdce colţ
al lumii că „locul ziariştilor ataşaţi
idealurilor umaniste este alături de
J>OPoarele care luptă. pentru apă
rarea vieţii şi muncii lor paşnice,
pentru înţelegere, pace şi colaborare".
Am avut în acelaşi cadru posibilitatea şi cinstea de a exprima
pri111 1reprezentanţii noşLri care a u
luat cuvintul alăturj de ceifalţi vorbiliori respectul şi îna!lta preţuire rpe
care ziariştii ţării le nutresc liaţă
de strălucitul om politic şi savant
de renwne mondia1, tovarăşa Elena
Ceauşescu, a cărei activitate contribuie din plin la întării.rea colaborării intre oamenii de ştiimţă
de
pretl.lltindeni, în scopul făurriri i u nei

lumi mai bune
garantă rii

ţiii

şi

popoarelor, a 1l

dezarmării

mai drepte,

independenţei
şi

asigurării

securită'ţi>i

al

şi libertă

păcii.

întregii

omeniri.
României socialiste spriîntrutotul
ideile cuprinse în
vibran·ta cuvîntare rostită de tovară.5ul Nicolae Ceauşescu la Plenara Consiliului Naţional al FtY>lltului Democraţiei ş i Unităţii Socialiste, subscriu din toată inima la
Declaraţia -Apel
a Fmnl.ului
din
oare fac parte ca membri ai Consiliului Ziariştilor, susţin Declaraţia Marii Adunări Naţionale, care
exprimă
dorint.a arz.ătoare a poZiariştli

jină

acţi:urne din E u ropa şi de pe alte
continente, pentru încetarea e>."penenţetlor cu arma nucleară, pe11tMJ
reducerea şi lichidarea tuturor armelor nucleare, penrt.ru oprirea oricăror acţiuni de mHitanizare a Cosmosului. Con&iderăm ca o cerinţă
de primă urgentă, în acest An Internaţional al Păcii. proclamat de
O.N.U., reaJ,izarea unui acord p r ivind încetarea ex12,er:ienţelor
nu~leare de către toate sllaite1e, in ace.st sens pron1unţî1ndu-ne Îll'l favoarea unei întilniri între <"Onducăto
rii Uniunii
Sovietice şi Statelor
Unite ale Americii, aşa cum a propus recent secretarul
general al

porului nostru de a intensifica ac-

C.C. al P.C.U.S.

pentru tr~erea la dezarmare nucleară, pentru eliminarea ra<'hetelor nucleare cu rază medie de

Cauza păcii a beneficiat în ulti
mul timp de o seamă de iniţiative
şi propunerii constructi;ve, genera-

ţiw1ile
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toare de opiimism pentru
opinia
Cum ştim, aceste propuneri aJe Uini'lm ii Saviietice
s-au
b u cu rat de spr ijinul ţării noastre,
exprimat ln cel m ai înalt nivel de
a utoritate, competenţă şi prestigiu.
Este deai
timpul să se :::-eacii
hotărit 1a fapte.
P,rin Declaraţia-Apel a F1rontului
Democraţiei şi Uni tăţii Socialiste,
prin Declaraţia Marii Adunări Naţionale, R omânia lansează din nou
chemarea de a se manifesta voinţa
pot1i tică necesară p ent1iu
I'upcre.n
cercului vicios al LensiunJi şi al
nei<ncrederii, de a se aju nge la înţelegeri în consens cu
interesele
popoarelor din întreaga lume. Noile demersu ri româine.şti, siincere şi
ferme în s.priji1nul cauzei păcii se
bucu ră, aşa cum am putut vedc<i
in relatările din presa lumii, de o
deplină aprobare .şi un larg ecou
în rl ndunLle op1i1niei publice din cele
ma i dife1ite ţări. Şi e firesc Să fie
aşa deoarece noiile actiuni de pa<'c
ale României, întreprinse în numele intregii
naţiw1i. sî.nt expresia
cea mai f idelă a gîndirii politice
pub1ică .
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preşedintelui
aşa cum ştim

a

ziţiiile

şi

popo_rului nostru
din

experienţă,

iniţiabi vele

şi,

po-

tovară.5 ului

Ni.ooliae Ceauşescu &îint întobdeauna
validate de practi<:ă, de opinia publică mondială,
sensibilă la tot
ceea ce slujeşte dreptului la viaţă,
demnJ,tăţ i i umane, progresului generial al omenirii.
E31.e un motiv de just.iJfioată mîndrie pentru noi, este un izvor de
încredere că asemenea poziţii şi
aprecieri vor influenţa favorabil în continuare - evOilu ţia vieţ i i internaponale, esl.c un îndemn de a
sluji fiecare, cu toate forţele, în
domeniul
în care ne desr·1.şurăm
a<>tivitatca. această poilitic.:l - expresiia cca ma i înailtă a intereselor
v itale ale n aţiunii noastre. ale întregii omeniri.
Cu atit mai puternică este ac~as
tă convingere a<:um cînd cinstim.
ca pe o adevărat[1 sărbătoare a
poporului. jubileul gloriosului nostl'u partid. Avem astfel certitudinea că prin atitudinea noastră f.aţă
de cea mai arzătoare problemă n
lumii contemporane - pacea - ne

la înă.lţimea celor mai nobile tradJţii ale comuruiştiilor românu. Trăim simţămînt'llll că sintcm
continuatorii demni ai unei nobile
cauze, pentru care înaintaşii n-au
pregetat să-.ş i jertfească libertatea
şi vi aţa . A<>este convingeri, aceste
si mţăminte
determină
angajarea
noastră neabătută în lu pta pentru
pace, pentru apărarea civildz.aţiei şi
a vieţii pc pămînt. Pentru
noi.
gazetarii, îşi păstrează
neştirbită
valoarea ideea mobilizatoare cuprinsă în me<>ajul adresat de tovarăşul Nicolae C.eau.şesou partici ·
panţilor la Reuniunea internaţi onală
a ziarişti.lor pentru de7,armare, securi Late .şi pace, orgainizata de Consiliul Zia1·,L<;:'Lilor la Bucure.5.U : „Acum pînă nu este prea tîrziu, piua
n-a u inceimt să fie lansate rachete, 5â cad ă bombele, trebuie să artionăm p en tru a s e pune
stavilă
cursei a bsurde a î narm ărilor, t>entru a determina trecerea la dezarmar e, ş i în primul rînd, la dezarmarea. nucl e ară. După ce vor cădea
bombele nucleare va fi prea tirziu. Nu vor mai exista nici vino·
situăm

vaţii, nici judecătorii. Nu vor mai
exista, des igur, nici ziare, nici posturi de radio şi televiziune care să
tragă concluzii, să înfăţişeze cauzele care au dus omenirea la dezastru. Acum trebuie acţionat cu
toată hotărîrea, acum este necesar
să fie desfăşurate largi acţiuni de
presă p entru a ridica popoarele la
luptă activă împotriva pericolului
nuclear„.".
Ială de ce ConsiJ,iul Zi,a11iştilor,
ra orga1niza~ie componentă a Frontului Democraţiei şi Uiniită,ţii Socia··
liste, l uorăitorii din redacţiiJe ziarelor şi revistelor, ale radioului şi
televiziunii
sînt hotăriţi să facă
totul, ca şi pînă acum, ca activişti
devotaţi ai partidului, pem.tn-u promovarea fermă şi 1argă a polit~cii
de pace a României Sooialiste. Noi

ruioiodată indidilălUZÎtoare a
toviară.şului
Ceau.şescu dată î>n această

nu vom putea uita
caţia

Nicolae

la adunarea cons.acmt.ă aunei jumătăţi de vea{' de
la apariţia „Scîn1eii ".
„In cadrul politicii noastre internaţionale a:r.ăt.a secretarul genera:! al partidului - presa, radioteIeviziunea au o misiune import,mtă.
Este vorba n u numai de a susţine
ş i a face cunoscută în rîndul maselor populare, poporului, t><>litka
noastră, dar şi de a participa activ, pe plan internaţional, la realizarea principiilor noastre
funclamentale, ştiut fiind că numai în
condiţiile păcii, destinderii şi respectului independenţei putem înfăptui Programul partidului, asigura
privinţă

niversării

dezvoltarea patriei noastre socialiste'·.
!n ziile!le a<.:esiea. cîrnd aniversăm
făurirea Partidului nos1lJ_'!U comunist,
se cuvine să ronsiderăm înfă1ptuiroo
preţioasei îndru.mă-ri a secretarului
general o îndatorke nobilă faţă de
gloriosul trecut pe care-l cinstim,
fată de prezentul pe care-l trătim
şi-1 s1ujim cu devo1tament. Cu tot
entuziasmUil şi cu toată competenţa
de care sîntem capabilii, să punem
munca noa.sMă, tot ce avem mai
bun în noi, în slujba politicii de
pace, a;l cărei iniţiator şi neobosit
militant este toYarăşuJ
Nicolae
Ceauşesciu, eminent om politic, cvndurător înţelept şi neînfricat al natiunii române în înainita>:·ea sa impetuoasă spre zările lummoase ale
comU!Ilismului.
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„Putem aprecia cG., pe ansamblu 1 ş1 in anul precedent partidul
o continuat să se întărească. S-au obţinut rezultate bune in creş
terea forţei sale din toate punctele de vedere - şi aceasta a avut
drept rezultat creşterea mai puternică a forţei politice conducătoare
a partidului in toate sectoarele de activitate."

NICOLAE

CEAUŞESCU

s.a aniversare a Partidului, pune cu

Suprema indatorire
a vietii noastre
de gazetari comunişti:
a sluji cu abnegaţie
.)

PARTl·DUL,
PA'TRIA,
POPORUL
Aure! POP
ste o ci ns.te
pentru
gazetarul comunist de
azi să se poată socoti
moştenitonul şi în aceJa.şi timp oontinuatorul,
în noile c<>nd;ţii ale dezvoltării patriei, a tot ceea ce a fost mai valoros, mai demn de respect în presa
democratică. muncitorească, în presa noastră
revoluţionară
care,
aşa
cum
a ră ta
to v a r ă ş u 1
N icolae Ceauşese<u, „a acţionat cu

E
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hot ărîre

pentru 1a duce în Tîndul
m aselor i101rnlare cuvi nlul partidului. contribuind Ia unirea eforturilor clasei muncitoare, a oamenilor
muncii, a poporului în marile bătă
lii î mpotriva burghezie i şi moş i eri
mii, a reacţiunii şi fascismului. împotriva. războiului, pentru libertate
so cial ă şi

independenţă.

n ::.ţio n ală,

pentru d emocraţie si :.ocialism ".
Nobila continu'.itate, evocată în
aceste zile cînd sărbătorim glorioa-

deosebită pregnanţă în faţa noastră,
a ziariştilor, ca pe o senoasa temă
de rreflecţie, perspectiva răspunde
rilor ;poli ti'Ce şi profesionale <'U oeare
sîntem ârwestiţi ca acti \'işti c.ie

partid în domeniul presei grad ul 111o~tJru de lm,plicare socială - ca
p.articipainţi activi şi cronicari
ai
epoci,i pe ·care o trălim - , înălţimea
ex.igenţelor p<Yl1ÎJtÎoo-pro.fesiona.Je, în
stare să asigure activităţii noastre
nu numai calităţile presei fău!'He
de înainta.şi ci, mai mult, să-i asigure call t.ă.ţile cerute de eroismul
edifică1i.ii orinduirii socialiste pe pă 
m.Îlntul patriei, în etapa cea mai
fec'Ulndă, in<"epută
după Congreswl
al I X -lea ial !Pariti<lului.
Relflectînd cu luciditate la drumul
parcurs, animaţi de dorinţa vie de
a face totul pentru continua ridicare a calităţii muncii noastre, putem spune că, în aceşti ani, sub
conducerea nemijlocită a Partidului,
presa noastră centrală şi locală a
cunoscut un continuu progres cu
adîmci semrui.ficaţii pe multiple rplanuii.
S lurjimd
cu
devotament
politica partidului, slujind,
prin
mijloa<:ele sale specifice, cauza înfloririi patriei şi ridicării neîncetate a calităţii vieţii. presa noastră, beneficiind de
pe:spective şi
statutul cc i-a fost acordat de Congresul al !X-lea al Partidului, s-a
maturizat. şi-a perfecţionat neîncetat mijloacele de acţiune. In procesul revoJuţi onaral înnoirilor economice, social~polit'.ce şi culturale, în
munca de coI1J?tienti7..are şi mobilizare a maselor pentru înfăptuirea
poli Licii partidului, presa noastră a
cunoscut, asemenea fiecărui domeniu de activitate. înnoiri care-i permit să-şi îndeplinească mereu mai
bine răs·punderHe ce-i re\'in.
La
baza acestui progres se
află trebuie să o spunem cu

- concepţia
pro.fund irevoJ.uţi::>nară a tovarăşului Nicolae Ceauşescu despre
presă şi despre rolul social al ziaristullui. In iaceastă lumin5., pornind de la cerin1.a prio~ramatică
potrivit căreia mijloacele de informare au meni rea să promoveze neabătut concepţia âJnai1ntat.ă. desp.re
lume şi viaţă, să explice politic.a
partidrului şi să militeze convingă
tor pentru înfăptu:rea ei„ una dintre fiu.ndiile esen\iaJe ale gazetelor
este aceea de a ajuta masele să
cua1oască, 1n1.r-o vjziune coerentă şi
clară, semn•irficaţia fiecărui aot pa.litic limpol'tan't, a :lliecărui eveniment. ~st lucru, realizat printr-o
bună informare, are capaciitatea de
a forma opi.nii şi, pe baza opiniilor
forunate, Ide a 'Cletennina decizii. Informarea devine astfel drum spre
formare. Spre !fomnarea omului nou,
consla'Uctor al societăţii socialiste şi
comuniste.
Prezentarea promptă a informaţiilor în cooiextul general al fenomenelor, totdeauna în raport cu linia politică generială a partidului,
cu sarcinile resp(lctivclor domenii,
pe1mLte formarea şi orJentarea 'Op~respect

uni.tairă,

şi recunoştinţă

niei pul:>Jice, !i.nfiluent~ffea a<'iivă a
acesteia. De aici decurg cerinţele
muncii noastre cotidiene şi tot de
aici cred că se deschid şi căi esenţiale perutru pent:ecţionarea activi tă
ţii noastre. Relaţia dintre procesul
informativ şi ceil formativ <trebUlÎe să cooducă s,pre o accentuare a legăJturH cu :terenul, cu viaţa, cu rea!Hăţile economico-sociale
şi cullturale ale judeţului.
Avem,
de aceea, <datoria ts.ă Hm pretutindeni pre~ţi pentru a .da la lumină tot ce esle nou, interesant,
tot
c.e constituie un exemplu bun de
ul"mat, mobilizator. Activitatea desfăşurată recent. în acest spirit, sub
îndrumarea Comitetului .iudetea.n de
partid, în timpuJ lucrărilor agricole
de primăvară. ne-a demonstrat cu
prisoslntă eficienta unui
asemenea
mod de lucru. Ziarele noastre, „Crişana" şi .,Fak!y.a", au organizat
o
puternică emulaţie în rîndurile lucrătorilor de pe ogoare
care s-a
soldat, în ciuda unor greutăţi obiective şi iSUbiecbive, cu rrezuJt..ate
bune.
Desigur, această muncă de informare se cere susj inuită de coment.arJi convingătoare. bazale pe argumente, ~ fapte în stare să creeze

un context cit mai prielnic cititoJ.ll1ui pentru înţelegerea ştirhlor, pentru situarea lor într-un ansamblu
necesar, ca sprijin direct şi nemijlocit
în complexul proces formativ-educativ.
In liumina hotărlîirllor Congresului
ai! XIII-O.ea an partidului, a ideilor
şi orientărilor cwpri115e în cuv1ntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu
la Plenara C.C. aJ P.C.R. din 1-2
aprme 19<86, considerăm că avem de
făicUJt mai tTliUlit şi în domeniul i1nformaţie·i' şi 1ai1 comen·ta1·iului, pentru
creşterea forţci mHitante a g<11retei,
dfutdu-i o ~nouă infuzie de spiirH
creator, de cutezan1Ji. şi real;s:m ,îndeosebi ful tra'llaorea problemelor economi.ce. Şi aceasta cu am mai mUJlrt
cu cit iponderea texteilor consacra.te
probJ.emelor economice depăşeşte
jumătate din gazetă.
E :necesară,. după părerea noastră,
Îll1

o

CUJTloaştere
mai
acea.stă
ipriv.i.nţă

a

profundă
rreallită 

ţhlor
economice
ale
judeţului,
a
01'."ient.ălr.Llior
economice
date
de secretarul general al partiduJui,
a indicatiiilor şi măsuriJor luate de
biroul Comiitetului
judeţean
al
P.C.R Ideea e.f.icienteî„ efeotele aiplicării acordull\li g~oba1,
combaterea

19

c'f"'>)ţ::~- ~,.

: ik\i ~ \~'<,, ,',

unor stări de lucruri negative în
unele sectoare trebuie să ne preocupe mai mult. De asemeni, afirmarea efectivă, cu toată puterea, în
fiecare unitate, a principi::Jor fundamentale ale democraţiei noastre
muncitoreşti,

funcţionarea deplină

a tuturor instituţiilor noastre democratice, fruct:ficarea forţei
pe
care o reprezinl\..ă autogestiunea, autocond uce::ea muncitorească.
In.f.ăptuirea
acestor san"lni de
stringent.1 aoiuaJitate cere nu numai
ancorarea mai puternică 5:n realită
iile judeţului, ci şi o competenţă
eoonomică corespunzătoa re. Cere priceperea gazetărească necesaru pentru a spune lucruri esenţiale, concis
şi convingător. Fiecare
text
să
constituie un răspuns edificator la
întrebări pe care oamenii şi le pun.
Şi cu atît mai întemeiat mi se pare
efortul de autoperfecţionare, de
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spo:::re a com.pelenlei (nu numai m
domen.ul economi<:), cu cit în redacţia ,,Crişana",

datorită linfăptui

rii poliiticii pa1'tidului de formare a

cadrelor, există o bază de pornire
bună : ·toţi nucrătorii
au
::.tudii
superiloare şi, cu citeva excep~il. s.iudii postuniversi.tare de ziaristică.
Ne-am hgăduit sublinierea unor
cerinţe imediate, pornimd cu obiectivitate de la unele carente şi de la
necesitatea perfecţionării, deoarece
am considerat că marea aniYersare
pe care o sărbăitorim nu ne scuteş
te de un examen critic şi autocritic.
Indemnul
spre
wn
examen
autocr1tic tni-1 dă, de altfel. observaţia tovarăşu:lui
Nfootlae Ceauşescu
pe care avem datoria s-o cons'derăm de permanentă actualitate pentru că. aşa oum arăba secretarul
general al partidului, „ziarele centrale şi locale mai au incă multe

de făcut pentru a elimina din activitatea lor s uperficialitatea şi formalismul, pentru a pătrund e a dînc
în ntiezul realităţilor, exer citînd
en ergic rolul de exponen t al opiniei publice înaintate, atît în dezvăluirea lipslll'ilor ş i n eaj uns urHor,
cit şi în generalizarea ex1>erienţei
avansate a oonstrucţi ei ~ocialis
mului ".
ln această lumină este cit se poat e de limpede că tot ceea se scriem,
mai ales în domeniul eoonomi'C la
care mă refeream, pune problema
competenţei, cu :toate corespondent.ele sale, oa :pe o problemă-cheie.
~iiritul autentic militant,
curajul
resiponsabi1 aitît de necesar oricărui
z:arist este de neconceput fără creş 
terea OOJnjpetenţei în domeniul de
adtirvirtaJte resipectiv, în
domeniul
tehnicii comunicării. A înlocui în
ar!Liooile şi comentarii argwnentele
cu citate şi tez..e puse caip la caip, a
„înşira Ja vorbe goale", cum spunea poetul, în Joc de a înfăţişa fapte, iruforunaţii, înseamnă practic a
contraveni de la normele elementare de etică profesională. care, ştim
bine, că vestejesc sp~r1tul rutinier,
în stare să încropească doar nişte
biete texte gazetăreşti formale, lipsite de vlagă, de forţă de convingere. Asemenea mod de înţelegere a
profesiunii (departe de mine gindul
de a~ cCJII1Sidera caracteristic) .se mai
manifestă din păcate. A-i pune capăt categoric, cred ică este modul
cel mai cinstit de-a îndemna ferm
spre studiu, spre efortul iniciodată
încheiat spre perfecţionare. Orice
rabait făcut calităţii, indiferent de
jusiti!fiicări, încurajează mediocritatea. lucrul de mîntuială. ceea ce
esilie inaiacepiabil în lumina actualelor exigenţe a1e gaz.etăriei.
Funcţiile social-politice şi educative a:Je presei, magistral subli:niate
în refI)€tate runduri de secretarul
general al Partidului, impun organizarea
unor
a<'tiuni
multiple
î1n

di.recţia

perfecţionăTii

po-

Htico-profesionale.
Este
foarte
adevărat că în redacţi'ile ziarelor
orădene, şi după cite ştim şi
în allte redacţii,. au loc manifestăiri
asemănătoare
organiz.aţia
de
partid, comitetul sindicatului organizează dezbateri pe teme profesionale; unele adunări de partid sî·nt
consacrate discutării unor aspecte
direc-t rlegate de calitaitea muncii
comuni.şti1or. Avem deseori în tllnilfli
cu radre de răspundere din diferite sectoa·re pentru o mai bună
informare; din partea Consiliului
ZiarL5tirlor primim spriji:n prin lectori care susţin în faţa colecLi velor

teme gazetăreşti. Dar nu ne pule:n
opri aici. Simţim nevoia de cev"1
mai mult. De mai multă lectură
de specialitate - ceea cc inseamnă
efort indi\·idu.al penl:tru aucoperfecţionare de eventuale c.ursu1·i de
reciclare. îndeosebj p~ probleme
economice spre a împrospăta .5i
s istematiza cunoştinţele celor
ce
lucrează în acest do_!11e11iu .
Cit de mult iil1seamnâ studiul.
cît de mult înseamnă pentru munca noastră aprofundarea icleil0r şi
orientă;rilor date în diferite domeni i de tovarăşul Nicolae Ceau.5escu.
am putut Yerifica noi rn.-:;ine, prin
p1iopria noaski experienţă, vă:i'!înd
cit de armonios, cu cită forţu creatoare se leagă teoria cu pr<:1ctica
i·evolution.::iră în adivi tiate~1 exemplară desfăşurată de sec~·etarul general al partidului. Prezenta tovară
ş>Ului Ni-Cir>lae Ceauşescu .ş i la noi, în
judeţul Bihor. s-a dovedH a fi totdeauna o bucurie .şi un indemn în
muncă . pe ctt de bogat şi pr'.)fund
în conţinut, pe atît de larg desehizător de noi pe1-specLi'v·e. Observaţille secretarului genenal :o,! part.dului , soluţiile pentru problemele
sesizate cu ineg.alabU,1. acu i tate sînl
un inestimabil izvor de idPi. de
orientă,ri de
exceptionailă
val()are.
Dacă Eroul Muncii Socialiste. Czege
Alexandru spune mindru, C'U orke
pr.i:le j, c.ă la temelia dezvoltării actuale a cooperat.ivei din Salonta
st.au mai presus de orice indicaţi
ile promite direct de la seciref;af'l.tl
general al partidului. dacă în atîtea
alte intreprind~i oamenii evocă cu
acelaşi respect şi satisfacţie s porirea
rodniciei activităţii lor în urma
criticilor şi sugestiilor tovarăşu lui
Nko1ae Ceauşescu s i noi, gazetarii
din Oradea. putem spune că de
fiecare dată,. fiecare
moment al
v iz.itelor de lucru ale seCiI"etarului
gener al, au însemnat orientării noi
în tematica gazetelor noastre, în
modul de a aborda problemele, în
efortul de perfecţionare a stilului
de muncă . Dialogul secret.arului
general al partidului C'U oamenii
muncii din Bihor a avut totdeauna
un ecou dinamizator î1n munca gazetarilor, dar şi în acLiviitatea colaboratorilor şi în cea a corespondenţilor. a tuturor oelor ce !:" adresează
:redacţiei
pentru a comunica o părere, o or.itkă
sau
pentru a ne înmîna. un manus.m·is
spre publicare.
Acea.stă

puternică

influenţă

a gîndirii creat<Jare a tovarăşului
Nicolae Ceauşescu ilus!.rca.;a
eît
se poale de concludent prestigiul

excepţional de care se bucur[i pretutindeni forţa ideillm sale innoitoare, clarviziunea cu care ştie a descoperi neajunsurile, a găsi şi indica soluţia optimă pentru depă~irea
lor, de a descoperi calea spre mai
bine.
Modelul c„Hăuâtor al aci.ivit.3.ţii
neobosite. străbătută de spit,Jt consecvent revoluţiona.r a to'.'arăşului
Nicola.,e Ceauşescu, g~ndirea sa cutezătoare, energia acţiunJlor sale animate totdeauna de cele mai nobile cauze, consiti<tuie un suport moral- politic deosebit ·de trai•flic„ de o
forţă mobilizaooa.iie deosebi tă în efortul noot1iu de perfecţionare r>entru a putea realiza progresele calitative· ce.mte de hotărîl'ile Congresului al XIII-ilea, de programele
partidului.
In conştLlnt.a profund politică a
gazetarului comunist de azi
stă
trează (altfel însuşi sensul existenţei sale profesiornalle nu s-ar putea
defini) datoria de mill.Jtant în numele spivitului înnoitor, de mmta.nt
împotriva a it·')t ice este vechi şi dep.aşit istorice.ş.te. Sub semnul acestui comandament paa.itinic, re\•o1u-

ţionar se împletesc, într-un tot inseparabi.I, ca!liităţile politice şi etke
aole profesiun ii. D e aceea, Î11 lumina concepţie i secreţaru1ui general

presă, a
orientărilor ce ni

al parUduilui despre
dicaţLlfoJ.· şi

i:n-

le-a
dat în repetate rinduri, noi gazetarii ne Slllrăduim să înfăptuim cu
simţ de răspundere, ou toată priceperea dobîindită în ani de muncă, sarcini.le ce ne sint incredintate. dovedind prin fapte că am înţeles pe deiplin ceea ce sublinia
tov.arăşu1l
Nicolae
Cea11~-::.:.... L1 :
„Spiritul de sacrificiu, de răspun
dere, de cins te şi disciplină sînt
cerinţe obligato1·ii pentru un activist de partid şi de stat, pentru

un comunist, pentru fiecare membru al partidului nostru ··.
!111 acest spilli1t dorim cu inflă
c.ă1rare

ca prin mesajul tipărit pe
oare zilniic îl oferim, sub S:ndrumaroo Comitetu.lui judeţean
de
partid, cirtitorillor nQŞtri din judeţul Bihor, să slujim mereu
mai
bine interesele celar ce muncesc,
cauza p<wtidului, al cărui glorios
jubileu îl sărbătorim în aceste zile.
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)ntreaga presă muncitorească revoluţionară, democratică, cei
care au scris-o, tipărit-o şi răspîndit-o în acea vreme cu riscul vieţii şi
libertăţii lor au dat un luminos exemplu de eroism şi CJbnegaţie
comunistă) de slujire devotată a cauzei clasei muncitoare, a partidului, a poporului, a independenţei şi suveranităţii României".

NICOLAE

Partidul Comunist Român,
făuritorul

presei revoluţionare
pusă in slujba intereselor
vitale ale poporului
Dr. Rodica ŞERBĂNESCU

P

aribidul dasei muncitoare are în Romilnia
o istorie îndelungată,
de aprioaipe o sută de
anti.
In decursul existenţei sale, el a
traversat mai multe etape, fiecare
marcînd amplificarea activităţii, cucerirea de noi poziţii în societate,
creşterea influenţei politice şi ideologice, întărirea organizatorică. Aceste etape au corespuns dezvoltării
istorice a societăţii româneşti.
S-a născut într-o epocă în care
România, făurită prin unirea din
1859, îşi consolida independenta. urmărind

ţelul

desăvîrşirii

unităţii

naţionale.

După marea Unire din 1918, la
înfăptuirea căreia a avut o contribuţie

însemnată,
partidul clasei
muncitoare a intrat, odată cu tan,
într-o etapit superioară a existenţei
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sale. Timp de trei ani, ani de efervescenţă
revoluţionară. în paralel
cu conducerea luptei revendicative
pentru drepturi economice şi politice, r>entru înnoiri în interesul maselor largi, s-a organizat la scară
naţională, adaptîndu-se noilm· realităţi
istorice. „Socialismul din
România - se arăta în articolul sugestiv intitulat „Unitatea socialistă", publicat în „Socialismul" din
20 octombrie 1919 - se găseşte, a
doua zi după înfăptuirea unirii teritoriale a ţării, cu forţe extraordinar de sporite, închegînd numericeşte cel mai puternic partid so::ialist din sud-estul Europei".
In
timp ce burghezia, divizată de rivalităţi de
grup în lupta
uentru
putere. nu a reuşit multă vreme să
depăşească caracterul zon~ al partidelor sale - şi. chiar după organizarea unora dintre ele la scai·ă na-

CEAUŞESCU

tio~ală, fărimiţarea sa politică. dar
~a1 ales organizatorică, nu numai
ca s-a menţinut ci s-a şi accentuat -

cl_asa muncitoare a avut vocaţ·
mt •ţ· · f"" d
la U~ li. un î1:1 permanenţă preocupata . de ~:n~merea şi întărirea a ces.t~1 u_mtaţi. Mişcarea socialistă
u~1tă _prm doctrină şi tactică cornu~
~a, c11nentate în dezbateri şi lupt,ă. este ~ceea care prin „i.:nirea suf~etelor ş1 aspiraţia în acelaşi ideal
cimentează
cu
sufletul
unir~~
României mari".
. Par~idu; Con:unist Român, creat
10 mai 19~1, prin hotărîrea unanimă
a del~gaţilor_ din întreaga ţară, pe
baza 1deolog1ei marxist-leniniste a
marcat în mişcarea revoluţionară o
etapă nouă, superioară, atît pe plan
politic şi ideologic, cit şi organizatoric, a dat un puternic avînt luptelor politice şi sociale ale maselor
populare, devenind astfel exponentul fidel al intereselor poporului.
Activitatea sa din anii grei ai ilegalităţii, înfăptuirile
revoluţiei si
c~nstrucţiei socialismul ui, în specictl
dm ultimele două decenii stau
mărturie a forţei, vitalităţii devotamentului cu care a luptat' pentru izbînda marilor sale idealuri.
„Acum, cînd se împlinesc 65 de
ani d e la făurirea Partidului Comunist Român şi aproape 100 de ani
de existentă a primului partid muncitoresc din România - ară.ta tovarăşul Nicolae Ceauşescu fa Plenara C.C. al P.C.R. din 1-2 aprilie 1986 - putem a.firma cu îndrP~tăţită mîndrie că avem un partid puternic. unit, urma t cu încredere de întregul popor, că p a rtidul
nostru nu are şi nu va avea niciodată ţel mai înalt, suprem, decît
interesele poporului, ale bunăstării
ş i fericirii
sale, ale independenţei
şi su veranităţii României, decît cauza socialismului şi comunismului",

Partidul a acordat, încă de la
sa, 0 atenţie specială presei, ca mijloc modern, eficient, de
comunicare, de legătură cu masele
largi, de activitate revoluţionară şi
naşterea

luptă politică.

Intreaga istorie a presei muncitosocialiste şi comuniste, din
Ul65 şi pînă astăzi, reflectă o concepţie clară privind
legătura cu
masele, hotărîrea de a educa, mobiliza şi erganiza aceste mase prin
forţa cuvîotului tipărit. Oglindă a
luptelor. politice ale proletariatului
român, presa este în acelaşi timp un
tărîm al acestei lupte, un factor activ, dinamizator. In nici o perioadă
a existenţei sale, mişcarea muncitorească nu s-a putut lipsi de o presă proprie. Redactorii acesteia au
fost, totodată, irevoluţionari, ziaristica însemnînd pentru ei o modalitate de luptă. Redacţiile publicaţii
lor presei proletare se bizuiau pe
colaborarea cu cititorii, pe sprijinul organizaţiilor. Sînt concluzii
care se desprind din cercetările întreprinse de specialişti şi materializate într-o literatură ştiinţifică pe
care putem să o numim, de pe
acum, vastă. Ea: cuprinde monogram de publicaţii sau ale vieţii şi operei mior militanţi ziarişti, studii
şi articole asupra ecoului în presă
al marilor evenimente istorice, prereşti,

Marea

cum şi lucrări de
ce şi bibliografice.

sinteză,

antologi-

Dintre acestea, menţionăm, cu titlu de exemplu, întrucît bogăţia istoriografiei nu ne îngăduie o emimerare completă, volumele „Presa
muncitorească

România'",

şi

socialistă

din

continuate de „Presa

comunistă şi a organizaţiilor
de masă, create şi conduse de

sale
Par-

tidul Comunist Român (19211924)", publicate, începînd cu 1964,
în EdUura Politică, sub egida Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lingă
C.C. al
P.C.R., înmănunchind monografii şi
selecţiuni antologice datorate unui
valoros colectiv de
ce1·cetători ;
„Reviste progresiste româneşti interbelice", Editum Minerva, 1972;
unica sinteză de istoria presei române de la începuturi şi pînă astăzi, datorată lui C. Antip („Istoria
presei române", Academia „Ştefan
Ghe01·ghiu ", 1979), cu capitole speciale consacrate presei muncitoreşti,
socialiste şi comuniste; Victor Vişinescu „Mesajul militant al presei române", Editura Politică, 1979,
o incursiune tn istoria presei progresiste, revoluţionare, de la epoca
paşoptistă pînă în zilele
noastre.
Un grup de lucrări se ocupă în mod
special de publicaţiile antifasciste,
între care cele comuniste se situea-

V

şansa

Ca orice ziarist,
răsplătit
de frumoaseLe amintiri ce ţi
Le of eră fascinanta
meserie
de care te-ai legat
pentru
toată viaţa, răsfoiesc uneori
vechi
colecţii de gazete în
p aginile cărora mă regăsesc.
Zîmbesc stînjenit cînd descopăr prin fraze stîngăciile uceniciei, dar încerc să retră
iesc emoţiiLe ăin momenteLe
cînd ele au fost scrise pe un
colţ de .masă
în tipografie,
într-o gară sau îngii.diiit pe
marginea unui birou de primăriE dintr-o comună uitată
la un colţ de judeţ.
lată, pe ultima pagină din
numărul
festiv al ziarului
„!nainte" din Craiova, datat
30 De~mbrie 1948,
rubrica

„La închiderea ecliţiei"
cu
sublinierea
„Prin
teLefon",
păst;.rează, ca o vaLoare
ele
document,
ceea ce transmiteam din Turnu Severin. Dă
deam de veste cititori!or, cu
acest prilej, atmosfera de adevărat romantism 1·e1Joluţio
nar în care se desfclşura întrecerea între nituitorii şan
tierului naval de lîngă zidurile năruite ale Drobetei, în
frunte cu Banu Petre, şi cei
de la Galaţi uniţi în brigă
zile lui Roşca Marin şi lordăchescu. Confruntarea
era
urmărită cu un deosebit interes de mii şt mii de cititori, de ascultătorii de la
posturile de radio si de cei
din sălile
cinematog1·afelor

ză

la loc de frunte : Ion

-

Printre foarfecele cenzurii", Edi-

tura

Spălăţelu

Politică,

1974;
George
Antoaneta Tănăsescu
„Cumpăna
cuvîntului",
Editura
Eminescu, 1977 ; Mircea Muşat, Ion
Ardeleanu „Cuvîntul liber", Editura Politică, 1984 ; Titu Georgescu „Intelectualii antifascişti în
publicistica românească", Editura
Ştiinţifică, 1976.
Ivaşcu,

cărora Zi se ofereau jurnale
de actualităţi. ?iindcă ea oglindea un mod concret de
acţiune al clasei muncitoare,
de participare directă la patetica
încZeştare în muncă
pentru ca ţara să-şi vindece
cît mai grabnic rănile pricinuite de războiul p1·in car~
trecuse. !n momentele acelea,
cînd se pecetlui<t·u şi hotărî
toare bătălii de clasă, se cristaliza ceea ce av.?a să se numească şi să însemne întrecerea socialistă sub imboldul
partidului ce-şi asumase misiunea istorică d.e a schimba
destinele ţării şi de a o ridica în frumuseţea demnită
ţii. Faptele nituitorilor ~eve
rineni, prin care se cinstea
împlinirea primului an de la
proclamarea Republicii, le-am
transmis în aceeaşi zi posturilor
centrale
de
radio,
ziarului „Scînteia" şi
Agerpresului.

23

„.r

Editarea unei prese proprii, care
propage idealurile libertăţii socialt! şi naţionale, ale imlepenclenţd
şi suverani tăţii ţării, a constituit o
preocupar e constantă a paTtidului
clasei muncitoare, încă de la întemeierea sa. Nu există congres care
să nu dez bată această problemă şi
să n u ia hotărfri in scopul îmbună
tăţ irii orientării, a condiţiilor de apariţie
şi răspîndire, a structurii
să

Aveam pe atunci douăzeci
unu de ani şi emm redact or
responsabil al ziarului
„Severinul liber".
Dul cea trudd începea
in
zori, într-o tipografie
incă
nena ţionalizată,
unde patronul aştepta p!ata „număru 
lui" d e ziar înainte ca manuscri~ele să fie trimise
la
cuies şi unde redactorul Tesponsabil, după ce scria aTticolul de fond, cer în<L şi păre
Tea zeţarnlui de lîngă el, îngrijorat de faptul
se intTerupea
curentul
electric,
punea mîna pe manivela ce
învîrt ea su lurile maşinii plane de tipărit, alături de doi
vlăjgani trimişi, de obicei. de
sindicatul muncitorilor
portuari, pentru ca ziarul să apară necondiţionat. 1n curtea
tipogr afiei aşteptau „puştii",
şi

cu
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sistemului de publicaţii, astfel încît
ele să a•tragă mase cît mai largi de
cititori.
Astfel, chiar la Congresul de consli tuire a Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România,
din 31 martie - 4 aprilie 1893, între cele cîteva rezoluţii adoptate
s-a aflat şi aceea privitoare la .,editarea unUi cotidian al pa1·tidului", consiliul general nou ales
fiind î nsărcinat cu organi zarea ei
cit mai grabnică. Această problemă figurează şi la al treilea punct
al ordinei de zi. „Pînă la ieşirea gazetei zilnice - se spunea în rezoluţie ziarul „Munca", (apă ru t
pina atunci ca organ al Clubului
muncitorilor - n.a.) se declaTă ca
ziar oficial al P.S.D.M.R. şi se susţine din fondurile partidului "
In prima şedinţă a Consiliului
general - compus, de altfel, din
militanţi
ziarişti, ca Ion Nădejde,
C. Mil!e, Al. Ionescu - ţinută chiar
în după-amiaza zilei în care fusese
ales. :se hotărăşte reorganizarea
ziarului „Munca" şi se discută îmbunătăţirile ce trebuie să i se adu -

„o încercare nouă" va apă
cotidianul partidului, „Lun ouă", care
a reflectat şi
susţinut, in condiţii superioare, poziţia P.S.D.M.R. în problemele mb;-cării muncitoreşti interne şi internaţionale, promovînd princip iile socialismului ştiinţific.
Considerînd că „unul din factorii
cei mai de seamă în propagandă e
presa" şi că partidul are nevoie de
o orientat·e bine definită, Congresul
al III-iea decidea că nu e îngăduit
nici unui membru „să înfiinţeze un
ziar politic, socialist. personal". De
asemenea. făcea precizarea că „gazeta oficială a Par tidului
social
democrat trebuie să dea o deosebită
atenţiune plîngerilor muncitorilor"
şi, in acest scop, cerea ca un redactor să fie în mod special însăr 
cinat cu primirea şi controlarea co-

că.

respondenţei.

Cel de al doilea Congres. din
189·1, relua subiectul gazetei zilnice
şi, la propunerea lui Al. Ionescu,
hotăra apariţia
acesteia. obligînd
Consiliul general să deschidă liste

Pe baza discuţiilor purtate, membrii Congresului al !V-lea fiind „pe
deplin luminaţi în chestia gazetei",
propun să se facă apel la toate
cluburile şi organizaţiile din ţară

sa ia la subsuoarii ,.ioile calde"' să a aerge cu ele pe stră
zile oraşului şi sii strige, aşa
cum se pricepeau , sen surile
titlurilor din prima
pagină.
R edactorul
responsabil
îşi
împărţea ţigăTile cu paginatorii! iar acesta, la. rîndul său.
se stmţea
dator să împartă
la prînz bucala de pîine şi
marmelada
aduse d e aca~c"l
cu „şeful" ziarului. Cine n-ar
dori trăirea unor
asemenea
amintiri legate de o asemenea dulce trudă ?
Incepusem să o cunosc bine, să mă îndrăgostesc
de
ea, cu doi ani in urmă în
redacţia
ziarului
„ 1naintk!"
din Craiova,
unde am fost
„împrumutat" din Turnu Set•erin în plină campanie electorală, cînd partidu l
nostru
formulase Platforma program
cu care se prezenta în ale-

de subscripţie permanente pentru
stlingerea de fonduri care să facă
faţă cheltuielilor şi să asigure abonamentele la ziar. „Indată ce fondul
va fi îndestulător, ziarul cotidian să
şi înceapă a ieşi", se preciza în rezoluţie.

După

rea
mea

geri Blocul Partid'!lor Democrate.
După ce am trecut
aces t
mare examen de foc, s-a apreciat că pot condnf'e ziarul
din oraşul copi!i'i:ri.?i mele.
Zilele şi nop ţUe din campania
electorală
a anulu i
1946 au rămas lîngă
inima
ziaristului care le-a trăit. La
întîlniri
convocate
tîrziu,
noaptea, după ce se încheia
cîte o zi de zbuciumate evenimente
politice, cei cîţiva
ziarişti ce trebuia să a.sigurăm
apariţia
cotidianului
„Inainte", or ganul pentru Oltenia al partidului, ne simţeam electTizaţi şi avizi să ne
formăm
orientarea politicei
ascultînd indicaţiile ce le formulau
tovarăşul
Nicolae
Ceauşescu, secretar al Comitetului regional de partid Oltenia, tovarăşii Nico_lae Guină
sau Mihail Roşianu.

afiliate la partid ca să vină în ajutorul ziarului „Lumea nouă", prin
organizarea de baluri şi serbări al
căror beneficiu să fie trimis imediat
a'Clministraţiei acestuia. Cu aceeaşi
ocazie a fost luată în discuţie şi iniţiativa înfiinţării unei tipografii
pentru ziarul partidului.·
Preocupat în continuare de sporirea audienţei şi mai ales „de cultivarea intelectuală a muncitorimii",
partidul, cu ocazia celui de al cincilea congres al său, îşi exprima
dorinţa ca în viitor „Lumea nouă"
să apaxă în f·!ecare duminică , „sub
formă populară şi instructivă " , la
un preţ mic, consacrrîndu-şi primele
două pagini numai literaturii şi şti
inţei.

Mai mult decît atît, acest organ
de presă cotidian urma să publice
număr de număr cîte un articol de
literatură şi ştiinţă şi un articol de
propagandă, avînd în acelaşi timp
grijă să folosească
un stil maL
popular.
La Conferinţa din iunie
1899 se mai hotăra ca ziarul să
scoată un supliment de două pagini,
.,scris numai pentru ţărani. de un
grup de oameni care se vor ocupa
special de el".
La începutul secolului a'l XX-lea,
mişcarea politică a clasei
muncitoare se grupează în jurul publica-

t ov a r ăşu l
Nicolaie
l-am urmâ.rit
cu
bloc-notesul în mină, la mitingurile electorale, anunţînd
încă de pe atunci. ca un mare
previzionar, cum vor
arăta
Oltenia, ţara în anii ce vor
continua să înscrie noi biruinţi spre culmile socialismului.
Ziaristul genl.! raţiei mele a
fost, într-un fel. un privilegiat al istoriei, fiindcă a avut
şam.sa să ia parte activă la
tot ceea ce a modificat radical cursul istoriei, la marile
bătălii de clasă ce au fundamentat noul destin al ţării
şi al poporului nostru. Revoluţia în marş impetuos a obligat ziaristul comtmist la o
implicare permanentu în reacţia explozivă a euenimentelor ce s-au succedat pentru
strălucirea prezentului.
Mulţi au dispărut. într-un
fel sau
altul. în viforoasa
Pe

Ceauşescu

ţiei „România muncitoare", apăru
tă într-o primă serie în 1902 şi reapărută, pentru un timp mai înde-

lungat, cu începere din 1905. Sarcina care revenea ziarului faţă de
clasa muncitoare, ale cărei interese
le apăra şi le reprezenta, era de
„a o trezi, a o lumina, a o organiza". In fapt, misiunea ziarului decurgea firesc din aceea a mişcării
însăşi, constînd în educarea voinţei
şi striîngerea forţelor proletariatului într-un singur mănunchi, pregă
tirea lor cu o muncă stăruitoare, de
zi cu zi, pentru a arunca această
voinţă, unică şi fermă, „în cumpăna
evenimentelor ca: factor director".
In para!lel cu 7!Îlaru1 „România
muncitoare" se editează, un timp,
ca organ teoretic, revista „Viitorul
social".
Partidul
Social-Democrat
din
România, „vlăstar al vechii rădă
cini socialiste", considera „ca pa!trimoniu legitim al său, pe lîngă adevărurile socialismului ştiinţific, tradiţiile şi întreaga literatură socialistă română de 30 de ani încoace" .
Prin presa sa, prin întreaga muncă
de propagandă, el cheamă la viaţă
politică şi culturală întreaga naţiune, în specicll masele orăşeneşti
şi săteşti, şi se
străduieşte să le

incandescenţă ce călea într-o
zi baza victoriilor ce trebuiau cîştigate în zorii ziLei următoare. Dar, ca un
liant
perpetuu, celor rămaşi li s-au
alăturat alţi ziarişti cu inimi
înflăcărate, tineri, dornici să
duce? mai departe ştflfeta în
numele celor
mai frumoase
idealuri sociale.
Alături de ast!mcnea colegi
dii! redacţie
am po1Jestit în
pagini de ziare, la po.~turi de
radio sau în cărţi despre umilinţa din care partidul a dezmorţit conştiinţele plugarilor
din Oltenia, unde după august
1944 existau 41.344 pluguri
de lemn. I-am urmărit
pe
parcursul anilor, imbrăţişînd
ideile partidului.
renunţînd
la mentalităţi anacronice, dorind să dştige
si cîştigînd
condiţia demnităţii. Am cău
tat să le citesc şi le-am citit
în suflete, în momentele cînd
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facă conştiente, pentru „a lua ele
însele în mîini destinele României
şi a-i creia un loc de vrednicie si
fericire în mijlocul popoarelor înfrăţite şi eliberate de jugul capitalismului".
In condiţiile în care presa burgheză, dispunînd de puternice mijloace materiale, tinde să acapareze ta-

paraseau bordeiele de pe fostele domenii ale coronnei de
la Segarcea sau de la Sadova, ca să se mute în
ca.se
noi, apoi cînd intrau, ca la
ei acasă, în palate, r.a să-şi
spună părerile în forumurile
cele mai înalte ale ţării.
Am scris cîndva despre tă
ietorii de păduri dinspre obîrşia Lotrului, unde se înfiinţaseră
primele
economate
muncitoreşti care să le
în·
dulceasclt vtaţa, atîta cit era
posibil în cond1ţii1.t:! de atunci.
Şi am scris ·mai tîrziu despre copiii ace~tor oameni, deveniţi constructo'fi de hidrocentrale pe meandrele rîului
cu nume de haidur. .~i pe Valea Oltului cu izvoarele pierdute în legende.
Să scrii prin anzil 1947 despre doi tineri ,un hamal din
Constanţa şi un actor
din
Bucureşti, pe cm·e i-ai cunos-
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lentele gazetăreşti, partidul, întrunit în congres la 6-8 aprilie 1914,
fă cea apel la convingerile cinstite
şi sentimentele democratice ale tuturor scriitorilor şi ziariştilor de
profesie, pentru ca să nu se lase ademeniţi de presa adversă şi să dea
sprijinul lor publicaţiilor socialiste.
Acestea, singure şi înfruntînd mari
greutăţi , duc „lupta pentru educacut

pe

şantierul

naţional

Bumbeşti-Livezeni., sa-i reintîlneşti după dour'izeci şi cinci

de ani la o festivitate 3ubiliară, tot acolo, în Def ileul
Jiului, îmbrăţişîndu-se ccpleşiţi de emoţii şi să afli că unui dintre copiii fostului hamal este căpitan pe un vas
de cursă lungă iar fiica actorului, cibernetician ! Să scrii
despre o moară
ţărcl.nească
de la marginea comunei Ploş
tina, udată de apele
rîului
Motru. După cîţiva ani, tot
în aceste locuri, să-ţi ofere
subiecte de scris un ornş al
minerilor gorjeni cu numele
împrumutat de la rîul ce punea în mişcare roata
morii
ţărăneşti ! Să mergi pe urmel.e lui Vlahuţa, să vezi la
Porţile
de Fie1· că : „Aici.
sub volbura asta d e valuri, e
încheietura Balcani lor cu Carpaţii. Peste pumnii lor
în-
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rea maselor muncitoare şi întărirea
democraţiei·'. In ceea ce-i priveşte
pe social-democraţii ce ştiu să rninuiască
condeiul, ei sint chemaţi
să-şi
stringă
rîndurile în jurul
„României muncitoare„, spre „a-i
da toată dezvoltarea şi puterea de
care are nevoie în opera de luptă,
propagandă şi organizare•·.
Dacă
nevoile existenţei obligau pe unii
dintre ei să lucreze totuşi pentru
publicaţii străine de partid, li se
cerea să nu accepte decît funcţii de
natură tehnică : în corectur.ă, traduceri, reportaj sau de redactori în
domeniile

nepOllilĂICe.

Congresul partidului socialist din
mai 192.il, care a hotărît transformarea sa în partid comunist, întrunit la început în sălile modeste ale
ziarului „Socialismul" din pricina
închiderii sediului Clubului socialist după greva generală, a avut pe
ordinea sa de zi, ca şi congresul din
1893, un punct special privind presa. Dezbaterea în această problemă,
începută în cursul dimineţii de 12
mai 1921, este continuată şi în şe
dinţa de
după-amiază,
ocupînd
practic în !Întregime ultima zi a
congresului, ale cărui lucrări au fost
după aceea întrer!lpte prin arestarea delegaţilor.
In absenţa lui Petre Constantinescu-Iaşi, raportul asupra presei a
fost prezentat de către Gheorghe
Dun<ireri se aruncă
rupînd cu zgomot
cele din urmă stavile ce i se
mai ridică în cale". Să scrii
apoi despre f antastictt sta"Vilă
de fier şi beton ce i se ridică
acum în cale dar să fi luat
parte la emoţme trăite
de
constructori
dnd la Porţile
de Fier s-a bătut primul ţă
ruş de lemn, dar cu valoare
de preludiu la vrima epopee
de pe Dunăre ! Să scrii despre amintirile
comuniştilor
care în august 1944 au luptat
cu armele în mîini la porţile
Severinului împotriva trupelor
hitleriste, iar astăzi. privind
în jurul tău, să vezi roadele
de aur ale luptei şi muncii
comuniştilor, ale v nui întreg
popor liber şi independent,
strîns unit în jurul partidului de la a cărui f iiurire se
împlinesc 65 de ani !
Iată
cleştaţi ,

furioasă,

Cristescu. El, după care şi ceilalţ_i
vorbitori, au subliniat însemnătatea
presei ca „oglindă în care se oglindeşte puterea de conştiinţă şi vitalitate a mişcării noastre", ca „educ'ltoare a maselor în ale socialismului·'. „Ziarul - spunea Theodor Ior·dăchescu este arma de luptă a
part.idul.ui, care dă directiva şi jalonează drumul pe care trebuie să
meargă propaganda pentru formarea conştiinţelor soaia1iste". Vorbito1·ul era de părere că ziarul nu
trebuia să cuprindă atît informaţii
şi discuţii
polemi<'e, cit mai ales
a1illicole de doctrină pentru populairizarea şi propagarea ideilor coununiste.
La rîndul său, delegatul F. Dorojan din Galaţi preciza că
problema presei are două laturi. una
etlucativă - morală. alta politică, de
luptă.

Punctul de vedere care a precuma fost acela că o gazetă comunu poate fi de informaţii, ci
numai de idei. Ţinînd seama: de aceste cerinţe, ca şi de concurenta
presei burgheze - numai în Capitală existau pe atunci 30 de cotidiane, cu un tiraj zilnic de zeci
de mii de exemplare - participanţii la discuţii au făcut o serie
de propuneri pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de apariţie ale organu·
lui central.
pănit
nistă

şansă a ziariştilor
generaţia mea !

marea

din

Cîţi ani au trecut de atunci?
1mi amintesc ~ cursurile
primei forme de învăţămînt
politic şi profesional pentru
ziariştii comunişti din România, organizate ele condu.cerea
partidului, ca o necesitate a
unei epoci noi, ~i care s-au
ţinut prin 1947 într-o casă de
pe strada Izvor din Bucureşti.
De la catedra acestor cursuri
un bătrîn că1·turar, care pentru convingeri!e politice
în
numele cărora lupta, trecuse
şi prin lagărul de la Tîrgu
Jiu, ne-a spus o vorbă
pe
care n-o uit, niz pot şi nu
vreau s-o uit : „Zi.ariştul comunist are sarcina de partid
să rămînă totdt::auna tînăr !"

Lucian Z ATTI

Din experienţa celor peste doi ani
de existenţă a „Social'ismului" apărut la 19 noiem}?rie 1919, oa o
continuare a ziarului „Lupta", la
rîndul său continuator al „Rom:înlei muncitoare"
s-a degajat
concluzia că, dat fiind pwLilul publicaţiei, faptul că, spre de<Jsebire
de ziarele burgheze, nu publica reolamă şi se susţinea numai
clin
vînzare, abonamente
şi
donaţii, deficitul financiar era inevitabil, <'h:iar în condiţiile unui tiraj
de virf, 30 OOO exemplare, cît a
avut în 1920, cînd prim-redactor
a fost David Fabian, tiraj .întrecind
pe cel al ziarelor burgheze.
Pentru a se asigura condiţii mai
bune din punct de vedere tehnic şi
redacţional, s-a propus desfiinţarea
foilor provinciale ale federaţiilor şi
uniunilor. iar banii economisiţi să
fie folosiţi
ţinîndu-se

de organul central, men-

numai una sau cîteva
zonale. O altă cale de
susţinere a ziarului era sporirea veniturilor din abo'1ament. De altfel,
în proiectul de statut. ce nu a mai
putut fi aprobat de Congresul de
constituire a partidului din cauza
arestării delegaţilor, se stipula, în
articolul 6, că „fiecare membru este
obligat să fie abonat la unul din
ziarele zilnice ale partidului" .
Alte propuneri
se refereau la
sporirea spaţiului redacţional, folosirea unui caracter de literă mai
mare, organizarea unui comitet care
să verifice materialul ce urma a fi
publicat, angajarea în redacţie a
unor ziarişti capabili, în număr suficient, formarea unor echipe de
vînzători ambulanţi, care să vîndă
ziarul în special în fabrici, îmbunătăţirea administrării etc.
De la congresul din mai 1921,
,.Socialismul", a devenit organ centrai al Partidului Comunist Român.
Ziarul a fost însă repede suprimat, iar sediul său închis, urmînd
arestarea unor redactori şi colaboratori. Reluarea activităţii sale nu a
fost cu putinţă decit în decembrie
1921. continuînd să apară. cu sprijinul muncitorilor. ca şi celelaite
publicaţii de partid, în mod legal.
pînă în 1924. „Noi dispunem numai de puţine arme, şi printre acestea e presa noastră - se scria
în articolul .. La luptă pe frontul
presei proletare", apărut în „Socialismul ", la 6 mai 1923 - Pe ea· trebuie să o întă!'im şi să o împrăş
tiem„ dacă vrem să terminăm lupta
noastră în mod victorios".
In primii ani după crearea sa,
P.C.R. s-a preocupat în special de
publicaţii

apariţia
organelor de pari.id propriu-zise şi apoi de cele sindicale
şi a-le organizaţiilor
revoluţionar~
de tineret, care puteau influen\c1
masa largă a muncitorimii şi tînă
ra generaţie.
Scoaterea în afara legii, în 1924,
a partidului, a Uniunii Tineretului
Comunist şi a altor organizaţii a
fost însoţită de suprimarea presei
acestora. Ultimul număr legal al

publicaţiei centrule a partidului ala 10 aprilie,-sub titlul schimbat „Lupta comunistă".
Adaptîndu-se
noilor
condiţii,
partidul a îmbinat şi pe planul presei activitatea ilegală cu cea legală.
Dacă publicaţiile
ilegale aparţineau, de regulă, comitetelor de partid şi ale tineretului comunist, cele
legale ţineau, mai ales, de organi-

părea,
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zaţiile de masă, conduse sau înfiinţate de Partidul Comunist Român.

!ntre publicaţiile

care au putut

să apară în mod legal s-au
aflat
„Viaţa muncitoare",
„Dezrobir ea·',

„tnainte", „Deşteptarea ", „Frontul
unic", care au militat pentru ralierea în jurul Blocului Muncitoresc
Ţărănesc, precum şi cotidianul „Facla", condus de N. D. Cocea, ca
semioficios al aceleiaşi organizaţii.
Preocuparea partidului pentru
formarea conştiinţei revoluţionare,
propagarea culturii se reflectă în
revistele
„Cultura proletară " şi,
mai tîrziu, „Era nouă", publicaţii
marxiste legale.
Pînă în 1944 au fost editate peste
500 de publica\!ii legale şi ilegale, cu
diferite profiluri şi reg·i muri
de
periodicitate, la diferite niv·e l·uri ale
ierarhiei de partid, de la organe
centrale şi locale pîn ă la celulele
de fabrică. în CapJrtală şi dJferite
localităţi <lin ţară, în limba rromână
şi în limbile na~ionail.~tăţilor conlocuitoare, pentru cele mali diferite
categorii de vîrstă, sex, nivel de
pregălbiTe . Unele dlilntre acestea, de
regulă cele ilegale. înf.rurntîn<l prigoana burgheză, au avut o dumtă
îndelungată. Alitele au fost editate
pentru rezolvarea sarrciruilor specifice
unei
perioade. Cele
mali multe.
însă. au fost împledidate să apară.
fie pr.in descoperirea tipo~rafiei si
a legăturilor de către Sigurranţă, în

cazul presei ,jlegale, fae pr!hn suprimarea suoces&vă, de către autor'ităiti, a pub.lkaţirhlor legale.
tn locul gazetelor interzise, partidul comunist făcea să apară alte
publicaţili,
uneori
numai cu
o
schimbare formală de titlu şi aspect giiafic. Este concludent în această privinţă oazul
„Clopotului"
din B otoşani, care a fost nevoit în
repetate rînduri să-şi schimbe titlul
numilndu-se „Raza", ,,Soarele", „Valul", „Torţa" , ,,Horia", , ,C loşca" sau
„Steagul" dar continuînd să apară.
Acelaşi z;iar, „Olopotull ", este reprezentativ şi pentru o altă particularitate a tacticii partidului, mai
pronunţată în decerniul
al patrulea
cînd esen~ială pentru apărarea interese-loc vlirt ale ale naţiunii era
realizarea unui J.iarrg front antifascist, şi anume atragerea intelectualilor şi
folosixea coloanelor
presei ind,ependente. de orientare
democratică, ca
modalitate de a
transmi te cuvîntul său în masele
cele mai lairgJi. î ntr-o situa ţie asemănătoare cu cea a
„Clopotului"
s-au aflat publicaţiile „Manifest",
„Cuvîntul liber", „Reporter", iar
dintre cotidiarn·e le de tiraj ,„Adevă
rul ", „Dimineaţa ", „Zortll]e" „Prezentul", „Facla", „Excelsior", „Ordinea ", „Timpul ", influenţate
în
grad diferit de partidul comunist.
Dacă
„Clopotul ", „Manifest" şi
„Reporter" au fost controlate. dintr-un anumit moment al existenţei
1

lor, Jntegral de către partid, celelalte au fost folosite în mod parţial. prin intermediul unor ziarişti
încadraţi îrn
redacţU sau
colabora torri permanenţi. Era indicată linia
politică a unor matooiale, era lansată o anumită campanie, sau
se
publicau, sub semnătură străină, articole gata redactate. Aşa se explică faptul că
Partidul Comunist
Român a mobilizat muncitorii în
apărarea
2liarelor
„Adevărul ",
„Dimineaţa" şi
„Zorile", cînd în
iunie 1936 fasciştii au pornit un
atac furibund împotriva lor.
Sistemul presei comuniste reflectă
concepţia parbidului despre rolul şi
sarcinile ce trebuie să le îndeplinească, poZJiţia acestuia în
viaţa
politică,
structura organizatorică,
orientarea lui strategică şi tactică.
Dacă din 1931
„Scînteia" a fost
principaila
publicaţie ilegală
de
masă, orgianul
teoretic este de-a
lungul perioadei interbelice, cu
unele întreI'uperi în apariţie, „Lupta
de clasă''. l!nsărcinată cu îndrumarea pQJitico-ideologică unitară a
membriJor de
partid. .Aiici se aboI'dau pe 11.arg che.sti'Uiilile de tactică şi strategie revoluţrionară,
se
publicau articole de analiză şi sinteză a
situaţiei politice interne şi
externe. Intir-o perioadă de absenţă
a acestei reviste, cu cîteva luni
înainte de apairitia .,Sdnteii ", a început editarea „Buletinului C.C. al
P.C.R.", care i-a ţinut locul ca pro-

era debutant, cred că nici
terminase liceul pe
Nell Cobar şi alţi desenatori
şi caricaturişti, unii cu Merite recunoscute, 'llţli pe cale
de afirmaTe.
Era „ România 1,iberă·'
de
atunci, prin anii '45-'46 un
fel de stup în jurul căruia
roiau albinele : dar şi... muş
tele. Alături de echipa stabilă. de stîlpii gazetei. preettm
regretata
Florica
Şelmaru,
-

„Citadela rosie"
„
Gle pe Sărindar
După ce am dezbrăcat haina militară, am păşit şi e-u,
în climatul libertăţii adus d e
23 August, dor nic de muncă,
cu rîvna tinerească de a contribui cu ceva la viaţ.a nouă a
ţării. Aveam· de ales drumul
politic şi profesiunea. Prietenii
comunişti de la „ Timpul" , de
care mă legasem încă din anii
războiului,
lucrau acum la
gazetele noi care începeau să
apară.
Veniseră din i legalitate în munci de răspundere
mai mari sau mai mici, cunoscuţi şi prieteni pe
care
nu-i văzusem de mult. Unul
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dintre ei a fost Nicolae Bellu,
cu care făcusem
împreună
armata.
Lucra la „ România
liberă",
cotidian de mare
p r estigiu. cu faimă
clădită
prin
jertfe · şi sacrificii. în
lupta clancJestină. Părindu-i
cam aproximativ lucrul meu
la alte ziare, mi-a propus să
vin să lucrez şi eu în 1·ed.acţia pe care o conducea după
plecarea lui Grigore Preoteasa. Am acceptat bucuros şi
am devenit graficia.n-machetator la ziar şi la suplimentul de duminică. Aici l-am
întîlnit pe Ion Popescu-Gopo

nu-şi

frumoasă. talentată şi harnică

(scria
săptămînal
„Cronictt
evenimentelor internaţionale",
ţinea cr onica teatrală ca.r e
apărea în ziua următoare premierei. citea şi adesea
t itra cea mai mare parte din
t elegramele externe).
Costin
Murgescu, exigent. riguros în
exprimare. precis în orice fă 
cea dar, în acelaşi timp, pli.n
de farmec, Alexandru Cornescu, mereu nemulţumit şi
îmbufnat ca orice secretar de

blematică şi preocupări. Spre deosebire de „Lupta de clasă", însă, şi
mai ales după ce aceasta îşi va
relua atmi1buţiJi.le, „Buletinuil" se ocupa de chesti ullliile organ iz.atoirice
ale vieţii de partid, inclusiv de
critica presei şi a propagandei sale.
acestea fiind
definit.orii
pentru
profilul său.
La aceste publicaţii centrale ale
partidului s-au adăugat „Steagul
roşu", organ al secţiunii
Bucureşti,
„Tînărul leninist", ca organ central
al U.T.C„ apă,rut după interzicerea
„Tiineiretului sociailist", cu edjţid în
limbile maghiară şi rusă, şi numeroase altele, ca orgaine ale comitetelor regionaLe, raionale şi locale ale
P.C.R. Numai pentru tineret au fost
editate zeci de publicaţii . profilul
lor de o mare diverniitate reflectînd
intenţia de a capta, influenţa
şi
organiza noua genera~ie în toate
categoriile ei. Astfel, ca organe de
presă cu conţinut tematic general.
în condiţi,i de coinsplirativ1iitate, au
apărut ,,Tînăru1 1 eninist",
„Bul•e tinul C.C. al U.T.C. ", ca publicaţii
centrale, „Avangairda" şi „Tînăl.'a
gardă" ale
organizaţiei din Bucureşti, alte organe regionale şi locale.
iar ca publicaţii cu tematică specifică, cele pentru muncitori („Tinărul
C.F.R.-ist", „Tî1năru1 muncitor" etc.),
pentru ţărani („Brazda "), pentru
tineretul studii.os („Lupta studenţească", „Studentul
revolu1)ionair",
„Studentul lclllilnist", „Şcolarul Jeni,:

redacţie
trăieşte

c~re

de~ dimineaţă

spaima ca n-are ce
pune în gazetă, Mişu Apostolescu,
reporter in căutare
de tleme „tari", Mihai Popescu, vesel şi pus mereu
pe
glume şi alţii, o seamă de
tineri. Nu neapărat ca vîrstă,
ci tineri în echipa „Homâniei
libere" ; tineri zic fiindcă veniseră prin '47 sau '48, cînd
colectivul se închegase. Mi-i
aduc aminte şi azi. Unora celor fruntaşi le făceam
portretele la ziarul de perete.
Venise de la Iaşi H.
Dona,
care s-a impus
degrabii în
rindul celor 4-.5
„l?.di.torialisti" ca un om intelia1mt. de
talent. Tot din Iaşi venea si
Virgil Dănciulescu. care în
iarna lui 1948 a ajun~ privit
de unii cu invidie. de alţii
cu
admiraţie,
sii semneze
.. sus". cu corp 12, la pagina I.
Era vremea eroică a întrecerii nituitorilor şi el o :·.usţi-

nist"), pentru soldaţi („Cazanna",
„Lupta ostăşească" şi altele).
Apa.riiţia
„Scînteii ", 1a 15 august
1931, a coincis prin Congresul al
V-lea, cu situarea în centrul preocupărilor a întăririii
organizatorii~e
a partidului la nivelul influenţei
sale politice. în procesul pregătirii
şi conduceriii
luptelor zilnice ale
clasei
muncitoare, maselor ţără
neşti, tineretului şi sindicatelor. Acestei orientări îi corespunde şi accentuarea rolului de organizator al
presei. în comparaţie cu cel a~ita
toDic şi propagandistic, acestea din
urmu rămînînd abributele de bazil
ale manifestelor. Sarcina prjncipală
a publicaţiilor comuniste, aşa cum
reiese din instrucţiunile date
de
Comitetul Central cu diferite prilejuri, devenise reflectarea şi orientarea luptei concrete a maselor din
fabrici. uzine şi de la ţară, pentru
ca presa să ajungă una din forme le
fundamentale de conducere a r>"cs t r ·
lupte. De aici şi importanta sporită
acordată informatii~lor din activlitatea celulelor, problemelor concrete
din fiecare întreprindere şi stabilirea, în funcţie de ele, a revendică
rilor.
Pentru a aplica cît mai riguro::.
principiul conducerii de către partid
au fost luate şi măsuI'i organizatorice. Astfel. după adoptarea, in
apnil.Jie 1932. a rezoluţiei C.C.
al
P.C.R.
„Asupra
presei
revoluţionare". se
trece la înfi,intarea
nea, fără răgaz, zi de zi, alergind de la Galaţi la Turnu
Severin.
Tot atunci, de pe
băncile şcolii a păşit în redacţie şi Catrinel Opr'.Ji1L care
repede a lăsat să ! se întrevaclă taLentul şi posibilităţil e
urcuşului profesional. drumul
spre „ împlinirea
redutabilei
ziariste de azi. Era lîngă noi.
sclipitoare de ver-vă şi talent
Sidonia Drăguşanu. era Al. N.
Trestieni, truditor pe manuscrise economice. dar cu o
plachetă de versuri tipărite şi
un roman în proiect (tîrzitL.
după ani. l-a publicat).
Era
Mitică Tabacu. cu un volum
de epigrame la. acf.i1'.
dar
care încerca truda. reprn·tajului pe care nu a abandonat-o
pînă în ultima clipii...
Secţia
noastră de grafică.
cînd club de aprige dispute
artistice. cînd atelier de vajnică
trudă,
l-a primit pe
proaspătul
bacalaureat Val

„Biroului presei ", corrus1e centrală a
P.C.R. pentru conducerea şi îndrumarea concretă a activităţii
de
presă şi a comitetelor locale, formaită
din oîţiva membri, care
coordonau presa în Bucureşti şi în
alte dteva centre. De asemenea, se
organizează o largă reţea de corespondenţi, sînt
mobilizaţi
cititorii
pentru
susţiuerea
maternală
a
publicaţiilor, se reactivează comitetele „Pri Pre Pro" (Prietenhl Presei
Proletare).
De altfel, pentru a exista şi a-şi
îndeplini misiunea, presa muncitorească revolu( iona.ră s- a bizuit întotdeauna pe o reţea care să-i asigure contactul strîns cu masele şi
nevoile lor zi Inice, să se îngrijească
de răspîndirea ei cît m.ad largă, să-i
garanteze apariţia regulată, ajutînd-o matenialiceşt.e. Cu atît mal
mult depindea de contribuţia cititorilor presa ilegală, smgura
prin
care Partidul Comuruist putea sa-şi
spună deschis cuvîntul. In jurul acestor publioa~id muncitorii au făcut
zid, înţelegind că „cine sustine presa
revoluţionară îşi
susţine propriile
interese ".
In august 1932, redacţia Buletinului C.C. al P.C.R. inaugura o rubrică
de recenzii, analizînd şi îndrumînd
presa comunistă în scopul îmbună
tăţirii conţinutului ei.
Toate aceste măswri reprezen tau
componente al.e unei ample ac~iuni
întreprinse pentru îndeplinirea cu
Munteanu, apoi pG
Romeo
Voinescu şi pe Napoleon Zamfir, azi toţi personalităţi şi
valori artistice unanim recunoscute în domeniul plasticii româneşti şi internaţio
nale. Mai apoi a venit şi regretatul Cik Damadian care
în cîţiva ani a spart plutonul
şi a ţîşnit spre „Premiul de
stat",
după ce şi Gopo a
pornit tare spre cinematografie, spre filmul de desen animat. marele lui vis de copil
(şi de azi).
Dar
cum
spuneam.
la
,.România liberă" eram mulţi,
cu zecile. Sadoveanu
avea
însă dumtatP.
cînd amintea
proverbul : ,,Nu toate muştele
fac miere". Şi aşa era. Mulţi
veneau. încercau, şi apoi plecau. De ce oare ? Pe atunci
nu ne prea întrebam cînd vedeam apărînd şi dispărind figuri noi prin redactie. Ba, ne
părea chiar firesc. Firesc pen-
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succes a sarcinii pe care partidul
şi-o asumase, şi anume de a pregăti,
organiza şi conduce lupta economică şi politică a maselor, „cu masele şi în fruntea maselor".
Cel mai preţios sprlijiin al proletariatu lui în luptele sale din 19291933, anii crizei economice, ce aveau să culmineze cu marile bătălii
revoluţionare
din
iarnua1ie-februarie 1933, l-a reprezentat presa
comunistă ilegală şi
legală. Invingînd uriaşe greutăţi , ea s-a manifestat ca tribună a ofensivei revoluţionare, chemînd masele la intensificarea luptei greviste, a manifestaţiilor şi demonstraţiilor de protest.
Urmărind să
mobilizeze masele
largi populare şi să realizeze unitatea de acţiune a tuturor forţelor
democratice la lupta împotriva
fascismului şi războiului, pentru
salvarea drepturilor şi libertăţilor
democratice, a
independenţei
şi
suveranităţii tării, Partidul Comunist Român a acordat o atenţie
sporită lărgi rii
propagandei sale
prin

presă.

într-un articol din 27 iulie 1935,
intitulat „Fiecare cititor al „Scinteii" - un colaborator al ei", se
sublinia ideea că presa revoluţionară, pentru a-şi îndeplini rostul
său
de îndrumător şi organizator
al luptei maselor, îşi propune, în
primul rind, să oglindească toate
durerile şi nevoile lor, tot ce le
tru că la „România liberă"
bătea un aer tane. Ca a.erul
înălţimilor, al piscurilor
de
munte. or acest aer tare. climat de
muncă pe care
îl
impuneau
comuniştii,
nu-l
putea suporta oricine. Redacţia selecta neîncetat valorile.
Şi politice şi rnorale şi profesionale. Sîmbetele aveam cu
toţii de trecut examenul greu
al „plenarelor". Atunci
fiecare dintre noi avea de dat
seamă de ceea ce a
făcut.
Trebuia să răspund•i clar.
fără echivoc şi justificări ce
a adus gazetei în cele şase
zile de apariţie, să dea seama pentru greşeiite de nrientare politică. pentru comportamentul în redacţie şi în relaţiile din afara redacţiei. Şi
mai trebuia să ştie a-şi estima singur greş.,eiiLe, neajunsurile. neîmplinirile. Trebuia
să ştie să-şi facă, ceea ce pe
atunci ne era cumplit
de
greu, autocritica.

frămîntă zi de z.i. „Altfel
scria
,,Scînteia" capătă un
caracter
abstract, rupt de vlaţa concretă,
reală a maselor,
devine o piedică
pentru ancorarea adîncă a partidului în mase, devine una din cauzele sectarismului sterp, a divorţului
dintre partid şi mase".
Rezoluţia celei de a 5-a plenare a
C.C. al P.C.R. dlin aprilie 1934 precizase că sarcina centrală „pe terenul muncii de editare" era lărgi
rea numărului de cititori. apropierea de masele largi, „pînă la cele
care stau încă incliferente faţă de

putem, într-o
troduce linia
de masă".

măsură

noastră

sau alta, inîn mişcarea

Personalită~ de
prestigiu
din
intelectualităţii democrate
primească sistematic literatură
comunistă,
iar redacţiile,

rîndurile
aveau să

materiale spre a fi publicate.
Sub conducerea Partidului Comu-

nist Remân

şi

îndrumarea

directă

a

sale de agitaţie şi propa(AGIPROP), începe să activeze colegiul pentru presa legală,
precum şi o redacţie centrală pentru mater~alele ce trebuiau furnimişcarea revolu~ionară".
zate acestei prese. Potrivit
linui
raport al
Siguranţei,
activitatea
In consecinţă, s-au luat importante măsuri pentru îmbunătăţirea
Secţiei de presă şi propagandă
a
P.C.R. se sprijinea în perioada
conţinutului publicaţiilor ilegale şi
1934·-1937 pe mai mult de cincizeci
legale existente. Noilor organe de
de publicaţii cu apariţie regulată
presă care urmau să ia locul celor
sau neregulată .
interzise, li se cerea să publice mai
multe informati:i despre eveniAstfel, după ce, în februarie 1934,
mente, să aleagă materiale cores„Buletinul de acţiune împotriva
punzătoare intereselor lor din presa
fascismului", publicaţie centrală a
burgheză şi să
reducă
comentaComitetului Naţional antifascist, a
riile.
fost
suprimat,
rolul
aeestuia
Pe baza experienţei dobîndite cu
l-a preluat „Clopot.ul ", secondat de
noi publicaţii, ca „Ecoal u (Iaşi), ziar
prilejul procesului ceferiştilor, parsubintitulat „democratic, indepentidul comunist s-a străduit să adent, antifascist", „Alte zări" (Cluj),
tragă intelectualitatea d~ocrată în
propaganda
antifascistă. Criticînd
organ al Comitetului regional antifascist pentru Transilvania, „Cuvînsubaprecierea influentei ideoloaiei
tul nou" (Braşov), care reflectau şi
comuniste asupra cercurilor intelecsusţineau mai ales mişcarea
antitualităţii,
conducerea partidului
„Momentul ",
dădeau indicaţia de ,,a lua bine în • fascistă studenţească.,
revistă a tinerei generaţii, şi „Aşa ",
seamă toate organele prin care noi
Exigenţa criticii şi seriozitatea autocriticii n-o puteau
suporta mulţi. Dar pentru cei
ce-o suportau şi o înte:egeau
a însemnat o adevăratu şcoa
lă. O şcoală a rigorii. prof esionale, a spiritului partiaic.
militant. o şcoală
severă a
autodepăşirii, a formării
ca
om, ca ziarist. De aici şi modTLl în care eram priviţi de
unii sau de alţii de pe dinafară : membrii ,.Citadelei roşii" de pe Sărindar. Poate aveau dreptate. In a.erul bot?mei. în ambianţa viciată a Să1·indarului antebelic şi chiar
postbelic. „România
liberă"
reprezenta un lucru neamaivăzut şi nemaipomenit.
Dar, de fapt, ce reprezenfa?
Un grup de oameni, de comunişti, înconjuraţi de o echipă de tineri entuziaşti care
voiau cu orice chip să facă

o gazetărie nouă, cinstită. corectă, de severă principialitate şi înaltă profesionaHtate.

Secţiei
gandă

Pentru a.sta erau mlereu îmîn vechile încăperi ale
„Adevărului", unde, în medalioane, străjuiau holul mare
- sala noastră ·de şedinţe figuri de gazetari români celebri. Erau împreună dimineţile, după amiezile, serile şi
adesea nopţile pînă
tîrziu,
cînd se dădea băt!llia difuză
rii care
începea cu spaima
trenului de Tîrgovişte. Colectivul munc~a şi se simţea unit
prin muncă. Nemtmca îi îndepărta de la sine -pe cei ce
băteau la poarta
redacţiei.
Colectivul îşi petrecea împreună zilele de sărbătoare, '!.'acantele, ceasurile libere. Ca o
mare, puternică şi unită familie. Necazul unuia era al
tuturor ; bucuria u:nuia. bucuria tuturor. Şi cei care nu se
puteau integra în marea fapreună

Gh. CIDRIAC
(Continuare în pag. 34)

publicatîe specializată în sprij~nirea
antifasdiste şi antirăzboinice
a femeilor. Publicaţri.ilor Comitetului
Naţion.ail Anti:f!ascist, comitetelo•r regionale sau locale lii se alătură şi
organele de presă ale altor organizaţii de masă.
Acţiunea
presei antifusciste s-a
făcut
simţită
şi
în anii urrmă:tori,
cînd a s,pnidiin1it lupta
fermă
a P.C.R. împotriva fascismului, a politicii de război, pentru apă·rarea intereselor naţ.ionale
supreme. După cum se cunoaşte, în
cadrul acestei lupte un moment de
înaltă
semni1foaţiie 1-a reprezentat
marea demons1lraţie de la 1 Mai
1939, în
organlizaJrea
căreia
tînărului
mil!itant
revoluţionar
Nicolia e Ceauşescu i-au revenit merite deosebite. Demonswaţie al cărei
ecou a fost prezent în publicaţiile
ilegale, dar şi în presa burgheză de
mare flkaj.
Valoarea presei antifasciste româneşti, în f1
vuntea căreia s-a aflat
presa comunlistă, s-a bucurat de o
înaltă apr.e ciere şi peste hotare. „In
vara anului 1934 - relata acad.
Pe1lre Co11'1Stantinescu-Iaşi am
participat la o serie de întruniri
internaţiionale antifusciste 1a Paris.
La Plenara Comitetulud mond~al de
luptă împotniva fascismului şi răz
boiului (pe scurt Comitetul Amsterdam-Pleyel) în darea de seamă,
mişcairea antifascistă din România Y
fost ev1denţiată, prJntre altele, pentru faptul să a reuşit să editeze o
mişcă.riii

bogată, variată şi puternică presă
democratică, antifascistă legală, si-

tuîndu-se astfel. printre Pt'imele ţări
din Europa în a·cest domenâu de
activitate".
!n pofida înăspriirii fă!I'ă precedent
a restricţiilor de tot felul, mişcarea
de re~istenţă împotriva dictatu·riii
militaro-fascis.te, a hitlerismului şi a
războiului
antisovietic, s-a făcut
simţită şi pe tărimuil presei, în p:riimul rind prin publicaţiile comuniste
11egale, aşa cum a fost „Româruia
liiberă ", apărută în 1943, dar şi prin
aluzii strecurate în presa tolerată de
ofiirc:iai1iită·ţi, de c.ărtre
redadoTi cu
vederi democratice, apropiaţi de
partidul comunist.
In timp ce la pa.rrtidele liberal şi
ţărănesc priincipa1'a formă ele
„rezistenţă" erau memoriile către „aliaţi" sau Amitcmesou.. partidul comunist ave.a tipografid şi pubLlcatii
ilegale, întreţinea legăturii cu presa
legală („Timpul ", „Ecourl ",
„Informaţia zilei" etc.).
Acestui partid
i-a revenit mar.e le memt de a fi
edHJat, pentiPu mohllrizairea opm1eu
publice la lupta antihitleristă, ziarul

„România liberă", în caJre au apărut
documen1;ele cele mai importante ale
mişcăr1i de rezistenţă, ca
Manifestul Frontului Unic Muncitoresc,
Declaratia Blocului Naţional
Democrat.
De altfel - aşa cum subl1iniaz~i
tovarăşul Nicolae Ceauşescu în
toate ,,marile bătălii naţionale şi
sociale purtate d.e forţele progresiste revoluţionare, în frunte cu
clasa muncitoare, presa ·a avut un
mare i·ol mobilizator şi organizator.„ Putem spune că nu există mo-

ment mai important în istoria luptei
revoluţionare
pentru răsturnarea
dictaturii militaro-fasciste, a înfăp
tuirii insurecţiei naţionale antifasciste şi făurirea societăţii socialiste
în România, în care presa - iar de
la apariţia ei, „Scînteia" - Să nu-şi
fi adus o contribuţie de însemnătate
deosebită. "
Odată cu
de eliberare

declanşarea revoluţiei

socială şi naţd.onală,
antifascistă şi anti~mperialistă, la a
cărei Vlictorie a
avut o meritorie
contiribuţiie, presa română a inflrat

31

într-o

etapă

superioară

a

evoluţiei

sale. Noile condiţiii istorice au făcut
posibilă dezvoltarea limpetuoasă
a
presei comuniste, devotată adevăra
telor aspiraţii şi interese ale
poporului. După o perioadă îndelungată de orunte persecuţii, apar
în condiţii de libertate publicaţiile
Partidului Comunist Român, militante consecvente pentru viitorul socialist al ţării, vestitoare ale une'
lumi în devenire, din care exploatarea va fi izgonită pentru totdeauna.
Chiar în dimineata zilei de 24
august 1944
ajungea în
rniinile
cititorilor primul număr legal
al
„României libere'', urmat
la 20
septembrie de cel dintîi număr legal
al „Scînteii",
organ central
al
P.C.R., purtătoru l lui de cuvînt cel
mai autorizat.
•
Revoluţia şi

şi-au
ni stă.

fidel

construcţia socialistă

găsit

în
presa
comude
tip
n ou,
cel mai
exponent. Relie.fînd drumul

eroic

al

tovarăşul

presei
Nicolae

revoluţionare,

Ceauşescu

arăta:

„Scînteia" ilegală, ziariştii care au
scris-o şi muncitorii care au tipă
rit-o în acea vreme - cu riscul libertăţii şi chiar al vieţii sînt o
pildă de slujire devotată, plină
de
abn egaţie
a clasei muncitoare, a
idealurilor Partidului nostru comunist, d e libertate şi dreptate socială.
Prin dîrzenia şi pasiunea revoluţio
nară cu car e au
muncit în a.cele
vremuri grele, ei au ridicat la un
înalt nivel titlul de gazetar comunist. Aceasta constituie o moştenire
glorioasă pentru
redacţia ziarului
„Scînteia", pentru toată presa noastră, care însufleţeşte munca ziaristului de astăzi, îi sporeşte simţul
responsabilităţii partinice"
Presa României socialiste
continuă şi dezvoltă
tradiţiile presei
re\•ol uţi onare, slujind cu abnegaţie,
sub conducerea nemijlocită a Partidului Comunist Român. cauza

Din trecutul gazetei
„ ·vreme Nouă" din Vaslui
In decembrie 1944, Comitetul judeţean Vaslui al Partidului Comunist Român mi-a
încredinţat sarcina de a organiza editarea unui ziar local. A fost intitulat „Vreme
Nouă" şi era „Organ al Frontului Naţional Democratic din
judeţul Vaslui", avînd pentru
inceput, o apariţi e lunară.
Deoarece, în a cel timp, nu
exista nici o întreprindere tipografică la Vaslui, primele
două numere ale ziarului au
fost tipărite la. o tipografie
din Bîrlad : pe cîte o singură
foaie, de format mic (31145
cm), cu un tiraj de 500 de
exemplare f ieca1·e. Numărul 1
al gazetei „Vreme Nouă" a
apărut la 31 decembrie 1944
(datorită
U1'ei neglijenţe a
corectorului tipografiei a fost
datat 31 ianuarie 1944), iar al
doilea, luna următoare, za 22
ianuarie 1945. Aceste
două
numere, cînd am fost singurul lor redactor, aveau unele
taTe ale debutului
uceniciei
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mele în ale gazetăriei : articole de fond sub forma unor
scrisori deschise, adresate unui prieten imaginar, aruncarea la întîmplare a materialului
în pagină, o paginare
monotonă. Cu toate
acestea,
chiar de la startul său, „Vreme Nouă" s-a străduit să oglindească faptele mai interesante clin viaţa Vasluiului
şi •ser aducă în discuţie unele
probleme politice generale ale
vremii.
Din cauza condiţiilor materiale grele de pe atunci. între care dificultăţile în procurarea stocului de hîrtie necesar. după primele două numere ,.Vreme Nouă" îşi întrerupe
temporar
apariţia.
absenţa sa fiind suplinită de
tipărirea, în tiraj mic, a cîtorva foi volante strict informative - pe bază de radioa.scultare - , foi afişate pe
străzile Vasluiului sau
difuzate gratuit în judeţ, dar care

poporului, int.eresele sale supreme.
Demne de înalta răspundere cu care
sînt învestite, ziarele. revistele
radio-ul . şi
televiziunea constituie
componente ale sistemului democraţiei noastre
socialiste, clădită
pe bazele trainice ale unor aşezări
sociale cu adevărat drepte, din care
inegalitatea economică, sooiaiă şi
naţională a fost alungată. iar drepturile şi libertăţile sînt material
garantate .
La împlinirea a 65 de ani de la
crearea Partidului Comunist Român
şi
aproape 100 de ani de la primul
partid al clasei muncitoare. presa
noastră se află angajată cu dăruire.
maturitate politică şi profesională
în munca de desăvîrşire a societăţii
v'isate de înaintaşi, a acelei societăti
care pune în centrul strădan iil or
sale omul şi nevoile lui materiale
şi spirituale.

n-au fost însumate, numeric,
ziarului.
O dată cu numărul trei din
16 aprilie 1945, scos însă, acum, la Vaslui, „Vreme Nouă"
încep e să apară în patru pagini cu un fonnat mai mare
(35150 cm);
purta, de astă
dată,
subtitlul „Organ
de
luptă democratică", pe car e-l
va păstra pînă la ultimul număr apărut. lşi sporeşte tirajul la 1000 de exemplare (ulterior, unel e numere vo r f i
trase în peste 6000 de exemplare) .
1n genere, greul muncii redactării şi apariţiei regulate a
ziarului l-am dus împreună
cu Constantin Gr. Antip, care-mi era, în anul
şcolar
1944-1945, elev în ultima clasă la Liceul „Mihail Kogălni
ceanu"
din Vaslui, şi l-am
atras ca „ucenic" în ale presei şi ajutor de bază pentru
redactarea gazetei încă
din
mai 1945, el dovedindu-se în
scurt timp. un bun condeier
şi un tînăr 1\eda ctor plin de
talent !„. Şi, pe atunci, înde letnicirea noastră nu era deloc uşoară !„. ,.Vreme Nouă"

s -a lovit de multe ori de oameni, idei şi Jucruri vechi se arată în articolul
bil.anţ
din 26 decembrie 1945, la un
an de la apariţie. Zile întregi

stăteau articolele neculese din
cauza lipsei de hîrtie„. Alteori tipografia era prea ocupată cu alte lucrări, sau cei
cîţiva lucrători tipografi lipseau„. Şi atîtea şi atîtea lucruri care contribuiau la îngreuierea apari ţiei regulate a
gazetei„. Cu toate acestea însă
„Vreme Nouă", trecînd peste
toate aceste piedici, şi-a menţinut linia ei de luptă antifascistă şi de s prijinitoare a tinerei democraţii
româneşti.
Toate sarcinile puse în faţa
ţării şi a poporului
român
şi-au g~it ecou în paginile
modestei gazete vasluiene !" ...

Din cauza dificultăţilor amintite, „ Vreme Nouă" deşi îşi propusese să apară
săptămînal - a avut, de multe ori, o apariţie destul de
fluctuantă, schimbîndu-şi adesea formatul, uneori chiar de
Za un număr la altu l . Cu numărul 44 din 16 decembrie
1946, „Vreme Nouă" îşi încetează apariţia1), deoarece cota
~e hîrtie a publicaţiei vasluiene fusese cedată confratelui
mai mare, ziarul ieşean „Lupta Moldovei", căruia i se ce~ea, î~ _etapa respectivă, să-şi
intensifice prezenţa în rîndurile maselor din acea parte
a ţării.
După multe căutări, „Vreme Nouă" a izbutit să-şi capete un profil propr iu. îndeosebi prin gruparea materialelor în pagincJ. prin promovar ea anumitor rubrici fixe,
Notăm aici d ata a p aricelor 44 numere a le ziarului „Vreme Nouă ", deoa rece, în prezent, î ntreaga colecţie a ziarului nu se găseşte
în nici o bibliotecă publi că :
nr. 1 - 31 decembrie 19"4 ;
nr. 2 - 22 ianuarie 1945 ; nr.
3 - 16 a prilie 1945 ; n r. 4 23 aprilie 1945 ; nr. 5 - 1
mai 1945 ; nr. 6-7, m a i 1945;
nr. 7 - 10 mai 1945 ; nr. 8
- 22 mai 1945 ; nr. 9 - 30
mai 1945 ; nr. 10 - 11 iunie
1945 ; nr. 11 - 25 iunie 1945;
nr. 12 - 5 iulie 1945 ; nr. 13
9 iulie 1945 ; nr. 14 - 17 iulie
1945; nr. 15 - 29 iulie 1945; n r.
16- 6 august 1945; nr. 17 10 augus t 1945 ; nr. 18 - 23
8 sep t.
aug. 1945 ; nr. 19 -

1).

ţiei

printr-o paginaţie mai variată, reproduceri.
de fotografii
şi desene, ornamentarea
cu
mici viniete etc. lncepînd cu
numă1·uz trei, materialele inserabe în cele patru
pagini
ale gazetei erau grupate în
felul următor : prima pagină
era consacrată, în genere, unor probleme politice curente
f~e de dimensiuni generale'.
fie locale ; pagina a doua era
destinată problemelor culturale, fiind intitulată Cultură
şi artă", pagina a t;~ia era
profilată. mai ales, pe probleme cu caracter economic
fiind intitulată Sat şi oraş"'
iar ultima pagi;ă, în care a~
păreau, în special, ştiri diwrse şi. informaţii scurte locale
d_in ţară sau externe, purtd
titlul
„De la noi şi de la
alţii".

De la numărul 25 din 2G
noiembrie
1945, ,,Vreme Noo,;"
ua renunţă la titlurile din
[rontispiciul paginilor,
deşi.
m general. atunci cînd va
apăre!! în patru pagini. ziarul
va pastra cam aceeaşi fixare
a materialelor în pagină.
O preocupare constantă a
ziarului a fost aceea de a
refl_ecta cît mai cuprinzător şi
rr:~i n~ntat viaţa social -politica şi economică a Vasluiului, .,Vreme Nouă" urmărind
să devină. în acest mod. un
fel dte cronică la zi a principalelor evenimente vasluiene
din primii ani de după 23 August 1944. Astfel, pentru a da

_

1945 ; nr. 20 - 19 s ept. 1945;
nr. 21 22 s ep t. 1945 ; n r.
22 -. 11 oct. 1945 ; nr. 23 20 o e i. 1945 ; nr. 24 - 7 nov.
1945 ; n r. 25 - 26 no v. 1945;
nr. 26 - 15 dec. 1945; nr. 27
26 d ec. 1945 ; nr. 28- 29,
6 fe b.
ian. 1946 ; nr. 29 1946 ; n r . 30 - 7 ma r ti e 1946 ;
nr. 31 - 25 martie 1946; nr.
32 - 1 m a i 1946 ; nr. 33 16 sept. 1946 ; nr. 34 - 23
sep t . 1946 ; nr. 35 - 30 sept.
1946 ; nr. 36 - 7 o ct. 1946 ;
n r . 37 - 14 oct. 1946 ; nr. 38
- 21 oct. 1946 ; nr. 39 - 28
4 nov.
o ct. 1946 ; nr. 40 1946 ; nr. 41 - 11 nov. 1946:
nr. 42 - 18 n ov. 1946 ; n r. 43
- 2 d ec. 1946 ; nr. 44 - 16
d ec. 1946.

doar un exemplu, amintim că
numerele 33-44 sint intensiv
consacra te desfăşurării campaniei electorale şi alegerilor
parlamentare din 19 noiembrie 1946 în judeţul Vaslui,
„Vreme Nouă" devenind, cu
acest prilej, o adevărată tribună propagandistică şi agitatorică în sprijinul candidaţilor Blocului Partidelor Democratice.
O poncD,ere mare au avut-o
în „Vreme Nouă" şi materialele vizînd extinderea orizontului
cultur al al cititorilor.
S-au publicat în acest scop,
aproape cu regularitate, cronici ale unor cărţi ale scriitorilor români şi străini (G.
Călinescu, Dr . P. Groza, Ilya
Ehrenburg, Vercors etc.) sau
au fost inser ate recenzii ample ale lucrărilor lui Lucreţiu
Pătrăşcanu : „Problemele de
bază ale României" şi „Sub
trei dictaturi". S-au publicat,
de asemenea, mai multe medalioane consacrat;e unor personalităţi de seamă : N. Băl
cescu, M.
Kogălniceanu, L.
Tolstoi, Maxim Gorki, Anatole
France etc. 1n ziar au apărut,
deseori, cronici cinem&tografice sau teatrale, precum şi
informaţii privind viaţa sportivă vasluiană.
Viaţa culturală

a oraşului şi
Vaslui (manifestările
cultural-artistice ale tineretului progresist, ale altor organizaţii de masă, activitatea că
minelor culturale) a ocupat, de
asemenea, un Zoe important
în paginile gazetei.
„Vreme
Nouă" a încurajat creaţia p oetică a tineretului
vasl uian,
făcînd să apară versu.rile celor aflaţi la început de drum,
la rubrica „Primii paşi". Acelaşi obiectiv l-a urmărit şi
instituirea de concursuri literare cu premii, pe tematici
social-politice (1 Mai, 23 August).
Vasluiul
este, în prezent
centrul umorului pe ţară, prin
organizarea anuală a festival urilor de u..tnor„.
„Vreme
Nouă" a trasat în această direcţie o dîră
luminoasă în
anii de după 23 August 1944.
Ziarul şi-a deschis de multe
ori paginile pentru a face să
apară epigrame sau
v~rsuri
judeţului
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umoristice, precum şi proze
politico-satirice.
Cu prilejul
balului presei, organizat la 22
septembrie 1945, ca. şi al 'balului P.T.T., de la 20 octombrie 1945, s-au tipărit ediţii
speciale umorist ice ale ziarului „Vreme Nouă" ·(patru paQini în· format mic 25134
cm) care, trase la miezul nopţii ·şi aduse imediat la bal,
au f osf vîndute participanţi
lor la preţuri de licitaţie (de
altf.el, ediţia umoristică preciza că preţul era : „Cît mai
mare !" ). Banii strînşi la balul presei au oferit posibilitatea nu numai de a scoate
în continuare ziarul vasluian,
ci şi de a ajuta, totodată, cu
fonduri băneşti şi alte public<ifii democratice ale vremii.
Ediţiile umoristice ale gazetei cuprindeau producţii de
toate „calibrele" : cronica balului (notaţii amuzante prinse
pe viu în seara respectivă),
versuri umoristice, epigrame,
proze hazlii sau satirice (cu

îndrieptat spre realilocale), prezentate
sub
toate aspectele formale cultivate, în general, de presa de
umor. Desigur, nu toate producţiile umoristice se ridicau
la aceeaşi altitudine calitativă .
Dar, în condiţiile epocii - să
nu uităm că eram în lunile
septembrie-octombrie 1945! ne putem mîndri că Vasluiul
a editat şi difuzat o publicaţie umoristică cu atac politic democratic (chiar
dacă
n-au apărut decît două numere !„.), pe cît se pare, în
acei ani, singura de acest gen
în toată Moldova.
Prin acţiunile sale, sub conduce1·ea
Comitetului
judeţean al P.C.R., ,,Vreme Nouă"
şi-a cîştigat, număr de număr, o tot mai largă audienţă l a cititorii vasluieni
din
oraş şi judeţ. Faţă de publicaţiile vasluiene efemere de
Pe atunci - „ Libertatea vasluiană" (.care a scos doar trei
numere) şi „Cronica" (care a
apărut doar în două ~umere,

primul înainte d~ 23 August
1944, iar al doilea, la 19 noi.embrie 1946, numerotat 2-6)
„Vreme Nouă" poate fi
considerată gazeta vasluiană
nu numai cu cea mai întinsă
longevitate, dar şi cu cel mai
mare număr de cititori').
„ Vremea nouă" actualul organ de presă vasluian
apărut în 1968 înnoadă,
peste ami, pe alte coordonate
istorice ale dezvoltării Vasluiului, ca şi ale României sot:ialiste, firul său ziaristic, de
vechea publicaţie născută, prin
gri.ia partidului comuniştilor
români, în ajunul Anului nou
1945 !„.

(Continu..a re din pag. 30)

iese zilnic.
Imi îngădui să scriu acest·e
rînduri pentru că exprimă o
convingere. O convinge1·e pe
care mi-a întemeiat-o viaţa
în redacţia „României libere".
Aici am păşit cu sfieli şi îndoieli destule în privinţa posibilităţilor şi realizării mele.
Dar aici am reuşit să trăiesc
simţămîntul
atît de rar al
împlinirii. Rub_rica
„Punctul
pe i" , pe care redacţia a iniţiat-o şi eu am susţinut-o cotidian, a însemnat o reafirmare a forţei desenului în gazetă, a puterii educative a rîsului,
o revigorare a unei
mari şi frumoase tradiţii a
presei româneşti.
Dovada a
fost succesul caricattirilor expuse în 1958 la Dalles şi apoi
tm·neul de luni de zile ' al expoziţiei în Uniunea Sovietică,
sub egida prestigioasă a ziarului „Izvestia".
Anii „Punctului pe i " pe
care azi îi socotesc cei mai
frumoşi,
mărturisesc că au
fost şi cei mai grei. Nici un

concediu nu era admis fără
acoper irea
zilelor soli citate
prin desene aprobate, bune dle
tipar. La fel nici o deplasare
pe teren. „ Vrei trei zile de
dooumentare la Oradea? Perfect ! Laşi trei „Puncte pe i".
Rubrica era sacră. Era o datorie. Aşa cum învăţasem din
primii ani cînd ştiam că trebuie să răspund zilnic la întrebarea : „ce-am făcut pentru gazetă".
Acum, e simplu. 1n cîteva
rînduri pot să spun ce-am fă
cut o viaţă. Şi ce-a făurit o
gazetă comunistă pentru viaţa
mea. Die aceea cred că, acum,
cînd rigorile muncii ·într-un
colectiv nu-mi mai pun întrebări severe, cînd amintirile
devin poate prea des o hrană
sufletească, mă trezesc st înjenit la capătul unei zile cînd
n-am făcut
nimir: sau mai
nimic. Şi atunci îmi amintesc
de „România liberă" a tine'...
reţii mele. Şi-mi fac, aşa cum
am învăţat odinioară, autocritica.„ Pentru mine însumi.

milie a redacţiei îşi · vedeau
ele drum..•
1n acest spirit s-au
călit
oamenii. In acest f el i-a for mat partidul. Pe unii,
mai
tîrziu, i-a îndrumat spre şcoli
superioare. Alţii au venit cu
şcoli
superioare
absol vite.
Cultura generală a redacţiei
creşte.a, creştea gradul de profesionalitate, maturitatea politică. Dezvoltarea, fireşte, n-a
fost lină. Au fost urcuşuri şi
coborî~uri. Au fost ceasuri şi
luni şi ani grei. Dar
tăria
temeliiei puS1e de ·comunişti din ilegalitate şi din
primii
ani după Eliberare - au fă
cut zidurile „Citadelei roşii"
de nebiruit. Marea şcoală de
presă comunistă a funcţionat
mereu la „România liberă" şi
cred - o doresc din toată
inima să funcţioneze mereu. Spre binele
redacţiei,
spre izbînda ideilor
pentru
care militează, spre satisfacţia oamenilor care o alcătu-
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ascuţişul

t.ăţi

Cont dr. I. CREMER

2). In volumul oolectiv „Urme pe timp", apărut la Vaslui în 1970, ca şi în „Schiţa
monografică a oraşului Vaslui", editată în 1975, se intlică, în mod eronat, că ziarul
vasluian „Pronica" ar fi apă
rut în 1946 în „dteva numere", fiind
„o ·continuare a
„Vremii noi"! ...

,,65 DE ANI
DE GLORIOASĂ ISTORIE
O OPERĂ MĂREA JĂ
Simpozionul

lucrătorilor

clin presă şi raciiotele viziune
organizat În cipstea
aniversării

ele la

a 65 ele ani

făurirea

Partidului Comunist Român
Au prezentat comunicări:
Constantin ANTIP, preşedintele Comisiei naţionale de istoria presei:
românească contemporană".
liberă":
„Rolul educativ al presei în concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu privind formarea
omului nou, cu o înaltă conştiinţă socialistă".
Neagu UDROIU, secretar responsabil de agenţie la „Agerpres":
„Măreţele înfăptuiri ale socialismului, ale Epocii Nicolae
Ceauşescu, pagipi luminoase
ale presei româneşti".

„Istoria partidului, a patriei în

publicistica

Moria COSTACHE, redactor şef al ziarului „România

Ilie PURCARU, publicist comentator la revista „Flacăra" :
„Competenţa şi măiestria gazetăreascl!

la

nh·elul

complexităţii

problemelor economico-so-

ciale, al înfloririi patriei sodaJiste".
LAZAR Edit, redactor şef al revistei „A Het" :

„O preocupare m ereu

actuală

a presei:

dezvoltarea

şi perfecţionarea

continuă

a demo-

craţiei ~..::1cialiste".

Corneliu LEU, redactor şef adjunct al revistei „Contemporanul" :

„Promovarea concepţiei partidului nostru privind înflorirea
îndatorire a presei".

personalităţii

umane, o

nobilă

miliiant al

pre-

Paul DOBRESCU, şef de secţie la ziarul „Scînteia":

„Activitatea ziaristului comunist sei noastre conduse de i>artid".

la

înălţimea

spiritului

revoluţionar,

George MARINESCU, publicist comentator la Radioteleviziune:

„Nobilele idei de pace şi colaborare ale prcşcdi.ntelui României
socialiste, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, mereu prezente în presa românească, în presa lumii întregi".

35

„

....

În cinstea celei Je a 65-a an1versar1
a făuririi Partidului Comunist Român,
Într-o atmosferă entuziastă,
Je puternică angajare comunistă, •
s-a Jesfăşurat la Bucureşti
Simpozionul lucrătorilor Jin presă
şi Ratlioteleviziune
ln acest
moment aniversar,
de amplă rezonanţă pentru în tregul nostru popor, cînd Port dul Comunist Român împlineşte
65 de ani de existenţă, ziariştii
Român iei
socialiste îşi alătură
glasul
milioanelor de glasuri
ole ţării, pentru o omagia luata
a lină de abnegaţie, de sacrificii
dusă de partidul nostru în a'1ii
ilegal ită ţii,
bătălia
so eroico
din anii de după 61iberore ş1
îndeosebi de după Congresul ol
IX-iea ol P.C.R., pentru
construirea noii societăţi socialiste,
pentru făurireo unei vieţi moi
bune şi mai drepte pentru toti
fiii patriei.
Luni 28 aprilie, Io Coso Scinteii o avut loc un simpozion ol
lucrătorilor din preso scrisă şi
de Io Rodiotelevizi une dedicat
marii sărbători, intitulat „ 65 de
an i d e glor i oasă istorie, o opero
măreaţă , intrată în istorie". Cuvîntul introductiv a fost rostit de
Viorel SALAGEAN, secretor res·
ponsobil de redacţie
adjunct
Io ziarul „Scînteia", secretoru1
Comitetului
de partid „Presă"
Bucureşti.

„Omagiind în această
priistoria glorioasă a partidului nostru comunist - o spus
vorbitorul - evocăm cu fireşti
sentimente de mindrie patriotimălfară

că

rădăcinile

viaţo

ţării,

sole

odinei

nestrămutatul

în
său

ataşament faţă de morile idealuri ole poporului, faţă de cauzo sociolismu1Jui. Scruti nd prin
vreme drumul
de muncă, de
luptă şi de izbînzi ol
partidului, se detaşează cu limpezime
adevărul că forţo şi capacitatea
so de o mobiliza
şi organiza
masele,
de o le conduce cu
clarviziune şi înaltă
măiestrie
spre împlinireo idealurilor comuniste îşi ou izvorul în preocuparea stotornică de o articula
o strategie de acţiune revoluţionară
cuprinzătoare, în consens cu nevoile poporului, cu
comgndomentele fiecărei etape
istorice,
oplicînd
adevărurile
general-valabile ole socialismului ştiinţific Io condiţiile
concrete ole societăţii
româneşti.
Şi aşa cum ne-om
putut convinge şi în largile
investigaţi:
publicistice pe oare
om avut
înaltul
privilegiu să le facem
de-o lungul anilor, tocmai aceste trăsături fundamentale i-au
asigurat partidului politic ol
clasei
noastre
muncitoare o
audienţă
fără
precedent in
conştiinţo
popu1loră, constituind
temeiul morii încrederi cu care
o fost înconjurat
mereu
de
popor.

Acest adevăr ol istoriei partidului nostru, puternic relevat
in preso românească şi subliniat
in tot moi numeroase comentorii peste hotare, este cu stră
lucire confirmat de anii care ou
trecut de Io Congresul ol IX-iea
ol partidului, cind sub impulsul
gindirii şi activităţii secretorului
general ol partidului, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu şi cu contribuţia so hotăritoo re,
intreogo
operă de ed ificare o noii orinduiri, o cărei istorie o consemnăm pas
cu pas in paginile
ziarelor şi revistelor, in emisiunile de Io radio şi televiziune,
o fost aşezată Pe temelia trainică o spfri1ului creator, o receptivităţii faţă de nou, o rigorii
ştiinţifice, o profundului
umanism. ln toţi aceşti ani a fost
elaborat un larg, cuprinzător şi
armonios ansamblu de idei şi
concepte teoretice, profund origina le privind toate loturile şi
domeniile construcţ!ei socialiste,
rod ol unei analize aprofundate
o realităţilor româneşti, ol cunoaşterii cerinţelor
majore ole
epocii pe care o trăim.
Şi acum, Io aniversarea fău
ririi pol'ltidului nostru comunist
- o o rătat în încheiere vorbitorul - cinstind
morile înfăp
tuiri
din anii socialismului şi,

în deosebi
dup ă
C ongresul ol
IX-iea al partidului, noi, ziariştii
Români ei sociali ste , pe depl in
co nş t ien ţi de mareo răspundere
ce ne revi ne pri n stat utu l p ronoa stre, ri di cată Io
o
fes iei
no uă de mni tate, ne anga j ăm să
nu p re cupeţim
n1c1 un
efort
pentru a î nfăţ işa cu înal t ă mă
iest1ie p u blici stică
izbînzile şi
nă zuinţel e, id ea lurile şi succesele poporul u·i, să contribuim Io
mobi l izarea e nerg ică o tuturor
oame nilor muncii de pe în tregul
c upr ins o l pat ri·ei, Io înfă pt u ireo
măre ţu l ui Program o l partid ul ui.
pe nt ru înfl.orireo scu mpei noast re patrii " .
simpozion ul
Pentru gazeta ri,
- la ca re au p rezentat comun1ca n Constantin ANTIP, pre şed in tele
Comisie i
noţionale
de
istoria
p resei ,
M a rio
COSTACHE, re dactor şef ol ziarului „ România libe ră", Neagu
UDROIU,
sec reto r r·esponsob il
de agenţi e .la „Age,rpres " , Ilie
PURCARU, publ ici st co mentat o r
la revista „ F lacă~a", LAZAR Edit,
redactor şef a l revistei „A Het"
Corneliu LEU, redact or şef adj unct a l revistei „Contemp oranul ", Paul DOBRESCU, şef d e
secţi e
la
ziarul „ Scinteia",
George MARINESCU, publicist

comenta tor la
Radioteleviziune
- a constituit un ferici t pri lej
de o pune cu putere în lumină
·olul conducător al partidului,
de a-şi expr\ma odinea gratitudi ne pentru
progra mul
ferm,
pe care
limpede de acţi une
presa română, sluj itori i ei, îl
află în orientările şi indicaţiile
secretorului general ol partidu
lui, tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
in concepţia sa despre
presă
şi rolul
social ol gazetarului
comunist.
Comunicările
prezentate la
recentul
simpozion au evocat
pag ini din trecu,tul g lorios al
partidu lu i, din istoria presei comuniste şi democratice conduse
sau influenţate de partid, ou
exprimat hotărirea fermă a tuturor ziariştilor comunişti de a
fi demni, prin activitatea lor,
prin devotamentul
revoluţionar
dovedit în implinirea importantul ui rol politic ce le revine, de
aceste t radiţii strălucite cu corn,
pe drept cuvint, se rnindrzsc.
Cinstind prin acţiuni de presă,
articole, reportaje, p'Jgini speciale de o înaltă ţinută publicistică ,
măreaţa
aniversare o
creării partidului, gazetarii din
preso centrală ş: locală, de Io

Rac oteleviziune,
se străd u iesc
să merite onoarea de a fi cronicari ai celei mai m ă reţe e poci din istoria noa·stră, „Epoca
Nico.Joe Ceauşescu", să fie part icipanţi activi la fă uri rea isto riei
contemporane
a patriei,
contribuind
prin întreaga lo r
activitate la asigurarea înfă p
tuirii Progromului
Partidul ui. o
hotărîrilor Congresul ui ol X III-iea.
In încheierea
lu c rărilor simpoz ionu lui, într -o atm osferă de
vibrant entuzi asm, participanţii
a u adoptat textu l unei t elegrame adresa,t e secretarului gener al al Partidului Comunist Român,
tovarăşu lu i
Nicolae
Ce auşescu. ln telegra mă se arată că ziarişti i r o mâni, slujitorii pre! ei
comuniste înţele g
cu cea mai de pli nă responsabilit ate, sarcinile i mp ortante ce
le revi n şi sînt f erm hotărîfi să
nu precupeţească nici un e fort,
să facă totul p entru a-şi îndeplini îna ltul mandat încredinţat
d e p ar tid, d e a reflecta, pentru
p rezent ş i pentru viitor, uria ş ul
efort depus d e Întregul popor,
strîns unit în jurul partidului
să u, pentru pro p ăş i rea Români ei, pentru continua ei înălfare
p e no i culmi d e progres şi ci
vifizatie.
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Istoria partidului, a pairiei
în · publicistico
românească

contemporană

Constantin ANTIP
elebrarea implinirii a
şase decenii
şi
jumă
tate de la acel act
fundamental care a fost
făurirea,
la
8 mai
1921, a Partidului Comunist Român constituie un prilej de rei'lecţii şi asupra rolului presei noastre comuniste, revoluţionare contemporaine în potenţarea factorului
conştient în opera de edificare a
noii orînduhi. In acest context voi
încerca să dau glas cttorva gîndur!
privind
direcţiile de abordare de
către presa
noastră a problemelor
istoriei partiduJ1Ui, a patriei.
In primul rînd se cer·e subliniat
că în anii care au trecut de la Congresu[ aJ IX-lea al paritidului, presa
noastră a acordat o atenţie crescîndă pe de o parte cercetării istorice.
prin reviste special destinate acestui scop, ca ..Revista de istorie" sau
„AnaJe de istorie". pe de aJta comunicării rezultatelor
a.cestei cerCEtări prin presa sc1isă politică
şi social-culturală, cotidiană sau cu
ailte regimuri de periodicifate. precum „Scinteia". .,România l iheră".
„Era socialistă", „Elore" .,Neuer
Weg", „România literară". şi altele
-, prin emisiunile de prof.ii! radiod'ifuzate şi televizate.
Această valorificare s-a făcut n'.l
ca un scop în s:ne, ci cu o adresă
precisă, aceea de a contribui la ac-

C

ţiunea

generaJă iniţiată

şi condusă

de partid de formare a omului nou,
constructor conştient şi apărător
neînfricat al patriei socialiste.
Răsfoirea, şi sumară, a <'Olectiilor
ziarelor şi revistelor noastre atestă
a'P()rtul lor la informarea ştiinţifi
că istorică. la cultura generală a
maselor, la forjarea ntitudi•nii pa-
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triotice şi civl<:e. Studiul sau articolul de presă pe teme de istorie
au fost şi sînt puse în sei·viciul comandamentelor educat:v-patr:otice.
pentru că în patriotism îşi capătă
expresia plenară tl)ate calităţile şi
virtuţile unui ins sau ale unei colectivităţi
naţionale.
In paginile
presei au fost reliefate sistem.alic
permanenţele deven:rii noastre istorice. lupta pentru libertate şi independenţă, unitate.
evenimentele
crucia~e a!e istoriei naţionale. spiritul de dăruire şi sacrificiu. jerL
fele fără număr ale mulţimilor anon:me. făuriitoarele acestei istorii.
ca şi iscusinţa personalităţilor care
au întruchipat aspiraţiile fundamentale şi nădejdi,le poPQrului. Pe acest fond s-au înscris şi materia1ele

referi.toare

la

dezvoltarea

clasei

noastre muncitoare şi a mişcării
sale organizate. de la cercurile socialiste şi partidul, politic al clasei
muncitoare creat în 1893 la făuri
rea Partidului CDmunist Român şi
ascensiunea .Jui p!nă la a deveni
.astăzi centrul vital al naţiunii, al
societăţri noastre socialiste.
In activitatea sa, presa are drept
călăuză sigură tezele şi orientările
de inestimabilă valoare elaborate
de tovarăşul Nkolae Ceauşescu privind rolul. funcţionalitatea şi tra•area istoriei ca ştiinţă şi conştiinţă
naţională. In acest sens. în,că la 7
mai
1966.
tovarăşul
Nicolae
Ceauşescu aprecia : „Valoarea unei
istorii cu adevărat ştiinţifice constă
în înfăţişarea obiectivă a faptelor.
în interpretarea lor justă, constituind astfel o oglindă a coni:;tiintei de
s ine a poporului, a claselor. înmă-

nunchind

exp eri en ţ a

de

viaţă şi

de

lup tă a m aselor şi conducătorilo r ".
Ştiinţa istorici, respectiv şi pubLicistica destinată acestui domeniu.
datorează
tovarăşului
Nicolae

Ceauşescu

o viziune atotcuprinză
toare, oare a deschis noi orizonturi
cercetării
trecutului.
înţelegerii
profonde a is,toriei ca ex,presie a
dezvoltării forţelor de producţie şi
relaţiiloiJ.· sociale, a luptelor de e1i·
berare socială şi naţională. pentru
dezvoltarea României în condiţii de
independenţă, suveranitate şi uni·
tate statală.
Presa a mi!litat şi militează cu
pasiiune pentru transpunerea în
viaţă
a demersului tovarăşului
Nico.Jac Ceauşescu privind revalorizarea
fundamentală a necesităţii
cunoaşte~·ii
trecutului ca element
component al facturii psihice a
natiunii române, cu rol dinamizator
al acţiunii ei. cu preţioase invăţă
minte pentru configurarea coordonatelor prezentului şi viitorului patrdei. Deiimind corelaţia dintre recoonpunerea veridică a trecutului
şi prezenţa sa în conştiinţa generaţiei
actuale,
tovarăşul
Nicolae
Ceauşescu arăta :
„Originea d acoromană ş i continuitatea exist~nţe i
p e aceste meleaguri constituie car acteristici f undamentale ale pop orului r omâ n. Stabilirea locului
lui în istorie, a originii şi continuităţii
în b azinul carpa.to -dun ă
rean ale poPQrului româ n constituie
fundamentul oricărei activităţi ideologice, teoretice şi politico-educative. Nu se poate vorbi de edu caţ i e
patriotică

so ci alistă fără cunoaşte-

rea şi cinstirea trecutului, a muncii
luptei înaintaşilor noştri. Avem
un trecut glorios, care reprezintă
cea mai preţioasă moştenire a poporului nostru. Avem datoria să
ridicăm pe o treaptă
nouă şi să
îmbogăţim cu :noi cuceriri materiale
şi spirituale a.cea.stă preţioasă moş
tenire, să ridicăm pe noi culmi de
civilizaţie poporul, naţiunea noastră.
şi

socialistă ".
Presa română

contempora nă
a
contribuit la eluc~darea, în conformitate cu adevărul, a continutului
şi semnificaţiilor unor
importante
momente din tr-ecu.Lul
poporului
nos,tru şi forţelor sale îna:i:ntate, la
înlăturarea
deform.ări1lor
datorate
schematismului şi dogmatismuilui, a
dat răspunsuri ferme şi argumentate d;feritelor încercărj întreprinse
de unii istorici sau pseudoistorici
de peste hotare de a denatura istoria României, de a ne oferi reţete
cum trebuie să o ex:plorăm şi să
o scriem.
Presa a înţeles, de asemenea,
marea importanţă ştiinţifică şi politică a conceptuilui că, în liumina
materialismului diailectic şi istoric,
istoria românilor trebuie tr·atată t·a
un tot un:tar, neputînd exist.a o istorie separată, autonomă a mişcării
muncitoreşti, a partidului. „Nu pot
exista două istorii, una a poporului
şi una a partidului subii.n:a tovarăşu~ Nicolae Ceauşesou -. Poporul nostru are o singură istorie,
iar activitatea Partidului Comunist
Român, ca şi a altor partide în diferite perioade, constituie o parte
in separabilă a ist.oriei patriei".
Totodată,
însăşi
reprezentarea
dată mişcării
muncitoreşti,
socialiste, comuniste din ţara noastră a
primit impulsiun:i sallltare din postulatu,1 că ea s -a născut sub imperiul necesităţii proprii, niu a fost
rezultatul unor situaţii sau acţiuni
conjuncturale. Făui-.irea partidului
comunist, de pioldă, a reprezentat
încununare.a unui proces îndelungat
de creştere şi maturizare a clasei
muncitoare, a organizaţiilor ei profesionale şi ;politice, că dezvoltarea
partidului, recunoaşterea sa ca f::i-ctor co111ducător al mi,şcării re,v<Yluţ10nare audienta sa în sînul poporului
au f~st direct proporţionale cu luarea în considerare a specificului
realităţilor interne, tradiţiilor naţio
nale, condiţiilor social-economice
concrete ale României. tn acelaşi
timp, partidul. mişcarea noastră.
muncitorească şi-au adus contribu-

ţia la îmbogăţirea teoriei şi practicii revoluţionare internaţionale, au
dat un important sprijin luptei de
emancipare a maselor mundtoart!
pe plan european şi mondial, astăzi
:militînd consecveint pentru o solidaritate activă între fo1,ţele revoluţionare de pretutindenl, pe temeiul
respectării
individualităţii propri;.
a dr®tului fiecărui partid de a-şi
elabora şi aplica, în funcţie de interesele naţionale, propria strateg.e
politică şi tactică in vederea rea!izărU obiectivelor propuse.
Abordînd într--0 viziune sup~rioa
ră
parcursul mişcăTii progresiste,
revoluţionare de la n<>·;,
tovarăşul
Nicolae Ceauşescu i-a conferit îndreptarul de a-i aprecia poziţiile şi
soluţiile în 1un~ţie de etapa dată,
inclusiv i,n ceea ce priveşte liderii
şi personalităţile care au reprezentat-<>. discernînd obiectiv şi nu preconceput merJ.t ele ori ernrile lor,
locul lor în istorie.
Măreaţa sărbătoare pe care o tră
im re.prezintă o .mi.numită ilustrare
a faptului că poporul a i ntuit întotdeauna că rolul său de făuritor
al propriei istorii este potenţat de
gîndirea şi acţiunea cutezătoare a
unor mari personalităţi care jalonează itinerarul
existent.ei lui. In
toate momentele cruciale românii
au descoperit, au ridicat în fruntea
lor şi au susţinut cu ardoare, cu
încredere pe ace~a di.nbre ei care
dispunea de capacHatea de a înmă
nunch ia, organ:za şi coruduce cu înţelepciune,
clarviziune şi hotărîre
lupta pentru împlinirea aspiraţiilor
sale.
ln pleiada oamenilor mari care
şi-au pus, sub semnul
perenităţii,
pecetea asupra cursulu'i dezvoltăr ii
poporului şi ţării se înscrie cu o
dimensiune fă-ră egali şi inconfundabHă tovarăşul Nicolae Ceauşescu ,
care, prin vasta sa oiperă teoretică
şi practică,
a dinamizat energiile
creatoare ale JXllporuJui stăpî n pe
destinele sale. propulsînd soc:et.atea
românească pe platforma înfloririi
mulrtilaterale si situînd ţara pe locul demn ce i se cuvine în comunitatea mondială. Elmblema locului
său în istoria
naţ io.nailă o reprezintă expresia
s;.ntetică
prin care
definim timpul eroic pe care îl
trăim Epoca Nicolae Ceauşescu.
Aşezmd pe loc central prezentarea impresionantelor împliniri ale
acestei epoci, presa noastră se afir-

nu numai ca un :nstrument de
vehiculare a datelor şi învă.ţăm;nw
lor trecutului şi de valorific.are formativ--edu cativă a acestora. ci şi ca
un veritabrn izvor istoric. Ziarul a
fost caracteri,zait, şi pe drept cuvînl,
„puiLsuu splritu[ui vremii". oglinda
unei anumite perioade de t :mp.
Aceeaşi caracterizare i se poa~e aplica şi presei române de astăz '..
ln coloanele ei, urmaşii vor putea
simţi bătaia inimii vrem:i noastre,
patosul şi eroismul generaţiei care,
sub con.ducerea partidului. a secretarului său general, înalţă edif:>Ciul
soc.ietă1ii
sociaLste
mu I tilateral
deZV'Olta te şi rpregă leş.te intrarea
României în comunism; vor putea
reaHza dimensiunea unui gigantic
efort pentru prosperitatea ţării,
precum şi mîndria că nu am fost
mai prejos decît alţii. că am adus
o contribuţie plină de or:ginal:tate
la marele tezaur al gîndirii şi acţiunii puse în slujba afirmăr ;i de-mne a personaliităţii tuturor popoarelor, al coJ.aborări'i între naţiun:, pe
baza egali tă ţii. în benefid ul iprogresului general al umanităţii, al civilizaţiei universale.
Din cele expuse succint mai înainte se degajă o concluzie majoră,
anume <'ă, prin folosirea
marii
cănii a istoriei în opera fonnativeducativă, presa noastră trebuie să
coirut.ereseze în cel mai înalt grad
raţiunea şi sentimentul cititorului,
peniflru ca ideile şi adevărurile comunicate Să se tnansforme în mobiluri irntedoare, în con\'ingeri t.rainke, capabi·le să se materializeze
în focul acţiunii creatoare. De aceea. cum am mai subliniat şi a1tă
dată, redacţiile sînt datoare să acru·de, şi în ce priveşte a:hlcl)lul
pe teme de istorJe, o atenţie tleosebită măiesllriei de a înfăţişa discursul şti>i111ţiiic într-un veşmîn.t
publici5it.ic de îna1tă ţinută. spre a
emoţiona şi sensibiliza.. cunoa.'Şte-rea
i.storJei .fiind, cum aprecia Nicolae
Iorga, .,o necesitate pentru conşti
inţa umană", disciplina prin care
..ne facem mai sociabili, mru altruişti, mai iubitori de om şi de viaţă" . Şi viaţa a omului, a poporului, a omenirii - este, in concepţia Partidului Comunist Român,
încă de la făurirea sa, supremul
bun, a cărui salvgardare
mt:rită
toată dăruirea şi pasiunea slujitorilor ziaristicii noastre revoluţionare.
mă
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presei•

Rolul
în

•

concepţ10

lovorăsului
„

Nicolae Ceauşescu
privind formore,o omului nou
cu o înollo constiinto
sociolislă
„
„
Maria COSTACH E
ni versarea cel ol" şase
d.ecenii şi jumătale care
au lrecut de la fău
rirea Pavtidului Comunist Român, eveniment
cu ample şi profunde reverberaţii
iin istoria ţării, în destinul ci con lempornn, cumulînd toate trăsăturile unei sărbători de gînd
şi de conştiinţă pentru întregul popor, se constituie, pentru frontul
ideologic şi, în CO!lltext, şi pentru
presa noasl·ră într-un momerut de
analiză pro.fundă şi mu ltitlaiteraJă a
modutlui în care ne îndeplinim
ma.ndartul care ne-a fost încredilinţat,
un mandat de onoare. de înaltă

A

răspundere politică şi

civică.

La cei 65 de ani ai săi, Partidul
Comunist Român se prezintă încăr
cat de istorie, cu un bilanţ de înfă:ptuiri de o amrploare şi de o profunz:ime cum nu s-au mai cunos~ul
nicicind, şi în acelaşi timp t'înăr,
însufleţit de măreţe planu.:-i de viitor. Atît transfotm.ările revoluţio
nare înfăptuite sub conducerea Partidurlui Comunist Român, cit ş.i programele de ilargă perspectivă adoptate la Congresul al XIIl-lea confiiimă rolul istoric al clasei muncitoare, al poporului muncitor, exprimate plenar în ideologia şi practica partidrului. Clasa muncitoare,
partidul său revoluţionar s-au confitmat ca cei mai străluciţi purtă
tori ai idealu1·ilor dintotdeauna ale
popornlui român de dreptate socială şi naţiona1lă, de independenţă şi
suveranitate, de unlrtale şi afirrmare mîndră a României în lume. în
acelaşi timp, asa cum este în însăşi
natura Iucrur:lor. clasa muncitoare, partidul săru comu.nist se înscriu
în istorie lllU numai prin instaura-
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rea unor noi relaţii de producţie şi
sociale, prin fău.rirrea unei noi orînduiri, ci şi prin cea mai măreaţă
epopee ieonstructi vă, prin neipieri'loare creaţii maiteriale şi spirituale.
In glorioasa istorie a partidului
se distinge cu pregnanţă per,:oada
uH-ime.lor două decenii, care poartă
pecetea
geni.ului revoluţionar al
toV1ară.şului
Nkolae
Ceau:şescu.
stră·lucit
conducător şi strateg al
construcţiei
socialiste,
gîndHor
profund care îmbină organic teoria
generală a socialismului
ştiini\,ific
cu

realLLăţhle

române.şti,

credinţa

în ideaJu.riile nobile ale
socialismulu·i şi comunismului cu
patriotismul cel mai fierbinte. Sub
i.m,puJsu.1 gindirii şi acţiunii .revoluţioinare
ale tovarăşului Nicolae
Ceauşescu. adversar
neîmpăcat al
rubinei şi închistării, promotor al
unui s.til de murncă revoluţionar,
Jegat de viată. de cerin\,ele concrete ale dezvoltării economiei, \ara
noasikă a parcurs ele la Congresul
al IX-1ea un drum de profunde
transformări revoluţionare. pe baza
unei strategii <:onsecvenle de eldil'icare a noii orînduiri. In centrul acest.ei strategii se a[lă orientarea
hortăriîtă spre dezvo I la rea ac:icelerată, pe baza unei rate înalle a acumu.Iărji, crearea unei economii avarnsate, oompetirtive, care să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor ţăr:i. a tuturor ramur ilor, în concordantă cu prngresul
tehnico-ştiinţific contemporan. Acum,
la marea aniversare a part.idului, se cuvi1ne să sl\.lbliniem concepţia consecvent revoluţi()IJ1ară a tovarăşului
Nicolae Ceausescu despre partid, ca centru vi1lal al soc'etăţii. ca forţă dinamizatoare a
nestrărnu tată

energiilor creatoare ale popornlui,
care îşi exercită rolu'! de forţă po1itică contlucăt.oare nu din afară. ci
prin implicarea activă, nemijlocită,
a comunişt.:rl<U r, a organi:t.a~iil<Ur

de

partid, in opera de edificare a societăţii socialiste şi comunis1e.
ln această conc.epţie se înscrie şi
modul ln care este privită presa,
ca instrument de acţiune al partidului, pe pla.nu l 1u1Ptei pentru transformarea revoluţior.ară a conşt:in
telor.
Este important să ne ami111tim în
aceste momente sărbăboreşti orientarea dată ele partid presei, de a-şi
concenitra
atenMa asurpra muncii
constructive a muncitorilor şi ţăra
nilor, a intelectualilor ca pr:ncipali croi ai creaţiei istorice, asupra
a ceea ce numim fapte de producţie, realizări îin economie, şi care
dincolo de S€mnif•:caiţia momentului.. poa11iă în ~le veritalYila pecete a .
sensului
dezvoltării.
Publicaţ.iile
noastre au siluat în centrul a.ctivităţii lor reflectarea muncii şi vieţii
poporului muncit.or. cu toate aspecrtele lor contradictorii. mobilizarea maselor la luptă şi Ia creatic,
la învingerea greu lăţilor obie<.ili ve
şi subiective, răsp:îndirea expel"ien\ci înaintate şi combaterea hotărîtă
a ceea ce este învech:t şi frîncazu
dezvoltarea. formarea
conşti.nţ.ci
revoluţionare. manifestarea controlului democratic al maselor. In aceasta constă marea superiori t.a l·"
morală şi politică a presei nr>ast~e
comuniste. an!{ajalil ferm în serviciul unor idealuri nobile. plecîncl
de la realitate şi acţionînd împreună cu masele
munc:toare pentru
perfecţionare.a
continuă a acestei
realităţi. Se
vorbeşte mult despre
1

m1s1Unea presei ele a info~ma ; dar
în lumea noastră în care informaţia
a căpătat dimensiuni copleşitoare.
a informa corect înseamnă în primul rînd a selecta şi ierarhiza informaţia, însea>mnă a interpreta informaţia şi aceasta
este adevă1rata
responsabili late a mijloacelor de informare în masă. Sînt.em mîndri că
în această activitate de informare
presa comunistă se situează de partea celor ce muncesc, a poporului.
exprimă
aspiraţiile
fundamentale
ale naţiunii. In a.cest fel presa noastră se constituie într-o oglindă a
marilor prefaceri revoluţionare pe
car.c le-au cunoscut oraşele şi satele r mâneşli, industria şi agricultura, invă\ămîntul, ştiinţa şi cultura.
În\?.legem bine că pentru a fi la
inăl\i nea realităţilor la care partic:păm nu numai în calitate de cronicari, ri dinăuntrul evenimentelo1·.
activ, e Le o sardnă de onoare a
nnasfră. a JucrMorilor din presă, de
a şti s[t e.< p:·;măm ,cotidianul avînd
m2reu în fa(tt perspeC'tiva, de a şli
s1 descifri\m în cotidian măreţia
prefacerilor la scara istoriei, insuflînd asbfe: ri:imenilor sentimente de
mîndrie pe:i~:·~1 ceea ce făuresc prin
munca lor libt ·i, u:i:tă. Tocmai de
aoeea imagin:i•: pc care le refle::tăm nu sînt şi nu ~:·~buie să fie
statice, festiviste, ele s•nt. chemate

exprime munca, efortul, învingerea dificultăţilor, tot ceea ce înseamnă eroismul mun1di şi creaţiei,
numai astfel putlnd fi cu1pri.nsă dialectica dezva!ltării, cultivarea spiritu1ui i·evoluţionar.
Pentru noi, cei care lucrăm în
pr.esă, au o pu 1tenni:ică semnifiicaţie
aprecierile seeiretarului general al
partidului,
t10varăşul
Nico1ae
Ceauşes<:u,
privind continuitatea
pro<:esului revoluţionar, faptul că
sarein:le revoluţionare legate de
dezvoltarea intensivă a industriei.
a întregii economii, de atingerea
unui nou stadiu, de făurire a conşti•:nţei noi,
socialiste, nu sînt cu
nimic mai uşoare, mai simple decit
cele înfăptuite pînă acum. Fiecare
tind, fiecare ştire, fiecare imagine
din ziar trcbu:e să reflecte acest adevăr, să mobi·lizeze la creaţie, la
înfăiptuirca
unei noi calităţi a
muncii şi vie\ii oamenilor.
î.ncad rîndu~se în măreaţa epop.ee
revoluţionară a edificării societăţii
soclalist·e mult:tlat.eral dezvoltat.e în
România, reHectîn<l minunatele înfăJPtub·i aie popo1»ulu:i român angajat c u toate forţele în această inegalabilă operă de construoţ.ie, .presa
noastră se afirmă ca o presă revoluţionară care slujeşte procesul istoric pe care îl trăim. Ni1mai pe această cale putem învi,nge ·cu succes propriile noastre lipsuri, numa:
asMel vom reuşi să .punem cu adevărat în valoare talentul şi înflădsă

Măreţele înfăptuiri

rnrea publidstiică, capacitatea no.astră de convingere.
Aniversînd Îl~li:inirea celor 65 de
ani care au trecut de la făurirea
Partidului Comunist Român este
firesic să trecem în revistă, să ne
analizăm cu exigen\ă munca desfiişurată într-iun sector atît de imporLanital frontului idedlogic, cu..'!! este
presa. Adevăru:! este că mai avem
multe de fă.cut per11tru ca ra::ord::irea publ:caţii1lor noastre la fluxul
vieţii să devililă o pra::tică permanentă, o exipresie a cer!nt·ei pe care
o resimţim de a insufl·1 continuu
paginilor noastre a.e-r;.il pro.lspât,
tonifiant pe care-l degajă dinamica
accelerată a soc:etă\11 noastre suci aliste. Urmînd fără abatere lin-'.!
trasată de partid l.ege imuabilă a
muncii noast1·e - avem datoria de
a face totul pen.LTu a ne îmbunătăţi
activi.tatea, pentru a-i lărgi orizonturile. Trebu:e să facem astf·el încît
pagiinile pu blicatiilor noas tre să se
încaoce, mai mu.J t decît pînă acum,
de sensul înalt al ad-evărurilor luminoase pentru care militează R:)mânia ·contemporană, eroicul ei
preş.edinte,
tovarăşul
Ni.colae
Ceauşescu : dreptul sacru de a ne
afirma rn o ţară prosperă, l:beră şi
su\'erană, într-o lume a păieii şi a
dreptăţii.
Acesta est-e legămîntul
solemn pe ca!·e-1 facem de ziua
p.ai-tidului, ai cărui miHtanţi credin::ioşi sîntem şi vom fi cu întreaga noastră fiinţă.
1

-,I

ole sociolismul1u,

_ole E,pocii Nicolae c,eou:şescu,
pJogini luminoase ole presei româneşti
Neagu UDROIU - - - ;Jmîne un adevăr de
necontestat faptul că
intr e marile ciştiguri
ale capitolului de istorie românească inaugurat de Congresul al IX-iea
al partidului se înscrie deschiderea
noastră spre lume. O invitaţie la
dia~og către toate punctele card:n.ale, circumscriind subiectele arzînde

R

ale

actualităţii

se

reînnoieşte

perseverenţă, într-o dec-larată şi
secată dorinţă de participare la
luţionarea
marilor probleme

lumii în care
Datorăm

cu
nesoale

trăim.

tovarăşului

Nicolae
or:entare fundamentală a poiliticii externe a partidul1ul şi statului no.stru, a cărei justeţe a fost pe depl.in
vaLidată
de
vreme şi în a cărei frumuseţe şi
Ceauşescu această

trăL-iiicie

vom crede întotdeauna,
pentru a cărei aplicare vom acţiona
fără ost.en:re. O componentă de remarcabilă expresie a politicii noastre externe o constituie dialogul
purtat de secretarul general al partidului, preşedintele Republicii, aic:
la noi acasă ori peste hotare, cu
şefi de state şi guverne din ţări de
pe toate continentele, cu conducă
tori de partide şi mi.şcări de elibe-
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rare naţională, cu aJte pe1·sonalităti
ale vieţii politice, economke şi cultUTal-şLiinţifice de pe i'I11treg globul.
Gazetarul are un fel anume de a
participa la istorie. Munca-i pl:nă
de răspundere se derulează sub
semnul recunoaşterii înaltei sale
misiuni social-politice. El acţionea
ză într-un sistem de coordonate de
generoasă ofertă def:nită, între
altele, şi prin aceea că România
întretine astăzi relaţii diplomatice
şi economice cu peste 15-0 de state.
Adică,
practic, spunea de curînd
tovarăşul
Nicolae CeauşeS<'u, în
afară de cîteva
ţăTi unde situaţia
este de aşa natură încit nu putem
statorn:d relaţii cu ele, avem legă
turi cu toate statele lumii.
Ce poate fi mai atractiv, dar şi
mai responsabil, <lecit.actul cotidian
al prez.entării în întreaga sa comptlex.itate, în dinamismul său, a politi'C'i1 externe române·şti, a ideilor,
acţiun'.lor ,iniţiativelor
promovate
de preşedintele Nicolae Ceauşescu
pe arena intcI'naţio.nalu, obiect de
constantă şi largă recunoaştere pe
cele mai diferite meiiidiane '?
Ca orice domeniu de activitate,
presa din ţara noasitră bene.f:ciază
direct de îndrumarea pel'manentă,
de orientările secretarului gene!"'al
al partidului. Aşa cum ştim, misiunea presei, resursele, fort.a ei de
acţiune au fost gîndite în textura şi
trăi·rile de ansamblu
ale întreg:,
societăţi .
Presa ca instituţie, ca
mijloc de informare, de comunicare
în masă este chemată să militeze
pentru a face cunoscută politica
partidului şi statului nostru, pentru
a as:gura ca toţi oamenii munci',
toţi cetăţenii patriei să-i înţeleagă
bine obiectivele, rolul ce le revine
în înJfăptuirea ei.
Infăţişînd demersurile preşedinte
lui Nicolae Ceauşescu de a face cunoscută dorin1a noastră de colaborare cu part'.de, ţări şi pupoare de
pe tot pămîntul, <le a .conferi concreteţe şi durată acestor raporturi,
ziarele şi revistele, rad~oul şi televiziunea angajează 'întreaga lor
forţă
de convingere, în spiritul
ideiilor-program elaborate, penku a
contribui la întărirea p!':eteniei şi
colaborării României cu ţările socialiste, a solidarită\ii cu partidele
comuniste. cu celelalte detaşamen
te ale mişcăr:i muncitoreşti. Tevoluţionare şi progresiste din întreaga
lume, la promovarea principiilor
coexis-V-...nţei paşnice între ţări cu o1induiri sociale difer:te, la eforturile de îmbun[ttăţire a atmosferei
internaţionale. îrT serviciul
cauz.ei
socialismului şi păcii.
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Z.aristul s-a născut din ra1iunea
de a dialoga cu lumea - cu bucuriile, cu ncîmpJ·inil'ile ei. ln afara
comunicării cu semenii
omul
condeiului s-ar contesta pe sine.
s-ar sustrage profes:ci şi rosturilor
sale de temelie.
S-a ,·orb. t despre gaze.tar ca desp::-e martorul diiPei. Şi totuşi. numai
la asta să se 1iimi1teze potenţele.
p:-etenţiile, orgo!Hle sale'? Exacerbată astfel,
unitatea de măsur<l a
răspunderii
riseă a se comprima
pînă la neglijare. De la inventarea
profesiei noastre - dnd va f: fost
oare. cu adevărat '? - şi pîna a~ ..
s-au str<îns îndeajuns argumente,
date probatoare în fan,area unei
autoritare staturi profes~onale. ci\'ice. etke a condeiului ieşit în fa\~
cetăţenilor
planete: cu conş~lin\a
că are de dus la îndeplinire un program încărcat de răspundere, con s tructiv pri1n voca\ie. impunător
prin morală. Intre prop:·ietăţile d~
esenţă alt! ziaristului.
purtător de
informaţie, difuzor al ştirilor prIvind viaţa de fiecare zi, se detaşează. pregnant, puterea de a se şti
întotdeauna bine pregătit.
In cunoşt:nţă de <:auză cu această stare de lucruri sîntem dato:·i sa
p!"'ivim preocupaţi la felul cum operează • arsenalu1J
pus în mişcare
pentru a sluji iinfo.1imaţia noastră
de toate zilele, modul cum mijloacele de comunicare în masă şi noi.
cei înregimentaţi în folosirea lor ne
ducem la îndepli1nire mandatu~ de
purtători ai interesului publ:c. Pentru că, dincolo de orice în::lo'a!ă.
rostul gazetei şi al gazetarului nu
poate fi imaginat în afara Jde:i de
dezvoltare şi progres, în afara b '. nelui societăţii şi al membrilor săi.
.'.'forme severe prezidează actiYitatea ziaristului şi or:ce sustragere
de sub acolada acestora prejuaie1a1ă
pînă lcr anulare investi1ia făcută de
societate, erodează în.credei·ea şi
amen.ntă cu marginalizarea profesiei. Ziai·istul îşi revendica autoritatea d:n puterea de a refuza staticul. starea de contem,plare. ne"..1tralismul. Singurul mod de a r<i"punde misiunii la care a fost convocat este cel activ. rac<>rdul la
ina!tele comandamente ale ep.'X!!L
preluindu-1e sensurile adînci. proiectînd·u-1e sub privirea op:niei publice. decizia de a informa şi a răs
coli con.ştiinţe,. a forma atii.uuin:.
Punctul de vedere românesc, aprecieri le
preşedi.ntelui
Nicolae
Ceauşescu
pl'ivlnd problema fundamentală a zilelor noastre oprirea
cursului
evenime!1telor
spre agravare, reluarea şi con-

tinuarea
destinderii.
asigui<irea
pacu,
înfăptuirea
dezarmării,
în
primUJl
rind a celei nucleare, legătura nemijlocită dintre
menţinerea şi întărirea
pacu şi
lupta popoarelor pentru libertate.
independen\ă,
progres economic şi
social susţinute cu putere în dialogul C'J personalităţi po!itice de pretutindeni, în orice altă împrejurare
- iată subiectele de supremă atracţie pentru conde:ul decis să canLrneze i.n chenarul focins al actualli!tăiţii.

Dar şi de extremă
dificultate.
..Ochiul treaz al spiritului" cum ne
plaiee a ne aminti că s-a spus presei într-o clipă de inspiratie şi alint. nu-şi poate perm:te starea comJdâ a pleoapei odihnind întru evitarea descoperirii realită\ilor. An:~m la îndemînă arma noa;;tră de
redutabila forţă. CQndeiul, în stare
să d-e[rişeze drumul spre în\elegerea
evenimentelor
internaţionale.
cu
fiecare zi mai dificile, mai incomode m11i pr:"ip~stio.a<;e prin grndul
lor de explozie.
Unde poate fi locul ziaristului ataşat
idealurilor umaniste <lecit
alături de oamenii ţărU sale aflaţi
pe baricadele
apă.rării vieţii, ale
muncii
paşnke,
ale încrederii
nestrănnutate
într-o lume fără
arme, Iără războaie, într-o planetă
a păcii şi colaboră1ii '?
Nimic mai firesc ca, pornind ct.e
la eiunoaşterea şi aprofundarea diaJogul1..i la scară planetară purtat de
conducătorul
partidului şi st:J.t.ului
nostru, caracterizat definitoriu de
actul hotărît in favoarea opnn 1
cursei înarmărilor, în favoarea
păcj. a colaborării
cu toate popoare'.e lumii, în avantajul reciproc
dar şi în binele atmosferei şi situaţiei politico-economice
internaţionaile, ziaristul român să-şi pună
talentu.1, forţa de oonvingere şi mobil:tare :în slujba acestor idei de
incontestabi.Jă
însemnătate. Ca cetăţeni ai unei ţări prenoupată să-şi
edifice zidiri durabile de civilizaţie
materială şi s:pirituală, a\'em nevoie
de linişte. Ca făuritor! şi păstrători
de averi memorabile, agonisite in
scurgerea vremii, sîntem dornici să
le ştim la adăpost, pentru bucurarea noastră şi a generaţiilor de după
noi. Conştienţi de faptul că lumea
primită în dar de la înaintaşii noş
tri trebuie s-o transmitem urmaşi
lor noştri mai plină de miresme,
mai atrăgătoare. ne s:mtirn datori
să facem tot ce ne stă în putere
pentru ca nim:c să nu ne clintească
în această hotărîre.

Compelenţ.o şi măiestria guzelăreoscă

lu nivelul com.plexilălii
problemelor economico~so,ciole,
•
ol înfloririi polriei sociolisle
Ilie PURCARU
· v oi incepe romuni-carea
mea [n o·rdinea ele
probJeme
dktakă
rle
titllu cu cite•va cuvinte
despre 1compek'1Ui.
Despre <'Dmpet>enţa care
ni ~·~ cere nouă, ziariştilor, în reflectai ~ 1 nrin pagina de gazetă, a
problema 1:." '>lit de complexe, atlt
de diverse - -.tit de disperse, pen.:.
tru ochiul ne ' tiat - a dezvoltării
economicn-soci.iJe a Romilniei acestui ceas.
Ne amintim cu toţii succinta, clar
atît de completa orientare pe care.
în Raportul prezentat Congresului
al XIII-lea,
ne-a
pus-o in faţ.ă
secretarul
general al partidului,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu : „ Presa, r a diote leviziunea t r ebuie să r efl ecte pe la rg activitatea particlului,
a s ta tulu i, a întreg ului popor, să aibă un rol activ în unirea forţelo r
popnruluj nostru pentru în fă11tui rea
politicii interne ş i externe". O sarcină de extremă răspund~re, de extremă dificultate. care ,1e solid l.ă,
la modul cel mai acut. compe~enta.
Competenţa profesională publicistică. mai exact în cea maj
deplină accepţie a cuvîntul1Ui.
S-a spus. pe bună dreptate, că
ochiul ager al gazetarului e ager cu
adevărat doar dacă privirea îi e
prelungită de cunoştinţe vaste, multilaterale.
profunde - c unoştinţe
politice, economice. sociale, culturale etc. - , dacă această privire îi e
ascuţită prin ştiinţa pătrunderii în
înfrarealitatea
fenomenelor vieţii.
pînă la esenţa lor. Deci tot ce mişcă
în ţara asta, rîul, ramul, trebuie
să ne fie prieten, prieten fidel, să
ne raporteze - adică noi să-l punem in condiţia de a ne ra:porta despre cele mai fine mişcări pe C<'tre
le face sau are de gînd să le facă.
Dar e oare deajuns o astfel de competenţă ? Noi credem că nu.

Să

explicăm. Cerîndu-i presl:!i
u n rol activ în u n irea forţelor p oporului" pentru înfăptuirea
politicii
partidului,
tovarăşul
Nicolae Ceauşescu o învesteşte r:u
înalta menire de a fi un catalizator
de atitudine
colectivă, de opinie
activă în sppijinul not.rlui, a tot ce
duce existenţa noastră înainte : deci
de a contribui la influenţarea omului, la înnobilarea lui cu sentimentul datoriei de a fi util societ.ăţii,
ţării, de a se dărui cu fervoare ascensi unu m progres şi civilizaţie a
poporului. Dar pentru o astfel de
co\·irşitoare misiune nu ne mai este
deajuns competenţa în probleme politice, econoinice şi aşa mai departe
Cu simpla (care, fireşte, nu-i totuşi
simplă) slăpînire a unor astfel de
cunoştinţe nu vom ajunge la inima
omului. nu-l vom influenţa.
nu-l
vom mobiliza. Avem nevoie de mai
mult. Avem nevoie de ceea c:e numeam mai înainte c ompeten ţă publici sti că. o competenţă de un fel
aparte, care topeşte cunoştinţele
noastre clin diferite domenii într-o
alcătuire nouă, de fapt într-o calitate nouă, capabilă de iradiatie în
masa de cititori. Cum. în ce fel se
poate realiza o astfel de calitate,
prin ce filtre, prin ce alchimii secrete - chestiunea, mărturisesc, mă
depăşeşte. Să-i rugăm deci pe teor~
ticienii presei noastre. de care nu
ducem lipsă, să ia rîn studiu problema şi să ne comunice concluziile
lor.
Dar vorbind despre influenţarea
cititorului am ajuns, ia1.ă, la capi telul „măiestrie 1• , care iarăşi e un univers de probleme. (În treacăt fie
spus. nu i- aş zice .,măiestrie". „Mă
iestriile" astea, publicistice, literare etc.. ţin. cum prea bine ştim. de
o estetică depăşită, cu noţiunile că
reia nu mai operăm, fiindcă s-afi
dovedit total inoperante. Tot teore-

ne

„să aibă

ticienii trebuie s[1 ne propună alt
termen sau allă fo1·mulă). Cu voia
dv„ aş desprinde din universul de
probleme a!l aşa-zisei
.. măiestrii"
una singură, care mi se pare de cea
mai mare însemnătate. Esle vorba
de art.a cuvîntului, sau. dacă termenul vi se pare prea pretenţios, r elieful cuvîntult1i, adică va'loarea sau
pregnanta pe care trebuie să le capete cuvîntul cînd ajunge în pagina
de gazetă.
Cu ce cuvinte se scrie o gazetă ?
Cu cuvintele cele mai uzuale, fireş
te. cu cuv,i.n;tele st răzii. a le fabricii.
ale satului, ale laboratorului. ale
stadionului sportiv - vocabule care
sînt un numitor comun al sensibilităţii şi gîndirii contemporane. Gazeta nu e p entru oamenii care au
timp să rumege pe îndelete vorbele
ziaristului. In orice
limbă ar fi
scrisă, ea e menită să ofere cheia
de sol a unei mentalităţi. scutindu-l
pe om de dicţionar, scutindu-l de
ghid, ea trebuind să fie expresivă
ca şi faţa cititorului care o deschide. Ca ziarist, înţeleg dinamica re··
zultatelor sportive după chipul febril al omului care parcurge respectiva rubrică de ziar. tresar cînd
îl văd cu.fundat în lectura paginii
externe, mă interesează unde anume pop:>seşte cu ochii urmă1ind un
editorial. In haine de lucru. fără să
evite atunci oind e cazul ţinuta de
gală,
gazeta dă zilnic o premieră
pentru milioane de oameni. scotînd
la rampă cele mai importante si
mai ascutite probleme ale înain tării
noastre. Şi, firesc. trebuie s- o facă
în cuvinte capabile să-i antreneze
pe oameni in rezolvarea acestor
probleme.
Practic, cuvîntul. ca peda~og al
conştiinţei
publice. a· căpătat în
presa noastră din ultimele două decenii o nouă valoare, fiindcă şi ceea
ce comunică el are o altă valoare.
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Gongorismul a dispărut, fiindcă astăzi nu mai poleim realitatea, o arătăm aşa cum e. Din aceleaşi motive, expresiile
ambigui, ceţoase
sau numai prudente, de tipul „într-o oarecare măsură" ori „nu o
dată„, cindva abundente în paginile ziarelor, au dispărut sau sînt
pe cale de dispariţie, iar .,constituie-'
se înlocuieşte cu „este '. Sau cu „nu
este"!
Deci cuvintul a căpătat o nouă
valOaTe, de fapt Valoarea-i teală ,
iar autoritatea lui, în chip firesc,
trebuie s.'3. sporească de la zi ls. zi.
Dispunem, pentrn asta, de o condiţie ideală : cititorul n e crede. Crede
în cuvîntul nostru. Da, cititorul zilelor noastre. mai mult ca oricînd
crede în cuvîntul tipărit, fiindcă acest cuVînt, mai m ulrt ca oricînd,
exprimă adevăr11rile pe care ne întemeiem existenţa, cuceririle noastre. satisfacţiile noastr e de muncă
şi viaţă, cum şi aversiunea noastră
faţă de vechi, de rutină, de impostură,
de fals. Denu nţ area promptă
şi hotă rîtă a acestor r acile este o
armă pe care trebuie s-o folosim
cu eficacitate sporită, adid la integrala ei eficacitate, ou cuvintele

<'are s.ă-i dea tăiş.
Tovară.şu1
Nicolae Ceauşesc u n e-a cerut-o în
chip expres, su bliniind că „ presa
trebuie să se situeze pe poziţii mai
ferme faţă de stările de lurruri ş i
fenomenele nega tivr, faţă de concepţiile perimate,
retr ograde, faţă
de tot ce frînează mer sul înainte a l
societăţii noas tre" . In asemenea circumstanţe, cum să mai t olerăm cuvîntul blazat. cuvîntul neutru, cuvîntul alb? Pagina de ziar. ca şi
hirlia de turnesol, trebuie să se înroşească în contact cu co nştiinţa cititorului, suh puterea reactivă a acesteia. la valoarea ideii şi deci a
cuvînlului tipări t. Dar cîte pagini,
coloane sau rinduri nu rămîn adesea albe, golite fie de entuziasm, fie
de intransi~enţă,
cintărind exact
valoarea strictă a h îrtiei ? Desigur,
această hîrtie este modest:i ca preţ.
Dar spaţiul destinat ideilor e cu
atît mai scump.
Cred că trebuie să invăţăm mai
mult din c uvî ntările tovarăşului
secretar gen eral al partidului, din
forţa cu vîntulu i său direct. încăr::at
cu incandescente idei şi cu mari adevăruri şi ţintind, cu o extraordinară precizie. spre ideile şi spre a-

devăru ril e

supreme ale lumii şi ale
timp ului în care trăim.
Cred că trebu ie să învăţăm mai
mult .5i d in tradiţia presei noastre,
milita n tă şi democratică prin defi niţie,
ridicată la strălucire
prin
con deiele unor artişti ca T udor Arghezi, Nicolae Iorga, N. D. Cocea,
George Căli nescu şi alţii, care au
creat cuvin tului tipărit obligaţi i
înalte. Prin asemenea condeie, cuvîntul a deven it sculptor de conşti
inţe, modelator de atitudine s oci<'llă,
sondă
î ndrăzn eaţă în straiurile adînci ale reali tăţilor noastre istorice, reflector peste timp. Reali latea
complexă. dinamică. în plină expansiune s pre viitor. a epocii noastre
impune cuvintului, ·peste valorile
tradiţio nal e, exigente noi. Idealuri le
sînt formulate, per spectiva drum ulu i spre ele este mai limpede ca
oricind, mijloacele
înai n tării sîn t
fundamentate
!:liintific şi ferm.
Scoţind zilnic la tribună cuvîntul,
e cu atit mai firesc să ni-l dor im
îndrăz n eţ, curat şi fierbinte, ca şi
inima ci titorulu i care îl pri meşte cu
nerăbdare şi cu încredere. Este cuvîntul revoluţionar. Este cuvintul
comunist. Deci, atenţie la cuvînt !

1·

Opreocupare mereu actuală o presei,
dezvoltoreo şi perlection.orea continuă
o democraţiei sociolisle

I

I
I
I

I
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u agreez în deobşte lungile in troduceri,
dar
ţi nînd
seama de faptul că dezbaterea de
astăzi
are o semnificaţie cu totul deosebită ,
întrucît
ea se
desfăşoară
în
preajma
gloriosului jubi1eu a1l
partidului
nostru, permiteţi-mi ca în preambulul intervenţiei mele să fac o
mărturis:re. O astfel de împrejurare trezeşte în mine, lucră tor al presei de peste două decenii, obiş.nuit
cu emoţia mută
a concentrării
înaintea colii albe şi cu s olitudinea manuscriselor. o strînge re de
iITimă : oare
resorturile eulu i ce-
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LAZAR Edit
lui mai intim al publicistului, cele
pe care nu le dezvăluie în scrierile
sa le, merită să fie făcute publice
astfel încît mărturisi rea să -poată
depăşi nivelul egocentrismului bs.nal ? Dar, zic eu, aceste întrebări
au devenit de pe acum, interogaţii
retorice, !îinitr1ucit exiperien ţa mea
s-a întrupat şi ~ntr--o convingere ;
anume. am înţeles că la un om se
p ot afla o sumedenie de lucruri.
amănunte captivante. în schimb, el
devine cu adevă,rat i nteresant llmmai dacă-i des1Juşeşti firele gindirii
şi sentimentelor sale.
Vă mărtu1ii.se6C.
deci : mă incearcă un sentiment de uimire
şi
de emoţie. la gîndnl că în a opta zi

----- - - - -- - - - -- ---l
din luna florilor se împlinesc 65
de a n i de aa făurirea PartiduJIUi
Comunist Român. Cum? Atît de
mult ? Atît Ide puţin ... ? Evident,
i.s>toriei nu-i pasă de vîrst.e. Ea cau!ă a n umlrte virtu\i şi, dacă Je gă
seşte, investeşte 'În posesoru1
lor,
cu toată încrederea. prerogativele
cerute de împlinirea necesităţii obiective. A face retrospectiva drumului de glorie pa·rcurs. înseamnă
a desch ide o panoramă aproape infinită de schimbări revoluţionare şi
procese e.v olutive, căci vorbim despre o epocă de llill!Ptă şi biruinţi , de
nă~ui•n te şi aspiraţii , pe care
s-a
incrusta ţ profund. decisiv şi n e p ie-

ritor, pecetea Partidului Comunist
Român.
Astăzi, <le ·la cota
]naJ.tă a împlinirilor socialiste. cind ţara s-a
transiorrrui.t din temelii şi
dnd
poporul întimpină glo1•iosul
jubileu al partidului cu izbinzi de seamă în muncă şi crea\ie, privim cu
mindne la perioada de aur a anilor scurşi de la neuitatul Congres
al IX-!ea. dnd în fruntea partidului
a
fost ales
lovarăşui
Nicolae Ceauşescu. Este Epoca 'in
care marele fiu al naţiunii române
a .imprimat un suflu nou 'înitregii
vieţii politice. economice, sociale şi
spil'ituale a ţări'i. cu înaltă responsabilitate faţă de prezentul şi vi:torul patriei. Ce fel de înnoire a
avut loc ? Una de fond. programatică. S-a purces la debarasarea
de optici şi consideraţiu1ni apri01'ice. la regindirea strategiei şi itacticii .socialismului în România, la
a'PLicarea creatoare
a
ddeologiei
marxist-leniniste in condiţii·le concrete ale ţării noastre. Fără a intra
în detalii în acest context, vreau să
relev că în permanenţă secretarul
general al pa:-~!dului a apreciat că
"zvorul dinamismului societăţii socialiste nu poate fi dedt unul :
participarea con$:ieniă a !'){)porului.
deoarece
..socialismul
nu
reprezintă un scop în sine. \elul suprem al revolu\iei şi edificării no:i
orînduiri fiind omul·-, omul în cele
trei binecunoscute dimensiuni - de
creator al istoriei şi al .tuturor valorilor. de proprietar al avuţiei socia•le. de beneficiar a tot ce poate
oferi socialismul mai bun. Omul e pocii socialismulu: ocupă un loc
central ln opera teoretică şi în acţiunea
educativ-concretă
a
tovarăşului Nicolae Ceauşescu, a Partiduh.ti Comunist Român.
Deopotrivă.
tovarăşul
Nicolae
Ceauşescu a definit democraţia ca
pe o componentă indispeMabilă a
socialismului. Democratia nu numai
ca drept c„rnfe!·i t de stat. prin legi.
cetătenn01· săi. ci ca necesitate obiectivă a desfăşurării
procesului
revoluţionar. ca o conditie sine qua
non a făuririi societă\ii socialiste
multilateral dezvoltate.
In acest
.<;pirit a fost conceptuali7..ată şi înfăptuită democratizarea structurilor
economico-sociale. a sistemului P')litic, a puterii. Tovarăşul N'icolae
Ceattşescu a transcris categoria de
forţă politică conducătoare a ţ).arti
dului intr--0 formu~are mai cuprinzătoare şi adecvată etapei
istorice
pe care o parcurgem. aceea de oentru vit:il al natiunii. A consulla
poporul atît în probl€'mek întregii

\ări

cit şi în cele locale, în treburile generale ca şi în altele. mai
limitate. cu caraoler part:oular. a
\ine seama de opiinia rpu,blkă.
a
crea rnaselor condiţii să hotărască.
să conducă, să înfăptuiască. deci ..a
C<JndLtCe cu poporutl şi pentru popor"'
a de\·enit leit-motivul politicii P:irt!dulu. Comunist Român.

Am creionat în linii mari tabloul ideatic în reare se înglobează
obiectul intervenţiei mele : creşterea
rolului presei în ogilindirea procesului de continuă pe.i,fecţionare şi
adincire a democraţiei socialiste din
patria noastră. Ca parte componentă
a s:stemului democraţie·
n )astre socialiste. expresie a acesteia. tribună a educaţiei politice 5i
deopotrivă a opiniei publice. presa
işi face un litiu de onoare d:n
a
oglindi. în dinamismul ei." ia.ta econo:nică. socială, cuHur.ală. idt'Ologi<'ă a ţării. Mai mult dedt a
fi o
tribună de informare a op:niei publice, presa este o puternică pîrghie de acţiune în vasta operă de
formare moral-politică. cetă\cnea<;că
a membrilor societăţii. fo mobilizarea energ!ilor creatoare aloe n<'t';iun.i in marele efort de construcţie
in care este angajată tara. în unirea.
pe baza unor teluri şi idealuri comune. a tuturor for(elor societălii .
Am amintit de aceste elemente
privind rolul şi locul prec;.ei. care
ne sînt atît de familiare şi care se
af!ă încrustate în conştiinţa noastră. socotind că ele ne pot fi puncte de sprijin. acum cînd ne aflăm
în fata unor noi îndatoriri.
D!n
documentele Congr.esului al XIII-iea,
din indicaţiile directe date
nouă.
ziariştilor. de secretarul general al
partidului, am înţeles că eficienta
şi forţa de influentare a unei arme
de băta'e lungă cu posibi'1ităţi de
largă ~uprindere
a maselor. oum
sînt cuVîntu1 scris, ziarul, revista.
depi.nd de eforturile depuse pentru
abordarea sugestivă şi convingă
toare a temelor majore. Printre acestea cele privind a'dincirea. lăr
girea şi perfecţionarea continuă a
democraţiei socialiste şi, în relaţie
strînsă. indisolubilă cu ea. formarea
omului nou
capătă
însemnătate
deosebittă. Conştienţi că aC'Um presa. publicistica partinică trebuie să
dovedească a fi, primordial. şi
expresia studierii continue şi directe a faptelor în procesul dialectic
al cunoaşterii, al receiptivităţii fată
de ne'incetatele transformări calitative din societate. considerăm că
abordarea pluridirecţională, în cele
mai variate aspecte şi nuanţe ale

impactului adîncirii democraţiei şi
formării omului nou, este o modalitate care ne poate îndrepta spre
dezideratul propus.
Iată cîteva argumente în
a.::est
sens. Se spume, pe drept cuvînt, că
participarea la conducerea soc:etă
tii. la soluţionarea treburilor obş
teşti, ţine de însăşi natu:-a f.i nţei
umane ca fiinţă socială. de conditia
sa socială şi tocmai de ac~a. democra \ia trebuie să constituie modul de existenţă a omului din socialism, ttn ..mod de a trăi"
în
noua soc:et.ate. Conţinutul sociali.c;t
al statului. al democraţiei muncitoreşti-revoluţionare, noua cxmdi\ie
a oamenilor muncii de detinători
ai puterii politice, proprietari. producător·i şi beneficiari
ai avuţi.ei
naţionale. progresul accentuat
al
vieţii materiale şi spirituale a
societăţii dau un continut nou. plenar, umanismului socialist. asigură
şi reproduc 'î1n planuri superioare
condiţiile pentru împliniTea aspir:i\iilor sociale de libertate şi bunăs
tare ale omu•lui, pentru afirmarea
sa deplină şi exercitarea integrală
a drepturilor politice şi so::iale g.!nerate de noua societate.
Că.ci democraţia
muncitore;:isciirevolutionară realizează cu :;1.devărat
cerinţele vieţii democra.t.ce a
societăţii în cele trei ii:>ostaze principale ale acesteia, şi anume, democraţia po·litică conducerea statului de către popor şi în interesul
poporului, democraţia economică participarea producătorilor la conducerea economiei în unitătile de
muncă şi ~n ansamblul tării : democratia directă - particioarea efectivă a cetă1eanului la re7.olva ro::i
treburilor obşteşti pe f)'lan lor-al
După cum se ştie, unul
dinir~
cele maii dhsourta.te aspecte aJe dPmocraţiei în ~urnea de azi o constituie particiiparea. In această oriv;nţă noi avem datoria să anrum<>ntăm că în patria noastră pr<lblem"l
participării, aspect dintre cele m"I;
importante ale drepturilor omul11;
şi-a găsit solutionarea
în caoriil
sistemului autoconducerii mun.~:t'°
reşti şi conducerii colective. îintr.o<>ga activitate economică. sor-i<tlă f'na.nciară la nivelul unitătilor "<'<':„_
liste şi al unităţilor admini<:tr:it·vteritoriale se desfăşoară - sub r"portul deciz!ei şi execui iei cu
participarea efectivă a Df'r~0n '1„;
muncitor. respectiv a. cetăţenilor.
O irn;portanţ.ă majoră obtin din acest unghi de vedere inst.!tution.<>lizarea adunărilor gen.._rale şi :i 1e
consi1'iilor oaimenHor muncii, Congresul consliliilor oamenilor muncii.
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Con~resul carnsiiiiilOT de conducere
ale uni1tăţilOT agriicole sociali.site, al
întregii ţărănimi, Con~resuJ ştiinţei
şi '.înivăţămin1tu1l'U'i, CongresuU edu1caţiei rpoli1tiice .şii al cullu1
rii sodaliste,
consiliilor
popUilare ;
CoingresuU
crearea coi11silliilor profesorale şi a
seruatelor iunirversi.tiare, sporirea rolului şi aitribu~iiJor organizaţiilor
si.ndi ca.J.e, de tineret şi femei, a celortaate origanizaţii obşiteşti şi profesionale ; crearea consiliilor oamenilo r muncii din rîndul naţiona
lităţilor 00'111ocuitoare.
In.coronîn<l
parcă aK:est ansamblu de
organisme sociale au fos.t OOTuStituite Frontul Democraţiei şi U.nităJţii Socialisbe şi apod Organizaţia Democraţiei şi U111ităţii Socialiste. meni1te să
extindă cadruJ instituţiiona.J. de participa.re directă a omului 1a conducerea societăţii.
Un cailcuil s.um.ar ne arată că
peste 5 mrnoane de oameni, aiproape un s!ent din poputla,ţia ţării, cîte
un cetăţean din 5, sî1nit ouprilnşi in
did'erite orga1nis~ cu caracter politic, economic, social, de organizare,
decizie ş.i oon trol. La toaite acestea
se cer adăuga•le dezbaterea rpublică
a proiectelor de program, legi şi a
altor acte normartive, consfătu•irile
1

frecven t.e la nivel naţional şi Joc al
pe cele mai ill'l1IPOrtante d01JT1enii de
activitate sociailă, „T·ribuna democraţiei"
organizată de F.D.U.S„ şi
atlt.e forme, care dovedesc că sisiemul poliitico-democratic d·i111 România se disti.nge rprinitr-o 1'c1,rgă deschidere către cetă·ţean, tinde spre
mu'ltitPlLcarea posibilităM1or de participare a omului la ansamb1ul conduieerii societăţii.
&ceste argumente deloc exhaustive, ne îndeamnă să căutăm noi şi
noi inuanţ.e ş.i fonme publicistice 'în
reflectarea acestei tematki, să fim
conştienţi că încărcătura ideologică,
forţa de co nvingere
a cuv'.întului
.s<:ris trebuie să emane din conşliin

ta adevăru~ui că ideBe şi principrne
formulate de partid nu se afirmă
de la sine , că sistemuil democratic
creat trebuie „umplut cu viaţă", cu
iparticiparea efectivă a oamenilor,
că ele există şi cuceresc mintea şi
inima oamenilo r în acel cîmp de
forţă ş.i atracţie pe care~l
reiprezfrn tă co1nrbiinua dezvol taire ş.i perfecţionare a noii orînduiri, ca argttmentu1 ce-l mai v1iabil ce trebuie să străbată cu claritate fiecare pagină sc r isă , publicată.
Incheind aceste consideraţii, vă

--------------------- - - - - -

să-mi ipermiteti ca, folosindude acest priaej, să dau glas oimagiUlui :tlie11binte all ('a]eotivului redacţional al ·r evistei „A Het" a
cărei ex.isteruţă, ca şi a presei în
limbile
naiţional.ităiţi[or
oonlocuitioare, îin ,gene.ra1l, constiibuie o elocventă dovadă a justeţii poli1ticii naţionale a pa11tidu:lui, a democratismu~ui p()l1i1
t ici i saile gloriosUilui
nostr>u pa!'tid la apropiaibul său jubileu, să exprÎl11l '.înt11eaga :noastră
recunoştiinţă şi gratitudine conducerii partidului, tovarăşulud
Nicolae
Ceauşescu - cel mai iubiit şi sti:mat
fiiu al întregului nostru popor - pentru condiţiiille maiteria1e, politice şi
profesionaile de care se bucură la noi
publicistiica naţionaili tă1ilor conloe<uiitoare, Asigurăm conducerea partidului că ne vom desfăşura întreaga noas,tră adivitate în spiritul
hotăriirllor Con.g resu[ui
al XIII-lea
al a:;iaril.iduijui, vom munci cu perseverenţă pe111tru ica revista
noastră
să fie un auten:tlic for 1PoiliUc şi
ildeologlic ail pmitidu~ui, să cointribuie
la înltă1rirea runJrtăţii şi fră1ţiei oamenillor muncii, la stiimu1area creaţiei materiale şi eul tural-aJ"tistice a
c:1ti t.orilor.

rog

mă

Promovarea conceptiei partidului
nostru p.rivind înflorireo personolilătii
umon:e, o nobilă îndatorire o presei
Corneliu LEU
mă refer la un
volum mare de lucrări
recente, la opera prestigiioasă a unora
din,trE
oolegii noştl-j de breaslă, la curajul şi ingeniozitatea unor
condeie tinere care impro.5pă.tează
frontul ziaristicii româneşti, la spiritul civic, prkeperea economică şi
virtuţile morale ale aotului de creaţie gazetărească î;n presa noastră
ool1!temporaină, declla.r
de la bun
început că Lrnd e<:>te imposibiH să
pomooes.c toate numele sau titJLuTiJe, deoaireoo ele sîint foarte mwlte .şi
ar lua foa11te mult spaţiu. Dar con-
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cluziUe pe oare simt nev.o ia să le
comunic vin în urma experienţei
pe care am avut-o făoîi11d parte clin
două jurii recente care au acordat
premii celor două concursuri de publicistică
ale anului trecut
concurnul Consilil.lilui Ziariştilor şi
concursul iniţiat şi finalizat de că
tre Sindicatul Presă Bucureşti, aşa
că publicarea listei lucrărilor premiate, va întregi imaginea pe care
înceric eu să o creionez aici. Mă voi
rezuma, deci, la cîteva trăsături
esenţiale care concretizează î.n colecii,vdtJaiea ei, opera ziarh'llbu11ui
i1omân con.tempo.rM.

Este vorba, în primul rind, de
înalta tn·ăsăitură umanistă a demersullui zialiÎSltic, ou toate compomente1e ei majore: răs,pundere cetăte
nească, paitiriobi.sm şi gri.ia consecventă pentru infilorirea personalită
ţii
umane iintocman principiului
sacru de pa.Ilti'Ci exprimat de tovară 
şul Nicdlae Ceaiuşescu .şi la Tecentul
Congres al U.nirunii Generale oa SindicatelQI' din România : „Noi pornim permanent de la faptul că socialismul îl oons17ruim cu poporul şi
pentru popor şi vom face totul pentrq ca !l)Oporul - adevărat.ul făuri
tor al istoriei, a. iot <;ee'1- <;e ~e

c reează

în s ocie tatea noastră - să-ş i
edîf.i ca, în liniş te ~i p ace, în
mod libe r ş i conş ti ent, viitorul său
de aur, viitorul comunist ".
M:i•nuruat cadnu de ath•maire, înflo1~in:e, di versiiica1ie, dzellare .şi dezV'Olbare complexă a pei-sona·liiăţii
uma•ne în orJnduirea şi srub soairele
ideilor de care se bu·cură astăzi
înă:lţiarea Româ!niiei.
Fire.sa noastră şi-a făcui cu cinste
datoria de a refleota din plin aspectele cancret;e, trăsăturile de tinete şi cele de esenţă ale mirabilei
înfloriri a spirJtului
cetăţenilor
ţării, a
virtuţilor oamenilor şi în
sfera specifică a personalităţii lor
distincte şi în unainimitatea de \,el
şi credinţă pe care o cuprinde ideea de popor 1·omân astăzi, în ansambliul bi, a cărui trăsik1ră esenţială este organicitatea
unei existenţe în jurul uruui partid care i-a
devenit priin logi<'ă şi înaltă aspiraţie, centr•u vital.
In acest sens, expeiiieinia mea recenrtă ipr'jMind studierea creaţiei cefor mai repreze.n.bativi slujitori ai
presei noastre, ai tuturor publioaţi
illor cu specific ahlt de divers, mi-a
creat ~maginea unui enLuzfasmant
tabLou al unei societăţi cu milioane
de per5onailităţi care se real izeaz,ă
frumos. în·tr-un climat generos. Reportajul pootre!JuJ, ancheta,. însemnarea. dar chfar şi intervenţiile de
strictă specialitate. chiar şi sesiză
rile oiititoiiilor, punctele lor de vedere deo.lairate gazetariilor sau depistate de gazetari în aspectele rerultabuilui m1Uncii. oferă imaginea
unei societăţi de oameni lucizi,
conştienţi de valoarea
demersului
lor şi, priin asta, d01rnici de a se
real iza cit mai 1faiumos, bucurînrd.u-se
de ccmdiiţU,le de care dil!>pun, condj..,
ţi,i pe care ei î11~5işi şi le-au creat
Ja îrndemnul şi sub î.ndrumaJ·ea
Partid1Ufl1t1a Comumtist.
Citi1nd ru atenţie oo1oanele unor
puWicatţ1i atît de diieri.te oum este
amsambJul rprese·i care apare în fopoată

1

cail1itătile

Româiniei Socialiste. sen-

timentul este tocmai acesta: al unei
.i111fJoriri făJră ;precedent, a! unei nemaipomenite diversificăiri a preocupăr.illor, dublată de iadîncirea s!mtului
de respons.abiili.tate socială.
I nfăţişînd aceste realităţi p1iin reJatarea miilor şi miiloc de ginduri
şi fapte ale celor despre ::are s.crju,
pre.sa noastră şi-a făcut astfel datonia ca, re~leotind din plin esenţa
umanistă a
societăţii
romârneşti
conrtempooiane, să-.5i Cacă ea însă.şi,
din senvirea ideilor umaniste, o

piaitră

unghiulară

a a<.·ti >ita\ii de
lnfl orirea pe1~5onalităţii
tim'lane a condrus. astfel, la o nouă
ca1iltait;e a rpublddsticii„ la evidenţie
[·ea î1n coioaneile prresei a unor noi
aspecte po1ibiice ale dezvoltării multi.Late~i.aile
a omului în Româniia
zi cu z,i.

conitemiporan.ă.

Gradul de profesionia1li tale rict ica t.
realizat
tocmai p1•inLr-un &islem
Jarg şi logic de formare a oamenilor conform prLncipii1lor de partid
pri~ind nevoi1le societăţii„ conduce
Ja aprofundarea problemelor specifice fiecărei profesiuni. la întele~e
rea politică a elemenlc!or mersului
înainte. Aceasta, inţeleE!erea politică a rostului
său social de către
fiecare cetăţean a1 ţării. dubla1·ea
specialisLului cu omul de gîndi·re
politic.ii şi de dănui.re soci.ală. este
marea rea~iizare a pal'tidului in formarea omului societăţii noi
pe
ca·re, ipriin lupl:a sa, a construi•l-o.
ln acest mod. democraţia munaitorească se confi~.u,1·e.ază CLl o democraţie a ţ>11ogresul1Ui ::-ealiza,tprin
ega1Jri bate.a deplirnă în procesul
de
producţie a l bunurilor materiale .5i
5.P.inituale, pe următoarele criterii :
Soirr1tul civic decurf!e din dreptu11iile şi răspunderrne democratice pe
ca.re le are fiecare membru ail societătii: dreptul fiocăruia de a lua
palite la decizia pe p1an sncial asigură oricui posibilitale.a
de a se
aflrma ca personalitate politică: ca'.litatea triplă de pl'oduc.ător. prooriefar şi beneficiar dinijează personaJitatea umană spre înţelegerea co·nplexă a ex·ist.en\;ei sociale: posibi•litatea de a se forma în spirii Lu! vooaţiei şi talentului, de-a se perfe::tiona pe parcursul înlregii vieti,
rpiriinmr-un întreg sistem de înv.ătă
mînt, •de reciclla1·e, de evolruţie în
cadriuU pro~esu:Ju.i de producţie ca
şi în celelalLe se<>toare ale vieţii polirtic, cetăţenesc, spiritual - oreează
oricui cadrul de a-şi exe1·clta vocaţia şi talentul pină la nivelul
cel
mai înalt a'l afirmării; selecţi.a socială pe bază valorică s:imulează,
in orice domeniu, între.cerea între
v.ailori reaile; cunoaşterea prriintr-o
intensă şi organizată muncă de partid de către fiecare membru al societăţii a leg.ităţiilor dezvoltării ei
as1glllră anmonia dezvcxl•tărli sociale
conform acestor legi, iar pluraJ;.t.atea existenţei de la palicalifkarea

pmfesională pină

la îmbinarea dinspiQ'ituală, este nu numai garantată evoluţiei tiecă11ui individ d î•ncura·
jarea şi stilmularea ei consliiuie un
prj,ndpiu de padid. Adăugăm la
toate acest.ea eliberiarea de dogme,
fenomen nadical care cDncluce la
tot mai aprofiundatul raţionament al
ex•istenţei fi,in\;ei umane şi al conştiinţei acestei ex•istente. Ea face
ca fiecare membru al societăţii să
se poată :aiirma dt mai bine. cit
mai divers şi cit mai personal în
manifestă1;, stimulînd astfel adevă
rata înLI01r.ire nu nu.mai a personalităţii umane în general, ci a fiecărei personalităţi umane, la modu!
plen!ar.
înfăţi.şînd aceslc realilă!i prin refa.tarea mii1lor şi miilor de gînduri
şi fapte alle celor despre care scl"ie
zi1lruc, presa 111oais.Lră şi-a făcui iastfell dat01;ia oa, reflledînd din plin
esenţa umanistă a societi'tţii rnmân1~(;i con ternpol1a11e, să-i;;i foc.ă ea
î111săşi, din se1\l•kea ideilor urnia111risite, o piatr.ă unghiul ară a aol'ivirlăţii
de zi ou zi. Inflorirea pe1'Sona'1ilă
ţii umane a condus, astfel, la
0
nouă calitate a publicisticii, la evidenţierea
în coloanele presei
a
unor noi aspecte politice ale dezvoltăinii multilaterale a omului in
România contemporană.
Astfel, ideea de înflorire a persona[ită1ii umane se constituie drept
una dintre legile de baz5 ale existenţei şi scopului orinduirii pe care
a
realizat-o în Rom,'lnia
lupita
P.artidulruâ. Comurust. Legea "ceasta
este IÎJ11iPUSă obieotiv de adev.1rL1l
vi·etii, de :necesitatea afirmării fiinţei um.aine î,n sociailism dar, mi-aş
penmite să subliniez faptul că, în
contempomneltatea noastră, un fenomen absolut specific o cara::terizează : foncţiiile ei de lege obiectivă
siint acceleraLe, posibilită\ile ei de
a se afirma ca legitate sin!' ampli.ficate, pr.in arnprentp. pe care şi-a
pus-o asupna dezvoltării noastrE
personalitatea comunistă şi spiritul
activist-patrJo1Jic al secretarului gene.ral al
pantidului,
tovarăşul
Nicolae Ceauşescu. !n acest spiri t„
la g101·joasa aniversare a partidului,
sîntem fericiţi să putem sublinia
sensurile larg uman.îs-te şi ritmurile
irntense reare ca:racterizează p0.litica
Partidului Comunist Romftn
în
această Epocă Ide G1orie.
tre

creaţia materială şi creaţia
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•
zinrislului comurusl
spiritului
Io înollimeo
„
revoluliono.
r militnnt
„
ol presei• noastre conduse de partid
Paul DOB RESCU

A

şa cum este ea formulată, lema de Iată
ne

apare cu mult mai complexă
dedi ne poate
îngădui lm lare.a ei
pe
spaţiull
1restrins al oilon'a pagm1. Deci, fără să ne propunem o abordare în toate dimensiunile ei a acestei problematici, dorim, în continuare, să formu1ă.m
mai mult citeva consideraţii asupra
modulul în care presa i.~1 îndeplineşte marile răspundel"i ce ii re\'L1
in opera de făurire a noii 5ocietătL
de dezbatere şi clarificare a mult.itudtnii de probleme pe care. în
mod fires.c, le ridică aceastâ mareată operă.

In
re

concepţia

de

amplă

umanistă a partidului
secr..:i~arului său gene1ial,

des.c-hidenostru. a
tov.ară.<:-ul

Nicnlae Ceauşescu.. presa este învesti tă cu răspunderea unei adevărate
tribune ele lupt.ă pentru mobi!i1..area
oamenilor la înfăptuirea măreţelor
obiective ale prezentului şi viitorului, de pro:nov<l!re adivă a noului.
a creatiei autentice. a tot ceea ce
contribuie la accelera.rea construcţiei
socialiste. Conditia fundamentală a
infăptu!!·ii acestui
rol major este
spiritul re\'oluţionar. mi.litant.
de
pu:ern!Că angajare in <'are presa ~i
desfăşoară activitatea, hotăr!rea cu
care slujitorii ei. gaz;etarii, îşi înelepl inesc marile răspunderi ce le
1·evin. „Scînteia", toate celelalte publicaţii, radiotelcviziunca subJin.ia tovarăşul Nicolae Ceauşescu trebuie să fie pătrunse de un înalt
<; pirit revoluţionar, pai:tinic, să militeze cu toată consecventa pentrn
a fa{:e cunoscută politica. partidului şi statului nostru socialist, pentru a. asigura ca toţi cetăţenii p atriei noastre să înţeleagă bine obiectivele aces tei politici. rolul ve care
îl au în iniăptuirca ci, în victoria
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!>Ocia lismului şi comunbmului in
România".
Ca o idee de fron!ispkiu. cu ample rezonanţe umaniste, se desprinde din viziunea pa.1·tidului nostru
ce1•inta oa presa să slujească acti\·
interesele fundament.ale ale poporului. să fie sufletul sa'..! viu. să Yibreze împreună cu el. s'.i-i exprime
şi .s<i-i promoveze aspiraţiile
sale
scumpe. Presa este concepută ca 0
c >'1.şiiin\ă a epocii. ca o ade·.-Lrată
cai•iă care trebuie să i:1fo:-E1cze şi
.sa formeze. să dezba1[1 şi .su mobilizeze. să fie prez.enll in to:.ile marile b5.t.ă.lli în care se c,mfigu:·e3;~
noul chip ai] României.
Nu este greu ele obsen•at că o
asemenea concepţie sintetizează elementele valoroase pe care le propune tradiţia strălucită a presei
sociallste. mll1lanle ~i progresiste.
~ncorporindu-le
în imagi·nca mai
amplă privind misiw1ea presei
în
societatea noastră. Un mare publicist român făcea urmatoa1·ea constatare deosebit de semnificativă.
.. A doua zi un ziar îşi pierde interesul. '"Dar după 50 de a!'li deYine
mai pasionant decît în hiua apariţiei. Cine, dintre cei <'.lrora le-a că
zut în mină o asemenea fo~.ie. nu
s-a grăbit să o de\'ore,. de la articolul de fond pină la mica pubiicitat.e. Puse în vinzarc. ziarele de
acum o jumătate de sccvl ar atinge un tiraj la care directorii lor
n-au visat niciodată. în schimb. romanele apărute în aceea5i epocă,
dacă nu sînt capodopere. pe cine
mai j n teresează ? '".
Dacă presa românească ele aslăti
se poate rnîndri, pe bun.ă drep:ate.
cu o valoroasă tradiţie, aceasta se
datorează faipli11lui semnificativ că
clintotdeauna pre.<>a miliiant.:1
şi
prugrc.-.ist{1 a lucrat în lumin<i a:::e;;-

tui imperativ: de a fi o conştiintă
a epocii, un martor lucid al evenimentelor, un vel'itabil instrument
ele modelare a oamenilor. La acest
firesc şi necesar examen al timpului. presa noastră de astă2i poate
fi mîndrci că a fost păr~ă la toote viclo1iile stirălucite ..:e configurnază etapa cea mai bogat.5. în
realizări din istoria edillcării
no!Î
sociciăti. că a adus prin mijloacele
ei specifke, o importantă contribuţie la toate succesele durabile ale
epocii. Este un mare titlu de profund<'i satisfacţie pentru presa romfrnă contemporană scrisă
şi
vorbitli - de a fl reflectat manile
izbîn7"i dobindi,le în edificarea noii
societăţi, ele a se
fi implicat în
accelerarea
proceselor de înnoire
1·evoluţi onară a ţării, în , aloriucarea vastelor disponlbilit.ăti de progres ale noilor relaţii sociale.
La acest firesc şi ne<:esar examen
al timpului, presa are în acelaşi
timp inclatori1i insuficient onorate,
pentru a se ridica la înă!ţilnea preţuirii şi misiunii ce i-au fost încredinţate de pa.r~tid, cerintelvr îndreptăţite ale publicului diitor.
Tr.:iim - cum sub1inia tovarăşul
~icJlae Ceau.şe.<:cu o etap3
de
importanţă decisii\'ă pentru progrsul României. Procesul constructiei
socialiste în ţara noastră cu:-ioaşte
un moment hotăritor al evoluţiei
sale. Sînlem confruntaţi deodată cu
mai mUJlte probleme venind din direciU .5i din planuri dilcrlte. Este
vorba de consecinţele negative ale
«rizei economice mondiale. consecinţe maâ ample şi mai presante în
cazul ţărilor în curs de dez\·oltare.
Sistemul nostru social-politic.
ca
orice organism viu_ este c~nfruntat
şi el cu o serie de probleme
ale
<'reşteri i şi maturizării sale. Sociali~mul nu are depuse unll~·.:a. în-

tr-un seif secret, dezlegă.ri la problemele care asaltează lumea contemporană. El trebuie să fonnuleze
ră.spl.l!Ilsuri la înălţimea exigenţelor
actuaLităţi i. Cu deosebire una din
aceste probleme exercită un efect
profund şi durabH asupra lumii de
azi :
revoluţia
şliinţifLco-~hnică
contemporană. caTe modif.ică şi Î'nversează proporţii. ridică noi priorităţi. forniulează noi legităţi. Confruntată dintr-odată cu o multribudine de probleme. societatea noastră
trebuie să ofere concomitent,
în
fiecare din aceste planuri, ră.s1)un
suri originale. creatoare. o strategie
cal"e s.ă ne dea dreptul de a ne
prezenta cu demnitate în faţa isto11iei. Presa, dup'.i opinia noastră.
nu a reuşit întotideauna să arate
imp;,rtanţa hotăritoare a momentului pe care îl trăim, să releve că
în noile condiţii răspunderea
în
muncă la fiecare eşalon de organizare a societăţii reprezintă prin<:ipailul combusbibil. materJa pr!m.l a
funcţionării societăţii.

IlustraJiv în acest sens ni se p:ire ponderea încă scăzuL3 a materialului de problemă în paginile
ziarelor. în cadrul emisiunilor radioului şi tele\riziuinii. Intîmpini.\m
acest tip de materia!l cu categ.>rii
inadecvate: „pozitiv" sau „negativ '.
Or. materialul de prioblemă a1u este
nici ,.pozitiv··, nici .,negativ", el
supune atenţiei un aspect de care
depinde bunul mers al aclivrită\ii
într-un domeniu sau altul. Dacă
viaţa ne asaltează cu probleme şi
i·ntrebări, atunci prima condit!e
a
progresului este identificarea de
răspunsuri cit mai adecvate, co.re să
creeze perspecti\'ă aotiviitătii din
fiecare domeniu.
Presa îşi PQale
aduce o contribuţie mai activă la
olal'ifioarea acestor probleme,
la
conturarea unor răspuns~ri, a unor
elemente demne de toată atenţia
în adoptarea de decizii, în stabili1·ea strategiei peniPu un sector sau

damentale ale presei este n"et?a de
a forja conştirLnţe, de a mode.a
con\'ingeri, de a făiui-i alitutli.ni. Or,
da<:ă principala fort.ii de progres a
lumii de astăzi este ştiinţu contemporană. articolul de ziar, e:nisiunea
de radio sau televiziune trebuie să
descifreze mai bine impactul ştrin
ţei şi tehnicii,
să semnaleze.
s.'.l
atragă atenţia asupra cerlntel01· calitativ noi pe care 1·evoluţia ştiin
ţifico-tehnică le formuleaLă in faţa
a<'livită\ii de conducere şi organizare. a muncii noastre a tuturor.
De cite ori. în munca unor oameni sau chiar a unor c:.>lective
nu-şi face loc mentalitatea de a
lua ca etalon. în exclusi1;itate. doar
cerinţele z11ei de azi, Iăra preo~u
parea atît de ne<:esară faţă de cerinţele tot mai complexe ale zilei
de miine? O dimensiune extrem de
ilmport.ant:i a răspunderii comuniste - la edificarea căreia pre.sa are
un rol major - este aceea a situării permanente cu faţa spre viitor. a evaluării decit..iilor şi prin
prisma exigenţelor, evident 1n;.1i
înalte. ale zilei de mJine. Rapori.îndune Ia viitor. vom înţeleJc mai bine
J'.i.\SpL:nderile prezentului.
munca
noas!t'l \'a căpăta noi perspecti\·e.
noi cr.terii de e\'aluare. Pentru că
noi ~<'.1struim în egală măsură şi
pentru viitor, pen1bru a ne putea

prezenta cu cinste

şi

demnitate în

faţa genera ţii lor ca re vor \'en i.
Răspunderile ce revin presei
etapa act.uală, a.şa eum ::.înt ele

în
de-

finite de tovarăşul Nicolae Ceauşescu
ridici cu acuilate problemu pregiitirii politice şi profesionale a gazetarului aspecte abSQlut inst'1nrabile. Mi..,.iunea prese' \·a fi înfăptui tă în mod exempbr numai
în măsura în care fiecare lucrător
al ei se va ddica la înălii:r.e'l comandamen.Lelo1· epocii Iăcîndu-şi clin
slujirea neabătută a politicii p3 idului un adevărat ţol ele \·i;:iţă. Spi1·iLul revoluţionar al prese! este inde.slxuctibil legal de spirilul revoluţionar în lumina
căruia fiecare
ziari.st îşi desfăşoară munc~i.
lat.a gîndurile. iaL:i legămifltul cu
care ne considerăm o:iora•i şi datori sa ne prezentăm aeun1. la mâretul jubileu al partidului. hotf11·i\i
să ducem n1ai departe
tradiţiile
presei democratice şi revol~ţionare,
să fim la inăilţimea m1s:unii încredinţate de part.id. făcînd din fiecare număr de ziar o tr!bună acti\·ă
de difuzare şi afirmare a cuvîntului de lumină şi ade\'ăr :·c„·olu\ionar al partidului. o ogli:1dă în C'are
să se rem;-olc voin\a tuturor fiilnr
patriei de a adăuga c11ipului drc1g
al RomâniC>i podoaba al.::c.;.s,:i a muncii, a creaţiei, a dămirli.

a'lrtull.
Dac:ă trăim ritmuri me"·eu mai
trepidante. dacă noul asaltează tot
mai mult viaţa noastră, atunci materialul de idei, materialul tip eseu
care să sintetizeze o serie de cun~binţe, de noutăţi într-o imagine
urritară se dovedeşte de mare aclualilate. Una din răspunderile Iun-

49

Nobilele idei de poce şi colaborare
ole preşedintelui Ro,miîniei socioliste,
lovurăsul
Nicolae Ceauşescu,
„
me·reu prezente în pres,a romdneosc·ă,
în preso lumii întregi
---- - - - - - - - - - - - rinLr-o

fericiLă

denţă,

în aceast{t

coincifierbinte primăvară din
1986, an proclamat de
Naţiunile
Unite „An
Internaţional
al
Păcii",
cele·
brăm împlinirea a şase decenii şi
jumătate de la făurirea Parlidului
nostru Comunist,
singurul partid
din istoria politică a României care
a ştiut, aiimentîndu-se din tăriile
sevei şi vigorii clasei şi poporului
din sînul cărora s-a născut. să devină cu adevărat
conducătorul şi
singunul exponent autorizat a1 CTuplelor penLru dreptate şi libertate socială şi naţională, al năzuinţelor de
mai b'Lne ale poporiuilu'i rornfrn <le
pace şi largă cola·borare internaţio

P

nală.

Omagiem în aceste zile un evenim ent istoric care a marcat fundamental şi ireversibil devenirea acestui popor şi a acestei ţări ; omagiem în aceste zile un OM care prin
gînd.iTea şi fapta sa po!Ltică revol uţionare,
cutezătoare, şi-a identificat fără preget, încă din fr::tgedă
tinereţe, vfaţa şi '.lupta cu făurirea
un ui nou destin istoric României.
Şi dacă astăzi, un întreg partid,
u n întreg popor îi rostesc cu nemărginit respect numele asociat, în
m od
firesc. cu cel al paLriei CEAUŞESCU - ROMÂNIA este
pentru că niciodată ca în ace<;te ultime mai bine de două decenii. conştiinţa apartenenţei la o epocă nu
s-a identificat mai intim în conşti··
lnţa naţională cu grandioasa epopee
a ctitoririi, cu oameni şi pentru oameni, a României socialiste de azi,
a României comuniste de mîine.
Şi dacă astăzi.
pretutindeni în
l ume, aceste cloucl. nume. scum pc
nouă tuturor. sini rostite cu deose-
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bilă considefaiie şi admit·~1tie, îng~
mănate cu cel al Păcii, este pentru

că niciodalki, ca l)Înă
acum, cele
mai înalle aspiraţii de pacf•, progres şi conlucrare egală între naţiuni a'le poporului nostru n-au fo·;t
întruchipate cu alîla strălucire, rigoare ştiinţifică, patos revoluţionar
şi nobil umanism ca în gindirea şi
acţiunea
secretarului general al
paiiLi•d ului, preşedi1n1tele RepubHcii.
tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
Inţelegind, în structura 101-. dialectka şi sensul! 111ecesar al e\~ol•u
ţiilor irnondiia'..le. cond.ucătorul paclidului şi statului nostru. convertind
permanent înţelepdunea ddelJo1' în
curajoase şi rea J.isLe acţiuni ex•terne,
a făcut şi Iace permanent exemplara demonstraţie a omului politic c~
se ·id~tifică pe 'deplin cu impera1tivele timpului, ~n dirooţia is.torkă a
propăşirii României şi a lumii în
pace, 11iniişt;e, securifate şi Hbertate.
Avem mîndria şi fericirea de a
trăi şi crea într-o epocă de veritabilă şi unică regenerare naţiona'lă :
avem rnarea şansă ca prin sc1·ic;ul
nostru, prin cuvintele şi imaginile
difuzate să relevăm esenţele tari ale
unor 111obi1le gîn'dur:i şi acţiuni puse,
cu egală generozitate în slujba oamenilor acestei ţări, a oamenilor
din toa'le ţările.
Prin informaţii, note, relatări. interviuri, declaraţii, recenzii, colaje,
articoie, reportaje, documentare şi
comentarii - şi enumerarea ar mai
putea continua - noi, lucrătorii de
la ziare. reviste, Agerpres, Radio şi
Televiziune popularizăm, ana1izăm,
dezbatem, argwnentăm. înf.iţişî1nd
cit mai pe larg ţării şi lumii caratele unei viziuni profund înnoitoare
asupra relaţiilor internaţionale. viziune în care umanismul, conseC'··
1

vcnţa, principialitatea, luciditatea şi
realismul soluţiilor concrete avansate, ale demersurilor şi iniţiativelor
de larg răsunet mondial a·le tovarăşului Nicolae Ceauşescu determină
fiecare, şi toate împreună,
substanţa şi gener oasa cuprindere a
politicii externe româneşti.
Pornind de Ia primatul absolut al
a.părării şi întărhdi pădi, conicepută
nu ca o stare dată, ci ca acţiuni

perseverente, concrete şi verificab!le
în acest sens, întreaga paletă de
teze, principii. propuneri, iniţiative
şi demersuri ale României socialiste. ale preşedintelui ei sînt susţinute
şi constant actualiz:i.1
te pe o multitudine de planuri. aflate într-o simbiotică interconexiune : dezarmaTea,
şi in primul rînd cea nucleară, în··
cepînd de la zonele continentale
pină la dimensiunea planetară, edificarea unei Europe unite, a păcii şi
colaborării, lichidarea subdezvoltării
şi clădirea prin eforturi conjugate a
unei noi ordini economice interna.(ionale, prevalenţa definitivă a glasului diplomaţilor la masa tratativelor, asupra celui al a•r mclor pe
teatrele de luptă în soluţionarea
oricăror
neînţelegeri,
diferende.
atragerea energică a tuturor popoarelor, a tuturor statelor, indiferent de mărime. potenţial sau orînduire la soluţionarea dem0cratică,
echitabilă a marilor şi complexelor
probleme de care depind nemi.i!oci t
prezentul şi viitorul umanităţii. Şi,
în primul rîod, pacea !
Căci fără ea, nici foamea nu poate fi astîmpărată. nici setea potolită, nici boala tămăduită. nici întunericul luminat, nici copilul crescut, nici economia dezvoltată, nici
datoria plăti tă, nici frumosul cullivat, nici viaţa trăită !

w---- - - - --···----·-- - - - - -

---

din întreaga
Ziaristii
„
•
prin

manifestări

desfăsurate
„

ţară.

a.u cinstit

politice omagiale

"
spirit
1n

revoiutionar
„

MARELE JUBILEU AL PARTIDULUI
ln întreaga ţară, ziariştii au organizat numeroase
manifestări dedicate aniversării partidului, simpozioane şi dezbateri, sesiuni de comunicări şi ex·
poziţii tematice,
dezbateri şi intîlniri cu cititorii.
Pretutindeni, aceste manifestări au constituit
prilej de reafirmare a spiritului revoluţionar,

un
a

Alexandria
Redacţia gazetei „TeJeo.run anul"
a dedicat
simpozionul
organizat
în cilnstea .aniversăr.ii
pal'tidului unei
teme
legate il1emijlocit
de
v i aţa j1udeţiuliui, de evoJ u ţ ia lui de-a
lungul
ulliime1or de<:enii. „Momente din
activitate:i.
Partidului
C-0munist
Român fo Teleorman „
a fost 1titlul ce a Tcunit
comu n icări susţinute de
speciailişti
în
istorie,
pro.fesorH Ion Toader şi
I on Moraru. precum şi

evocări

şi

intPrvcnţii

ale unor

gazel ari din
redacţia zia•l"Ulu i : Alexan dtiu Mat•dare, redactor şcI adjunct (,.1945
- Luarea prefc::Lui·ii "),
Alexandru
Ncc!el-cu
(„Reforma
a~rară ").
Gheorghe F-i<Jip („Preocupan a le
partidului
pentru dezvo'ltarea vieţ i i spiritu.ale in Te korman ·') şi Mar·1n Leoveanu, redaok>'r 5ef („Rea1izări ale judeţului în Epoca Nj co1lae Cea<t.t.c;:escu „).

Bacău
La ClubuJ
ziarului
„Steagul roşu·' a a\·ut
loc, la 22 ap1,i1l·i·e, scsi unea omaghală dedicat.fi
aniversării a 65 de ani
de la făuri.rea P.C.R.
In cadrul sesiunii au
fost prezentate 20 comun1can. s-a vernisai
o expoziţie foto documentară şi s-a ed1 t.at o

micromonografie dedica tă zi aru I ui.
La sesiune a J)articipat tov. dr. Natal1a .Jipa. searetar al Comilt>tul•ui judeţean Bad1u al
P.C.R., care a prezent.al
comunicarea „Un glorios jubileu, 65 de ani
de la crearea
P.C.R„
s tindardul celor
m ai
înalte iclealuri a le po-

coezi un ii strînse a poporului în j urul partid ului, a
secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
de reafirmare a principiului fundamental conform
căruia partinitatea reprezintă izvorul viguros
al
prestigiului şi autorităţii presei comuniste în societatea rom â nească contemporană.

porului în lupta pentru
liberta te,
progr es
şi
d emnit a te umană „.
„C-0n cepţia p a rtidului
nostru, a
secr eta rului
gen er a l,
i -0 v a r :i ş u 1
Nicolae Ceauşescu, despre locul ş i rolul presl'i
în edificarea soci ctziţ ii
socialiste
multila teral
dezv-0Ua te
în
pairia
no ast ră. Conducerea. de
către P .C.R. a presei"
a fost tema comunică
rii susţinute de di·. Petru Filio.reanu, redactor
şef al ziarului ,.,Steagul
roşu·· ; „Presa comunistă b ăcăoană : „Luptăto
ru l ", „Steagul
roşu ",
U.tlul comu111icării
lui
Mihai Buzmea. reJact.ff
principal, coordonat<>rul
rubricii
economice.
Me:ntionăm de
asemenea comunidir~le: „Presa
dc.,mocratică şi comunistă băcăoană dintre cele
dou ă războaie mon11ia le - factor activ, mobiliza tor în luJJta pen tru li chidarea asupririi
burghezo -moş iereş ti împotriva peric-0lului fascist şi hitlerist." <Al. Grigorescu. :redactor princi pal) ; „Stea gul r-0şu "
d espre manifestar ea rolului conclu cător a l or -

jud eţen e
de
pa r tM. C-0nducerea d e
către comitetul jude ţ ean
Bacău a P .C. R. a ziarului·' (Eugen
Verman,
redactor ppin-cipal, ' coordonatorul
rubtiioii
•. Viiaţa poli Lic.ă ·') ; „Ziarul „Steag ul roşu " promotor a l un-0r valoroase iniţiative
muncitor eşti ina inia(c, de răsu 
n et n aţi-0n al. Perioada
a nilor 1966-1986 '' (ing.
Dumitru MiLules..:u. secreta'r iresponsabil de
l'ed.acţie) ; „ Acţiunea de
p resă în domeniul economic în ziarul „Steagul roşu " form ă eficie ntă
de a n trenare a
m aselor de oa m eni a i
muncii la
în făptuirea
P-OlHic ii
ccon-0mice a
p(lrtidului şi sta tului p e
cuprinsul judeţulu i Ba cău·' (Consta.rntin Nancu, redactor principal
coordonatorul
rubrioii
„PPobleme
sociale'') ;
„Scriitori român i d eb1.1taţi ş i publi caţi in paginile ziarului .,Steagul
roşu " (Ion E·nache. 1cdaotor prlnoi!)al) ; „ Dia logul perma n ent r edacţie-ciiit-Ori ,
modalita te
importantă d e ridicare
a calităţii actului p ugani zaţi ei

I
J
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"--------·------·---blicistir, de creştere a
prestigiului
publicaţiei
noastre" (Elena Ciocan,
redactor) ; „Una dintre
preocupările
constante
ale ziarului „Steagul
roşu" :
oglindirea •în
coluanele sale a Fcr.,tivalului naţional „Cintarea României" (Cornel Galben. redacLor) :
,.Contribuţia
ziarului
,.Steagul roşu " la impulsionarea
activităţii
~portive ele masă şi el:!
performanţă, la d csro-

perirca şi lansarea unor
mari talente ale i,portului românesc" (Şte
fan Olteanu.
reductor

I

Au

prezentat
redactori. colaboratori, înt:re
ca"e prof. emerit .iYlal'in
Cosmescu, profesorii Liviu Chiscop. Gh.
Pă
trar, dr. Vasile Sporici.
Se~·giu Adam. Const.anLin Că·!in. George Gen.)iu. \-ictor Mitocaru şi
dr. Victor Enaşoaie.
foşti

Constanta
„
Ziarul „Dobrogea noa organizat,
tn
cinstea glorioasei aniv~rsări o expoz1 ţi<"
omagială de pictură cupt'inzînd lucrări or.mnate de artişti
plastici
dobrogeni. memb1·i ai
UAP. care
infaţi5ea.d
rt!alizări
ale ţinutului
dobrogean din ::i.ceşti ani.
Totodată sînt expuse
în \'itrine şi pe panouri
imagini-document at~"S-

tind prezenţa toYarăşu
lui Nicolae Ceauşescu
in Dobrogea m decm-sul
timpului, pină în prezent.
Printre
exponate se află şi colPcţia
ziarului „Cuget liber",
precursorul
actualului
cotidian. care :i apărut
în Dobrogea in pedoada 30 august HJH - 30
aprilie 1948. in paginile
căruia numerocisc articole şi ima~ini î11f.lţi-

„înscrir>tii pe columna unui timp istoric sub acest sugestiv generic, fa CCL-.a :t.ia.rii:,;lllor
din Craiova, a avut Joc
o manifestare literar
artistică dedica~ă iloricsului jubileu al partidului. Au participat lucrători
din redacţrne
ziarului .Jnainte" şi revistei „Ramuri ". Editurii
Scrisul românesc, de la
biblioteca judeţeană, ca-

Dobrogea

dre
didactice şi elevi
din liceele municipiului.
Programul a cuprins recitaluri de versuri patriotice în lectura autorilor, membri ai celor
trei redacţii, precum şi
un recital muzical susţinut de solişti ai Teatrului liric din Craiova
şi un recital de poezie
în interpretarea
unor
actori de la Teatnll Naţional.

Galati
„
O

amplă.

.mge.:>t·ivă

istorie
în imagini a
meleagurilor gălăţene, a
devenirii
socialiste a
judeţului. realizează expoziţia
fotografică
organizată
de
red;1cţia
ziarului „Viaţa nouă-.
Imaginile semna te de
Paul Popa. fotoreporter
cil ziarului timp de trei-

zeci de ani, ald1tuiesc
o cronică vie. cotidia.nă, Jn care se pot urmări crearea si cez·;0ltarea Oombinalului siderurgic. a Şantierului
naval, a celorlalte importante ob1ec.ive econ omke, sociale, CUlltu,rale.

Rm. Vîl cea
,,P r e ş c d i n t e 1 e
Nicolae
Ceauşescu,
luptător neînfricat pentru
triumful
cauzei
păcii pe planeta
noastră" este tema dczba terii realizate în cadrnl colectivului redacţional al gazetei „Orizont" - Vîlcea. In întimpinarea marii sărbă
tori a aniversării par-

Heliului. redactori ai gazetei vîlcene !IU organizat întîlniri pe <h.:eeaşi
temă
cu
ai.:tivul
de
partid
clin
municipiul Rîmnicu - Vîlcea,
cursanţi
ai
Universităiii politice şi de conducere, cu cadre şi elevi de la Şcoala
de
oîi~eri activi din Jocalritate.

Vaslui
Prhtre
manifeslări.Je închinate glorioasei
aniversari a partidului
se înscrie şi complexul
de manifestări politicoideologice şi
culturalartistice organizate, sub

egida Consiliului Central al
U.G.S.R..
de
gazeta „Munca ·· şi Consiliul sindical judeţean
Vaslui, sub genericul
„Artele
iereastră
deschisă spre om „.

___ ________
"

52

Organiw.ţici

Craiova

mai

comunicări

„P.C.R. - continuato- '
Ziaristii
maramurerul pe o treaptă supe.şcni atÎ avut o întilnirc
rioară a celor mai înacu cititorii pe tema :
,.Rolul mobilizator al
intate tradiţii de lupta
revoluţionară a po1>oru1>resei
în
realizarea
obiectivelor Con~resului
lui noi.tru împotriva aal XIII-iea al partidului,
!>Upririi sociale şi naţio
în educa.rea. oamenilor
nale, pentru independenţă naţională, pentru
muncii". Au pai·ticipat
socialism. Tradiţii ale
reprezentanţi
ai unar
mişcării muncitoreşti şi
culeolive de muncă ldin
comuniste din Ma1·amuminerit. construc\ii de
reş. ale presei democramaşini. agricuhură. în\'ăţămînt.
cultură
şi
tice ş i comuniste din acest judeţ „ - est.e t1 tartă, co'>peratie
meşteiui dez.bat<>rii poHtico.şugiărească.
sănă.tiarte.
ideo'.ogice la care au
S-au formulat
propupartic:pat rc<lactorl a.
neri uliJe. atit pentru
ziare:or „Pentru SJC' i<:ele <loUă rcdac\ii lolism.. şi „B;.inyav:dek.
Faklya „, precum şi cucale, dit şi pentru oore.spanden tii presei C"'n ·
rcspr'>ndenţii presei centrale. cu contribuţia :itrale (,România liberă",
nor special:şti de la Mu1
..
Elore"„
R:idi· •televizeul ji.1de\t:!a11 şi <k a
Arh'.Yele Statului.
ziune).

uă"

activitat€a to\'arăsecretar al
Nicolae Ceau5cscu
de
partid
în perioada cinr! a fost 1 (1946).

principal).

Baia Mare

I
I

şează
şului

,

In perioada 7-12 aprilie a.c. în oraşele
Vaslui. Bhilact şi Husi
au aVlut 1loc a,pruximaLiv
30 manifestări dezbateri, mese rotunde,
acţiuni metodice la nivelul unor comitete sindicale. spect.acole. Corn-

plexul de acţiuni politico-educative a debutat
cu simpozionul „Epoca
Nicolae Ceauşescu
epoca marilor împlini11i
socialiiste. Partidul Comunist Rom[m. conducătorul
încercat
al
poporului", la care. au

participat Alexandrina
Mocanu, secretar al Comitetului
judeţean
Vaslui al P.C.R., Dumitru Bran, şeful secţiei
de propagandft a Comitetului judeţean Vaslui
al P.C.R., Tincuţa Luca.

preşedinte al Consiliului judeţean al sindicate'or Vaslui şi coiecl1'vul
cte
oameni de ştiinţă
cnnstituiii în brigada
ş1iin\if"iică şi
culturali\
mul titlisci pli nar{i ,.Mu n-

c:-i ·'.

Concursuri de publicistică orQanizate În cinstea
an1versar11 Partidului Comunist Român
•

u

••

Botos„ ani
In cinstea ani·.rersi\rii
a 65 de ani dP ln c1<t.'-

area Partiduh.li Cornu·nisl Român.
reJacţiu
ziarului
„ClopotuV' a
organizai un conct.:rs
de publicistică dntat ru
premii, cu tema „Parii
dul - glorios slPgar al
marilor noastre îr-făp
tuiri", deschis tu turnr
colaboratorilor ziarului.
în fiecare n umăr esl.c

răspuns'll la
publicat
întrebarea adrl';:;nti\ in
numărul anterior,
precum şi întrebarea unn:ttoar·::>. în zilPIP sii;·b[1to1·eşti ale
glnriosului
jubileu
al Pa;·I :eului
ziarul a pub!i(·at o.-dinea clasificăr• i cc,ncuren \i lor care nu lntrunit cel mai m<1:·v punctaj.

Bucureşti
La rindul lor. regazetei
„în
slujba patriei" şi revistei „Pentru patrie" au
organizai concursuri de
creaţie or.iginală (repm·taj.
fotogrJfi~. pu0z1e.
proză etc.) menitP
să
contribuie la educarea
personalului Ministerudacţiile

lui

de

Interne şi a
în spiritul
patriot.ismului soc'::ilist
al vigilenţei şi inlran ..;igenţci revoluţionare.
O
parte din cele mai izbuti te crea(ii au şi \c'tzut
lumina tiparului în pagi nile
ce 1or
două
populaţi0i

publicaţii.

Iasi
„
In
oo·laborare
cu
comite tul
judeţean
U.T.C., redacţia ziarului
„Flacăra
Iaşului··
a
sus\inut concursul
de

poezie patrioti că intitulat sugesliv T răi m in

m iezul unui ev :11n·i11s.
Cele mai reuşite crea\ii

primite clin partea ti-1 ale jude\ului au fost punerilor concurenţi din
blicnle în pagina cultuIaşi şi clin alte Jocalităti
r«l5 a ziarulu·i.

Miercurea Ciuc
Redacţia
ziwrului
„Info11matia fiargi1itei ··
a susţinui, ln spa\iul
destinat t'Ub:·ic1i ..De la
cititori pentru cititori'-,
un
interesant concurs

gen „Cine ştie răspun
de" cu tema : P.C.R. 65 de a ni ele existen~ă
şi

l uptă

re voluţionar ă.

Concursu I s-a bucurat
de o largă participare.

Ploiesti
„
.Ş i
reda-ctia
gazetei „Flamuru Prahovei "
a desfăşurat un concurs
!ilerar-publict:> 1c .5i de
tntografii
în
cinstea
gloriosului jubileu
al
partidului. Desfăşurîn
du-se
sub genericul
Cin stim p a tria şi p artid ul,
concursul
s-a

hucu rnt de pariticipar<'a
rneml.n·i lor cenacluri lor
literare din judeţ,
ni
crrcu ri lor de arl~1 fotografică.
precum şi a
mult1ir altor pasionaţi ai
scrisului şi artei fotngraf.ce din oraşele
şi
satele prahovene.

Rm. "Vîl cea
în cinstea ani.versării
a 65 de ani de la
crearea Partidului Co muni.st Român, redacţia
gazetei „Orizont" (Vîlcea) a
organi7..at,
în
colaborare cu comitetul
judeţean al U.T.C., concursul de creape literară „P a rtid ulu i
un
i mn de slavă", deschis
tinerilor din
judetul
Vîl::ea. A\'înd ca tematică lupta eroică a comuniştilor, a întregului

nostru

popor

pentra

făurirea m patria noastră a societăţii socialis-

te multilateral dezvoltate, concursul s-a bucurat de o largă participare. în
după-ami.aza
zi.lei d<' 25 ap1':lie a.c ..
tinerii concurenţi au
participat la deschidere.a noii stagiuni a
cenaclului de creaţi-e literară

şi

public:stidi

.,Oriwnt'', prilej cu care
au ciU.t din creaţiile lor.

53

Rezultatele concursului de publicistică
al Comitetului Sindicatului Presă Bucuresti
'
pentru anul 1985
La Concursul de publicistică organizat în
1985 în cinstea Aniversării a două decenii de
la Congresul al IX- iea al partidului, juriul format din tovarăşi i Virgil Dănciulescu , Corneliu
Leu şi Iuliu Raţiu a făcut propunerile aprobate de Comitetul Si ndicatu lui „ P resă" Bucureşti
pentru premierea celor mai bune materiale
prezentate.
Premii le se acordă următorilor tovarăşi :
Ilie TĂNĂSACHE - „Scînteia", Eva SîRB U „Cinema", Ion ANDREIŢĂ - ,, România liberă" ,
Laurenţi u OLAN şi Constantin STAN - „Scînteia tineretului", George CHIRILA - „Contemporanul", A. CARABA - revista „Luminiţa",

Ştefan ZIDĂRIŢĂ - „România li beră", Si lviu
ACHIM - „ Scînteia", Paul DOBRESCU ,,Scînteia", Violeta MOLNAR Publicatii ie
pentru învăţămînt, Gh. ŢENŢULESCU - „Cînta rea României", Adrian DUMITRAŞCU „Agricultura socialistă" , Aurora INOAN „Femeia", Constantin DIACONU - „Cuteză 
torii ", Gert HARNER - „Neuer Weg", Liviu
TIMBUS - „Flacăra", Aura ANGHEL - „Presa
noastră",
Arpad HUDI - „lfjumunkas", V.
BOESCU, C. BARNEA, C. POPESCU - „Revista
economică", Ion BUTNARU, Eugen EFTIMIU „ I nformaţia Bucureştiu l ui", Anda
RAICU

Valeria ICHIM - r~vista „Ştiinţă şi tehnică",

„România pitorească".

Co1nitetul Sindicatului
un concurs de

Presă Bucureşti

publicistică

•

ŞI

. "
organ1zeaza

foto-1986

Comitetul Sindicatului P resă Bu c ureşti organizeaza 1n acest an o nouă ediţie a concursului de creaţie publicistică ş i foto - care tinde să devină o tradiţie sub genericul

„NOUL - CA STARE DE SPIRIT ŞI ACJIUNE
IN FORMAREA CONŞTllNJEI SOCIALISTE"
A

Se vor aco rda diplome şi premii pe genuri publicistice ş i p rofile de publicaţii.
Toate materialele şi fotografiile, se l ecţionate de comitetele de secţie şi grupele
sindicale ale redacţiilor publicaţiilor din Capitală vor fi depuse la Comitetu l sindicatului Presă - Bucureşti, pînă la data de 1 decembrie 1986.
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„Obiectivul strategic al acestei etape îl constituie trecerea României
de la stadiul de tară în curs de dezvoltare la un stadiu nou, superior - de
ţară mediu dezv~ltată. În acest scop, punem pe primul plan dezvoltarea intensivă a industriei, agriculturii şi celorlalte ramuri economico-sociale."

NICOLAE

P'roblemotico:
econom1co
•

tr,atotă

u

ID presă
A

Io nivelul
exigentelor impuse
de progresul
m,ultiloteral
al patriei noastre

CEAUŞESCU

Analiza exigentă, mobilizatoare, idei le ş i
de largă
pe rspectivă exprimate
în cuvîntareo rostită de secretarul general
al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu
la Plena ra C.C. al P.C.R. din 1-2 aprilie,
constituie pentru întreaga presă, sc risă ş i
audiovizuală, nu numai o boga tă s ursă de
teme publicistice, ci şi prilejul unei ample
reconsiderări, privind unghiul de tra tare în
viitor a problematicii economice. Aceasta s-::
impune cu atît mai pregnant cu cît - a şa cu m
sublinia secretarul general al partidulu i rezultatele se măsoară numai prin efi c ienţa
reală, ceea ce înseamnă că presa nu poa t~
în nrc1 un ca1, să rămînă în afara preocupă rii
statornice pentru eficacitatea intervenţiilor
sale.
fn dezbate rea de fată am inte n ţi ona t
să punem în evidenţă preocupăril e uno r
colective redacţionale pentru a răs punde c u
responsabilitate comunistă sarcinii d e a ridica
mereu nivelu I calitativ a l tratării proble melor
economice, în întreaga lor com p lexita te, d e o
face propagandă economică eficientă , c u un
mereu mai puternic rol educativ, formati v,
corespunzător exigenţelor noului cincinal, al €:
programelor elaborate de partid.
A u răspun s : Constantin VRÂNCEANU, re dactor şef adjunct al ziarului „România li beră" ; Dumitru TÂRCOB, redactor şef al
ziarulu i
„ Informaţia
Bucureştiului"; Stela
CRISTEA, redactor şef adjunct al Reda cţie i
emisiunilor economice şi de ştiinţă 1 0 RTV.
ori entările

Dezbateri profesionale
Constantin VRÂNCEANU

•
Culitoleo publicisticii economice
rezultatul preocupor11 consIunie
pentru
ouloperfectiono'reo profesională
V

- Comandamentele pri-0ritarc ale
publicisticii economice stau desigur
in fruntea preocupărilor
ziarului
„România liberă". Cum s-a materializat în forme o;;pecificc ar.cas tă
preocupare ?

••

- Fapt-ul că ne aflăm în pr.imull
ain ail UJnu i c:indITTail de o deosebită
importanţă pentru vii1f.>~·ul patriei,
un oinoina l
menit să pr opulseze
Româini a în rî1ndtu•l tih,ilor cu dezvolt.are medie, impune, şi pe Iron-

tul publicisbicii economice, găsirea
acelor mijloace capa.b'iilc să mobil!izeze energiiile crieatoaire, să facă o
bună

propag.aindă

economică,

asa

cum ne cere conducerea partidului.

l n pagim1iJe saile, „România liberă"
şi -a

propus,

măsu:ră, să

şi a reuşit în bună
urmărească modul în

carre coleohlvele de mun.::ă s-au angajart; îincă de '1a înoopufJul anului
îm realiZJairea sarcinilor de plan, să
pre;,mte idei şi e>..-perienţe valonJ.ase dii1n eoonornie cave pot fi generaild:z:aite. N u de mullit am inaugurat
o rubrică sub geneI'icul „Anchetele
«R omâniei hl bere». Responsabi Ii La te
şi diisciiplii1nă riguroasă în relaţLl,Je
conbractua1e", rubrică în care arn
pus, faţă în fa\,.ă. benc[iciari şi
fiurl1!i2l011i de uti1Jaje, în ideea. de a
spnijini noile invcstiţLl, ou priori-
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„Trebuie să acţionăm cu toată hotărîrea pentru îmbunătă ţirea continuă a calităţii şi ridicarea nivelului tehnic al produselor româneşti, care să
poată fi competitive cu cele mai bune produse similare realizate pe plan
mondial".
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late ce1e din industria cne~·r;etică şi
industria extractivă. Am inclus in
aceste anchete şi opiniile unor specta.lişti d.iin economie, cadre
universitare, ju1-i5li. cu referire la modul cum se respectă legea contn1c:telor economice, ridioînd în felul
a<"est.a valoarea material,ului publicat. Primele ecouri sosi te Ja redacţie refilectă că aceste <mchete au
stirnit interes, determinîndu-i pe
unii furnizori să găsească solutii
pentru grăb1rea livrărilo:·. Eficacitatea rubricii ne îndeamn.:i să practicăm această
modiailribte şi în
c ontinuare.
Am început. de asernenea, un
ciclu ..Obiectiv pnionibar : pcriee:ţionarea organizării şi morlornizarea producţiei", în oare am abordat
probleme legate de conc:ept,ul de
modernizare a prodUSe1lor şi tehnologiilor, concept cu o deosebită valoare economkă. popu1larizind e:,:perienţa unor un:Ltăţi ebalon în acest
domeniu. Şi această r1ubrir.ă
ne
propunem să aibă o Irec\'entă ri-
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dicată în coloanele ziarului. av:nd
in vedere că modernizarea, promovarea pro~resu1.ui tehinil o-;tiintlfic
sint pîrghdile care as.igur-. inuitul
nivel tehnic ail industriei non.c;tre.
compe!Jilâv-itatea produse: 1· romfaneşti. Aş mai cita. prht:·e ii'ri"'e:e
de stl'ici.1 actual.i•ta·c abordate în
<"oloanele ziarului. pe cele le;.!.1\e de
producţia de expo11·~. investiti i. creş
terea eficientei economice pe mulLip]e planuri. Dup.ă cum. în !;>meniul agiriculi1Jt.1n'ii. ~iarul şi-a propus să urmărească pe parcursul
acestuJ an. modul cum se ir.aduc
în viată programele coraple~:e ci doptate la Plenara lărg::ă a \q1:si1iuJu.i
Naţional al
Agricultu:'ii,
programe menite să ridice agrlcultura româinească pe LTepte supcnioare.
- Ca re s int direcţiile de arţiu ne
pe care v i le-aţi propus, î n lumina
ideilor ş i orientărilo r cunrin<oc in
cuvin tarea
tovarăşului
S ir olac
Ceauşescu la r ecen la
P lrn.u:i. a
C.C. al P.C.R. ?
- In spiritul ex·igentelur frn"nu lat.e de secretarul general al Partidului Comri.m.ist Ilomfrn, ziarul 110stru îşi propune .c;{1 ab."JrdE>.W îro!1 tal. cu comba,tivitate
sporitl1. o
serje de situaţii .5i menta.liLiţi asupra
cărora tovarăş ul Nkolae Cea .1.;escu
a atras în mod foa„le serioc; ate:-iţia 1
Ja BlE-nara C.C. al ? C.R. P~ baza
wniui plan ccmorei de 'lcti uni Pllblicistice ne propunem &1 ne orien tăm
activitate.a în cîtev:t ctirectii
pe care le socotim h()tiiri 1oa"e 1.a
ora aotuallă î'l1 economie :
a) aplicarea cu fermi•;1te. în
întreg sistemul
economlc>1
raţionale a prinoipiilor
n•rn.tll meeanism
economico-fina:1ria"
La
acest capitol
vom publica
nrtico1e • ::;emmate de .;.Jc.::l:liisti i·1
domeruiul financiar-banc-ar. dezbate:·i la masa rotundă pe te•n'l C"'„e'terii răspunderJi faţă de bu'1'1 go,;podărire
şi uti.iliz:u-e a fn·1cturil0r
materi.ale
şi băineşti. a realiz:11·ii
unui control ferm al pre•urilc•:-. a
noilor reglementări privind ncordarea creditelor şi avansarilr1r per1tru producţie. Sub genericul .. Acordul global - pîrghie de tnt.~1„ire
a discipUnei de plan" Vf}m pul>li<:a
articole de expenienţ'1. -1ezl).'1tcri la
nivelul
întu:ep•l'iinde~·i,Joc·.
,;au al
platformelor induslrjale.
p 1e·ihd
pentru ap11icarea coreclă. ru rnaxim.ă răspundere a acestei f(}rme :o-uperioare de organizare şi re::-ihu're
a muno.ii.
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b) angajarea fermă p~ calea d<'zintensive a economiei rnVom publka anchete şi
dezbateri prin care vom
[-Ustine
ac\.iunile prcvăzule în pri'l1a et.ap8
a programuJ·ui
de organizare şi
modernizare a unităti!or economi·
ce. de realiLare de noi t~!rnologii,
m.a.~ini şi utilaje de in,'lltă prcouc-

voltării
m:lneşti.

\iivitatl~.

r) promo\ area expetientelrH' valnmase în economie si generaliz.arca lor.
Ideile şi oriontări Ic din cuvîntarea ruSiLiUi la Plenară de tovară
.5ul Nicolae Ceauşescu des.chi<l gazet.arilor econo~ti un dmp larg
de acţiune. Ne propunem .5i trebuie
s.<1 facem maJ muJt dedt pin.ă acum
penbru traLarea
com·inl!,:ikmi-e a
problemelor economke, pentru promova.rea noului, combătînâ o serie
de merntalit.'iţi retrograde şi carente din economie
care împicooică
. cxtdnderca ideilor valor:Jase.
- ln cuvin tarea l a l'l cn~uă, secr etarul genera l a l pa r tidului nostru a formulat o scrie de critici
privind n er espectarea u nor regl emen tări s ta.bilite anterio r . Cum poate i nter veni ziarul în cazul rînd se
cons tată asem enea neaj nn-;u r i ?
Evident. print.r-o pozitie crit!ră
principială.
cons•1·urt:va. şi
pma acum ziarul nost~·u ci avut
intervenţii <"riti.c:e în diven;e dorienii economice. De altfel. m-am şi
referit mai înainte la acest .asoc-:::l.
:'Irc propunem. în conthuare.
să
contribuim la ctmoaşlerea. in loală
complexitatea
lor. a problemelor
ec')nomice. s.~1 contribui.n la generalizarea, pri.n articole şi repcrtaje.
.a expen.ientei pozitive. Ceea ce 0u
ins<'amn1 că vom renun\.:i la anchete. la semnalarea şi criticarea unor
neajui'1Su:ri care a.oar într-un rlomc-niu sau altul. Importantă mi se
pare in«.'i ne<:esitatea unei c'>mpetente spoirile. A fi mai combativi
fată de deiioiente. a interveni operat.iv în problemele rnaj();-e ::i cJlror
rezolvarE> trenea7,ă. d<> ne oozitiiJ,,
unor gazetari comuniş~i
in\·esti\ i
de conducerea partidului cu !n<.1lta
misiune de militanţi p<>
fron :ul
propagandei nu se poate fără o
înaltă competentă. Orke critică trebuie susţinută cu ari;umente incontc.~tabiJe. Şi aceasta pres•1pune nu
numai o bună docume!lt.are oi şi
o cun~tere de fond. principiaLă a
problemelor economice. Tn perfec-

„Este necesar să se acţioneze cu fermitate pentru înfăptuirea programelor de organizare şti inţifică a producţiei şi a muncii, de creştere mai puternică
a productivităţii muncii, pe baza mecanizării, automatizării ş1 robotizării
proceselor de producţie".
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ţi on.area
stă

-

tratării ,

propriei noostre adivitâţi
opi1n.ia mea - soluţia
la un nivel c ~rcspum.{itor

după

actualelor cerinle. a mu!l1')lcl<a· şi
complexelor
probleme ale ecur.omiei.

Dumitru TÂRCOB
A

•
ln lroloreo problemelor economice
•
•
pos1une
ŞI competentă ziorislică,
spiril mililonl, revolutionor
„
Concentrarea în Ca1>itală a
unei industrii moderne, capabile să
asigure o valorificare su1> erioa.ră a
resurselor materiale, precum şi a
unor importante forţe în domeniul
cercetării şi învăţămîntului, la care
se adaugă, firesc, problematica "Pecifică activităţii uni tăţilor scdorului agricol Ilfov, implică pcntrn ziarul „Informaţia
Bucurc~tiului " o
mare
responsabilitate în tratnrca
tematicii economice. Cum aprcc i.lţi
că a
răspuns ziarul ace.;;tor exigenţe, din
unghiul de vedere al
ideilor exprimate d e secretarul general al partidului nostru, tovarăsul
Nicolae Ceauşescu , la ultima P lenară a C.C. al P.C.R.?
- l n momentul de faţă ne punem cu acuitate în redactie t)rotJlema reconsiderării întregii
optici
prin <'are este tratată pr0blematica
eoonomtca.
T ovarăşu 1 Nicolae
CeaW>eSCu, în cuvintarea la recen la
Pleniarră a Comitetului Cenfa1<\J. al
P.C.R. ca şi în cuvî1nrtălrile precedenlt.e. de la sfa·şitul anului trecut
şi începutul acesbui an. a ab<}l-dat
îmi.ir-un spLrit nou, revr>lut ionaJ'. o
senie de probleme de f,)nd ale actiivM.ăţii economice. ale înfiiptuirli
unei calităţi noi. ale reali zămi obieotiivuJui dezvoltării intensive in
noua etapă de dezvoltare a p.att·iei.
Ideile şi orientările secretarulu i general al partidului se constituie într-o magistrală sintetizare a <'Oncepţiei
profund originale a partiduJui nostru,. a întregii strategii de
făruri.rre a noii societăti. în skînsă
coreilaţie cu cerinţele actuale.
cu
pal"1Jicul.ariităţile şi speoifioul economiei româneşti. Dezvoltarea aces.tei
corucepţii
revoluţionare.
a po.Jitidi
ecQn<;>mic.e a par~idu1ui nostru de

către

secret.arul general al partidului. ne impune nouă . ziari.)f iiur.
să abordăm mull ma1i profund în
pagini.le ziarului ml.re.aga prvblemabic.ă economică. 113/t.ă de ce am
spus că trebuie
să reconsiderăm
pa:leta de mijloace publ\i.icistice pentru ca acestea să core.;pundă. să·
servească mai bine sa1icinile
de
mare acLuali.tate puse îrn faţa întregii prese. şi, implicit, a ~.iarului
nostru. ln ceea ce ne priveşte. am acordat întotdeauna un loc pc;oI"itar
ce!or mai importante a<>pcc~e a!e
perfecţionării vieţii economke clin
uniltăţile Capitalei. ln spi;·itul cuvintărilor tovarăşului Nicolae Ceauşescu
ne dăm însi seama c.o1 este momentul să a<'tionă m astfel incit
mate1ialele
noasbre să aib[t un
ecou mai profund în cons!iinta cititorilor. să abordeze, din perspectiva exigentelor actuaile. problemele îndeplinirii sarcinilor de plan.
ale modenniză1ii şi organiizării supe:iiioare a produc\.ie,i în toate unităţille, a1e oreşteiiii subs.tan Oale a
eficienţei în toate domeniile.
- Care consideraţi că. sint elementele care asigură acest ecou în
oonştii.nţa cititorilor, sau altfel spus,

cum trebuie concepute textele pe
teme economice indiferent
ele
genul publicistic ales - pcntrn a
avea o eficienţă reală ?
- Se şt.ie că ast..ăzi nimeni nu
mai poate concepe nici o acti\'it.ate
fără a-i aprcda gradul de eficie71,ă, utilit.a.rt:ea în plan social. De
aceea şi pentl'U colectivul nostru
redacţional efidenta demersului publicistic a fost totdeau.n.a o preorupa:·e con.o;t.antă. Con~ext,ul ap!icării noilor perfecţionări ale mecanismului economico-financiar. a legii acordului globaJ„ cere pub!icistk:i ec ~momice un grad Sp()rit de
interes din partea <'it.ito:-iJ<,r.
Ei
aşteaptă din partea ziarului o c0nsecvenţă
în tratarea acestor probleme. o aplecare în profunzir.ie asupra acel or aspecte care-i preocupă în mod deosebii.
Cititorii
a.şteapt.i
si găsească în pag-inile
ziarului intervenţ ii care trebuie să
pună mai bine în relief experienţele cerle mai interesante, wluţiile
cele mai efioic.nte de ~rfocţionare
a întregii activJtăţi ecvnomice. Aceasta ne obligă să sporim preocuparea fiecărui 2'liarist pePtru abordarea mai <"urajoasă a problemelor
de fond ale aotivitătii c-con'J;nice
din unltăli. deci pentru
~porirea
caracterului combativ al articolelnr
publicate. Se înţelege că acest deziderat poate fi împlinit numai în
măsura în care vom şti să angaji'i •n
în dezbatei·i ample pe acei oame:-ii
care au o bogată exper!E.'111\:.i politică şi profesională. acti\•işti
ele
parljd. speciali.şti din p:-oductie ~i
cercetare. <'are să vină cu sohltii,
cu idei, cu propuneri interesante
de perfecţionare a activ:tăţii.
Va
trebui deci să punem un mai mare
accent pe a.tragerea în rîndul colaboratorhlor a acelor oameni care
au înaltă responsabilitate. sînt direct implica.ţi în acţiunile majore
pentru transpunerea în viată a indicaţiilor secretarului
general al
partlidu1ui.
-
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,Jn înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal} acordăm în continuare o atenţie deosebită dezvoltării surselor energetice şi de materii
prime proprii. Odată cu dezvoltarea puternică a producţiei de
energie
electrică si a altor materiale, va trebui să intensificăm eforturile pentru re·
ducerea · consumurilor de materii prime şi materiale, pentru refolosirea
surselor de energie şi materiale".
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O condiţie esen:ţiială penlnu reali;r;arrca acestui deziiderat, se înţele
ge de la si1ne, este însuş i.rea temeinică de că1brie redactorii ca,re luci·ează în secţia
economica, dar
de&igu~· nu numai de către aceştia,
a noilor teze, idei şi concepte formulate de secretarul
general al
partidului, care, prin conţinutul lor
novator, sînt menite s.i aşeLe pe
o ba7..ă nouă, revoluţion<>ră.. întreaga gîndire economică românească.
Sîntem conştienţi că noi, ca ziarişti
comUiTl~ti, nu ne putem îndeplini
în bune condJţiuni înalta misiune
în<'<I-edli<n1'ală de partid decit numai
sbudiind şi aprofundind necontenit
concepţia atotoup..nirnzăboare a l><lrtidUJlui cu p11ivire la că.He de edificaire a noii sooielăţi în pahiia noastră. Va brebui să ini(j1em în cadrul
redacţiei forme specifi.ce de pregă
tke continuă şi sistemabic.a, de imbogăi\;irc a ounoş.bi1nţe:J,or din domeniul economi<:, penrbt'IU toti ziarişt•ii
din această secţie. dar şi pentiru
ceilalţi luc1răitol'i din redac(ie. întrucît, aşa cum realitatea n demonstrat-o, Ia real.i za;rea rub1icilor f'Canomice, în foart.e multe
cazurj.
participă şi ceiJailţi
redactori ai
ziarului. Pe de altă parte,
noile
concepte, reglementătni, noile princip.ii, noile perfecţionării !':~ răsfrîng
direct şi în celelalte domenii ale
vi~ţii sociale. fată de ce ne gîndim ca paralel cu asiigurarea unui
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sistem de pregăitilr-e
profesională
ma·i aplicat, să tniţiem o ser•ie ele
forme de pregătire genl~ral.;{ a tuturnr memb11Hor redacţiei
pentru
ca, îrnbr-adevă1r. toţi să fie în mă
SUJră să-şi racorde7e inGrcaţ1a act.iviitate la ceriinţele noi.
<"alitativ
superioare ale acestei etape
de
dezvolta.re. In
caclriul
formelor
noastre de perfecţionare ne gincli'.11
să organizăm iun ciclu de consultaţii pe mal"ginea unor ru;peote ale
perfecţionăTii nouilui mecanism ecanomico-finanoiar cu con<'ursul U!'l'Jr
cadre didadice ele la Acddemia de
Ştriirnţe Economice sau a! altor specialişti din 1domeniu1 cercetării economice. La sugesbia unor reda·:1'od
şi pe ba7.ia propunerilor făel1le in
c.adirull şedii,nţei Oonsi.hului de conducere al ziai11uluii.. vor fi invitate
1a reda<'ţie, să ţină expuneri jn faţa
odleahi'Vlulh ri redacţional, cadre de
condu.cere di111 U1I1i1tă1ţi
economice
·reprezen tartJive buoureş le11c.. pen tTu
a ounoaşte şi pe acea:.tă caile o
seamă de expe:rien\e valo:·o.ase, mutatiiile profunde ce au loc în viaţa
coleobivelor de muncă ale Capitalei, adîrnoind, atît sub a.c;pod teoretic, <'it mai ailes prad.ic.
unele
direc\ii priovitarc de acţiune pentru dezvoltarea viitoare a economiei naţionale.
- Ziar de format iabloid, „I1iformaţia Bucureş tiului " a mcut, în
ultima vreme, cf-0rtJ.1ri vădite de
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gospodărire
m ai bună a spaţiului
ti1><>grafic, de organiza1·e a rubrid··
lor, de întocmire a titlurilor, de
diversificare tematică. Cum se va
evidenţia în continu are această preocupare în spaţiul t ematicii econo-

mice?

- P ornind de la specificul ziarului nostru, ziar de format tabloid, vom pune un m.ai mare ac<'ent pe realiizarea de materiale artioo1e, .anchete;. reportaje cu
un mai accenituat caracter analit.k,
concepute în.tr-o manieră specifică
ziarUJIUii nostru, deci la dimensiuni
mai reduse (concise nu prin ..scurtării" operiaite la secretariat ci prin
C'Oncepţie). Vom <"ăuta .;ii eliminăm
i'Illllrodnlicooile
Jrung,i, să eliminăm
v;orbele de prisos, să punem aocent'llll pc o soiliidă argumentare.
!n
ace(Laşi timp ne propunem ca, clin
pumot de r\.'edere girafâc, ele să fie
asitfoll prezentate, îndt să capteze
ideile esenţiale pe care dorim să
le transmitem oiti1torilor. T iiLlurile
să nu f,i e simple enuniţuri generale
ci să capete pr1in concreteţea lor o
mai mare re1evaintă. Ne
simţim
obligaţi să trecem la o tratare mai
ap1icată a problemelor economke
în toate materialele,
începînd cu
şttrea şi t.erminînd cu artknlul de
analiză, pentriu a conferi relief oaginii
economice. Şi. bineinteles.
sîntem
preooupati de eliminarea
oricăror aspecte de tratare . .. de
serv.ioiu ". „Cheia" realizării acestui
de~idenat o poate ofevi nu!'Wli investigatia mai temeiinlică. mai aprofumd.a.tă a reaJ,ităţii. a proceselor ce
se desifă.şaaină în unitătile economice din Caipiitală.
Num~i
astfel
n utem realli7.a o pubHcislidl. de calitate. aolJÎ'vă, de .i,n terven\ie, o pubLi>dis!Ji>Că cu îniaLlă effoientă şi larg
ecou în con.ş,tiinţa oaimenilcr. Pentru că numai pri1nl>r--0
~semenea
investiigatie se pot descnperi experienţele înaintate ce pol f,i generalizate, numai p1·intr-o astf<'l de sondare atentă şi responsabilă a reaJ.i1tăţi1i se pot trage cele mai exa.~t~
condlu2lii şi învăţărnirute. ce merită
a fi cu adevărat relevate în paginiiJe ziarului în oadrul unor rubrici fie noi, fie reconsiderate.
P.ireşte, ceea ce ne pi'Opunem
nu
este foar.te simplu de realizat. Important este însă c.ă ziariştii can:·e
activează în sec.ţia e<ionomkă şi
a.5 SJUblinia din nou, nu
numai
aceştia î111ţelleg depl·k1
înaltele

„Va trebui să

intensificăm şi mai puternic munca de cercetare ştiinţifi

că şi tehnologică, de perfecţionare a tuturor domeniilor de
activitate, să
ridicăm nivelul
invăţămintuluiJ al pregătirii şi formării forţei de muncă şi a
cadrelor, precum şi activitatea culturală şi politico-educativă de dezvoltare
a conştiinţei revoluţionare a oamenilor muncii, a întregului nostru popor."
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ooma1I1damente puse în faţa noasde searetarul general al par;:iduJui şi că sînt hotă1riîţi să acţio
'l1eze astfel încit, din fiecare cuvînt
dat spre !Jipăiir~. să transpară cu
plllt.ere pasiunea cu care se devotează P'rofesiunii lor, pasi1tmea cu
tră

care perseverează pe calea
un~i
permanente perfecţionări a întregii
activităţi publicistice ; să tra11Spa.ril
limpede competenţa în domeniile
economiei
şi
~azetăui>ei,
spiritul
combativ, revdl1UJţiooar.

Stela CRISTEA
1

1

- In frontul publicisticii econo·mice, emisiunile RTV ocupii, un loc
distinct, determinat de în..;cşi particularităţile mesajului audio-vizual. Ce şi-a propus red~cţia. dumneavoastră în scopul cunoaşterii de
către un public cît mai larg a problemelor economice ma,jore şi al mobilizării oamenilor mw1cii la realizarea sarcinilor economice ?
!ll1 fapt toate emisiunile redaoţiei economice şi de ştiinţă sînt
consia.arate acestui dubliu scop : cunoaşterea aprofundată, de că'tre o
masă cît mai largă de cetăţeni, a
ditreaţÎtÎllor prdoritare ale dezvoltă
rii economico-sociale a ţ.d.rii noastre iîn oindnalul 1986-1990 şi în
pe.r.spectiva anullllÎ 2000 şi mobilizarea oamenilor muncii din secLoarele economice pentru îndeplill1irea la parametri de cail,itate sup€Piori a sarcinilor ce decurg
din
Programul de 1dezvolt.are economico-.sooiailă a României stabilit
de
Congresul al XIII-lea al partidului.
Pentru maroarea gJoriosulul jubileu. 65 de ani de la anivernarea
pairrttidului. din pilanul special de
emiSl.iurui al Radioieleviziunii Române, redacţiei noastre i-a revenit
reaJillarea unei suite de docume:1tare de sinteză prin care se p .1pulat'izează marile înfăptuiri obţi!'lute
de poporul· nostru în anii cc,nsLr-ucţiei soc!Lal.is:te. S.ub genericul .Partidul - inspirator şi făuritor al ci' ilizaţiei socialiste româneşti'·, arn
prezentat obiectivele şi direcţiile de
bază aile dezvoltării economico-w-

cisrtlice diverse, să reflectăm
atmo&era de puteimiică angajare patrliotică şi re:vo!Juţionară a colectivelor de
oamenii ai muncii, să
popullanizăim,, Î'n vederea extindeiii,
expemien.ţa îmallinrtată. Am insistat şi
vom iirusistla im o0111tinu.are asupra
prograrrruuJJu,i energetic, a realiz5rii
planuilluti producţiei fJizice şi exportullud, .a

•
gere
de CODVID
Prin fortu
„
•
ŞI olroctivitole, spre o elicientd
mereu moi• înaltă o emisiunilor
•
televiziune
de radio SI
„
oiale a patn:-iei,
care maTchează
trecerea
Româiruiei la un stadiu
nou, superior, de dezvQltare.
Pni.n emisiuni pw,Lîmd genericele:
„Actuailiitatea în economie". ,.Expefdenţa înaintată iniţiative, eficienţă" (la televiziune) şi „Coordo:naite economtke", ..._Radiogazeta eoonomkă ", .. Rad.1opu.,og.uarrnul satelor",
„Ag;nicultura de la A 1'a Z ·' (la Radio), căutăm, prin mijlo.a~e publi-
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modercnizărij

producţiei

şi

creşteui.i
pwdu.ativ,ităţLl muncii,
a
reo~II'ii, reoond:Lţionării şi valo-

rilioălr'Ji rnaiterriJa.lelor ·refolosibile, în
ge1J1ere asiup:ria tuitwor programelor
specllialle din economie. In
cadrul
acesto1r emlisiumi :un loc aparte am
acordiait uiruna.it·1:ru1 şi evide.nţierii
moduJ!Ju<i î:n care se acţionează pentru aiplllioarea noulu.i mecanism econoITl!ico-IDiniainaiiair, a pnincipiilor autocondJUoorii mn.un.citoreşti şi autoges tiru.rui.i, pirezentîin.d pe larg ·in iţi.a
t:Jiv~e carre duc .Ia accen Luarea factol'11oa: ililrtlensritvi, la creşterea efi0ienţei acirlviităţ:Ll economice.
- Cum şi-a propus redacţia economică şi de ştiinţă a
RTV să
acţioneze p entru aprofuudare~ tematicii economice în spiritul orientărilor recentei Plenare a C.C. al
P.C.R.?
- Ne-1am propus, în primul rînd.
o divensdf,icare tematică pe
mai
multe d:irecţhl : o p1·imă d.:recţie urmăn.,irea ~ndep.ltin.i11ii planului
în
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Realizarea cu succes a prevederilor celui de-al 8-lea plan cincinal va
asigura creşterea venitului naţi e nai într-un ritm anual de circa 8-10 la sută.
Aceasta va permite să a s igurăm mijloacele necesare atît pentru dezvoltarea
în continuare a forţelor de producţie, a societăţii noastre socialiste, cit şi
pentru ridicarea bu nă stări i materiale şi spirituale a poporului ţelul
suprem al politicii partid ului nostru comunist, esenţa societăţii socialiste
multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în patria noastră."
11
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condiţii de eficienţă şi calitate supenioare, cea de a doua direcţie reaihlzarea pro{§I'amului suplimentar
de producţie indiusitrială .5i, în fiine.
cea de a treia direcţie, vizind mode11n1izarea şi înnoirea
produ<'iiei
pentPu indepl1ni!rea sarcinii fundamen,tale a planului cincim.l - dezvoltarea intensivă a eeonomiei.
Am iniţiat în acest sc.)p o emisiLme nou.ă inLitiulat.ă ..Tribuna experienţei"
care iş1 propune să
dezbată idei, soluţii, rez'..lllate
în
acţÎIUnea de modernizare ,, i ~rfec
ţ ionare a orgaruizării înlreprinderiloi· i1nduskiale„ folosirea completă
şi intensivă a pămintulu.i, a bazei
tehni<:o-.m.ate1•iale existente,
înfăp
tui rea pirograme,Jm· spedale adoptate la ciiierile fol'umuri politice:
Con gresul
!nvăţămîinliului şi Ş1i
inţei, PJenara lă1rgită a Consiliului
Naţional a>l Ag1ricu.U,urii, Induskiei
Alimen•tare, Silviculturii şi Gosp;:idătiinii Apelor, sau la rt!cenla Plenară a C.C. al P.C.R. Vom prezenta expe1,ien\,a din diferite
intrep ninderi în ceea ce priveşte modalităţile de acţiune privind aplicarea noului meC'anism eoonomicoflnanoiar, a legislaţiei exi.sten,e, urm.ări.nd traducerea în fapt a sarcinilor formulate de secretarul ge-

neral
al
parWdului,
tovarăo,;uJ
Nicolae
Ceauşescu,
referi tor la
ac.ce-ntuarea factoPllor in•.er.3.ivi care
si.t conducă la îmbunătătire<i :-ezul:-<:tte.lor finale cu care înLrcpdnclerile
î.5i vor îndepilini planul.
Care sînt moda.lităţile publ i-

n.u î1rutOltdeaiooa am rieuşit s.:1 evităm monotonia. De aceea spun că
ne preooupă mai mult decît orikin d
cail1i.Jtatea ima.gin1ii pe care o dorim
cît mai expres•ivă, dt mai oonvingăilOBJre.

Revenind la genuPile publicistice,
vrea să amintesc locul aparte
pe care îl ocupă dezlw.terea în emi silliilea „T~'ibu na experuenţei ".
Ni
s-a păirut că este forma cea mai
efloientă pmin care putem reaJiza
un bransfer de idei şi soluţii de
la o centrală la alta, de la o intrepniITTdere Ja alita. N·u este h$Or
Efortul nostru principal s-a
ceea ce ne propunem, pentru d'.
concent.rnt asiuipra dlversoific.ării mo-·
ex,is.lă o mu.lli tiudhne de experienţe
dal1i1Lăti~ior publi1aist:ice, astfel înieil
valoroase ş i î•nsăşi selectarea aceîn emdSliuni 6e regăsesc majoritatea
·lOl'a care au o mai marc vailoare
gernunilo·r, începînd cu ştirea, interde generaiLizaire, d e-Oi care pot fi
V'iu•l, repo1rlaj1u.l şi sfînşinc1 cu anutiltizaile la aiLte î1ntrepri.nderi sim i cheta. !ntrudl spec-ifi.oul televJ;>;iulare, este dificilă. Pentr u a face
nii este imagine.a, şi in această
dil'ectic am căutat să găsirn
nCli 'această selecţie, repo'l'terii sînt parmainent în că.uta<re de date. idei şi
formule de prezentare a renlilăţLlor
<-')Iuţii care au rezultate imediate
economice, in ideea de a transmite
in ao1Ji~!Jatea
unor Intreprinderi.
prin intermediul
imagmu Ei au fiecare o ,,bancă de informaţii" pe care dorim să le Lransferăm,
ceea ce se petrece în.tr-o .;i.numită
prin emisiunile noastre, de la o
etapă, într-o în trepri..ndere sau alt.a.
intrept>indere la alta.
Sigur că aceasta nu este o preoCredem că în mare măsură am
cupare nouă. Permanent
ne -am
1·eu.şit acest lucru, o d;:ivadă f i ind
străduit să găsim unghiuri ele filsolidtă.nille pe oare le prim.im pentru a da amănunte în plus. pen!Jl"U
mare cit mai inspi1rale, imagini cit
că, desigur, avînd un timp Jimdtat
mai gmă1itoarc şi semnii.iicabive, dar
pentru emisiun i„ nu putem
oferi
toate da tele pe oare reporteru 1 le
deţ~ne. Da1
r conside·răm că,
prj n
&tîirmii1·ea interesului şi dorfoţa SO··
lkti1bainţiiJor de a afla mai amă1rnun
ţi t 1tot ceea ce îi i•111teresează
în
p.lus, scop'Ul. este aLiins.
CE.~a ce nu înseamnă, L!esi?,ue, că
sîintem sau că putem fi muJţumiţi
de toate emisi unile noastre. că nu
ne preocupă în permanenţa rreş
terea cailLtăţii f.iecăl'ei emisiuni. ~:i 
Jea spre acest spor calita~iv stă în
munca noastră. ! n calitatea mundi
noastre. Şi înţeleg pn.in
are.asta
competenţă în domeni·ul economic
şi profesionalitaite,
in
domeniul
gazetălresc. De aici încep eforturile.
Şi sperăm că vor fi încununate de
su cces.

cistice pe care le folosiţi cu precă
dere în realizar ea acestor e misiuni
pen tru a reuş i nu numai să puneţi
în
e vid enţă
ide ile,
ci
mai
a les p entru a l e transforma.
in
convingeri care să de vin:i, prin a cţi un e conş tientă, fapte ?

aş

Dezbatere

realizată

de

Milena COMARNESCU
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„Presa şi radioteleviziunea să asigure exprimarea largă a părerilor şi
propunerilor oamenilor muncii, devenind adevărate tribune ale democraţiei
socialiste, instrumente eficiente de perfecţionare a organizării şi conducerii
s ocietăţi i."

NICOLAE CEAUŞESCU

În spiritul democratismului
•

presei noastre

modalităţi publicistice
folosiţi pentru dezvoltarea
şi perfecţionarea

Ce

dialogului cu cititorii?
Din

viaţa redacţiilor

După cum se cun::>aşto, în concepţia partidului nostru,
a secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
despre presă, despre rolul social-politic al acesteia, legă
tura indisolubilă cu masele,
dialogul viu, permanent
dintre ziar şi cititori reprezintă un factor de esenţă, o
trăsătură definitorie a democratismului ei. Democratism
izvorît din caracterul orînduirii noastre - cea mai democratică orînduire din cîtr au existat pînă acum în
Homânia - , clin :necesitatea dez\'Oltării şi perfecţionării
necontenite a noilor organisme ale democraţiei noastre
mlmcitoreşti-revoluţionare.

îmbunătăţindu-şi în permanenţă formele şi metodele
de dialog cu masele de citi tari, presa noastră centrală
şi locală reuşeşte să antreneze un mă,re număr de oameni
ai muncii la scrierea ei, să se implice toit mai puternic
în viaţa societăţii, să-şi racordeze mai bine activitatea la
realităţile ţării, la cerinţele oamenilor. Dar, fireşte, mai
sînt încă destule de făcut în acest domeniu de mare
însemnătate, ceea ce ne-a şi determinat, de altfel, să ne
adresăm unor redacţ.ii care au acumulat o anumită experienţă în lărgirea legăturilor lor cu masele. La întrebarea noastră : „Ce modalităţi folosiţi pentru dezvoltarea
şi perfecţionarea
dialogului cu cititorii?" au răspuns :
Constantin BULACU, redactor şef al gazetei „Orizont"Vîlcea, J\laria STEIN, redactor şef adjunct al ziarului
„Neue B2nater Zcitung·-, Mihai GRIGORESCU, redactor
şef al ziaruh1i „Pentru socialism"-Maramureş şi Alexandru
DINCÂ, redactor principal la ziarul „Drum nou"-Braşov.

Oameni
despre oameni,
despre munca •
.
Sl im plinirile
noastre socialiste
>

,.liant
\ · ::~*4-~~-i_:t'~::CS(»):(~~;:ţ~~·A

.

Dintotde.auna, exerc;tînd funcţiile
infonmative şi formative ale presei, gazetarn~ a avut misiunea de a
scrie pentru oameni. Acestul adevăr, în cqrndiţiile sistemuiui democraţiei 11101a1Sitre socia1iste.. i se
adaugă o valenţă aparte, de adirioeă
semnHJ.oaţie : să scriem pentru oameni , despre oameni. Nu
este
rui.cide::um vorba de o lozi.ncă lansată arbiitrrar, ci de necesita1tea ob:ectivă a refilectă,rii vieţil în temeiul cunoaşrrerid apro'l'u.ndate a realităţilor, pri1
nitr-o cu1prinzăto.are arie
de co.nta.at cu mase1e. prt1'tr-uin larg
s.ch:mb de idei între ziarist şi beneficiarii scnisuliui său. Fiindcă aş.a
cum
suibliniază
tovarăşul
Nicolae Ceauşescu - „nu trebuie
să uităm nici un moment că socialismul este opera conştientă a poporului, că el se construieşte cu poporul şi pentru popo;·. Deci trebuie
să facem totul pentru a asigura participarea directă, democratică a pop o.rului la conducerea so.cietăţii".
PornJind de la aceste considerente
colecitivul redaicţional al gazetei
noastre si.1Juează în centrul atenţiei
sale pr€0-cuparea pentru statonnieirea u.nor legături dt mai slrînse între „condei u1l profesionist" şi ,.marele condei" al ideilor. iJ1iţiat:velor
şi adil1..!Jfli!o,r organelor şi organizaţiilor de partid, ale oamenilor muncii. Un ocmdei oa,re scrie cu forţa
vie a faptelor cmru:ca deven.irli spre
o civUiza1ie nouă a meleagunJor
vîkene în consensu~ înaintării spre
comunism a 'întregii noastre ţări.
0
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„Putem spune că avem un cadru larg democratic
unic în felul
său - superior oricăror forme ale democraţiei burgheze. Este necesar să perfecţionăm şi să asigurăm creşterea mai puternică a rolului acestor forme democratice în conducerea tuturor sectoarelor de activitate".
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Periodic, 'în adunările
generale
ale orgainizaţiei de parlid, în şe
dial!ţelc con.si liuilui de conducere şi
ale colegiului de redacţie, analizăm
stadi·ul la care a:m ajuins in realizarea acestui demers şi stabilim noi
măsuri pentru perfecţionarea muncid Îl1l aices.t domeniu. Recent, bună
oară, dat fiind f.aptuU că dispu.n<~m
de ~s!Ju,ni de corespondenţi voluntari 1n pr.incipa1ele Uilliităţi economice, iar de subreda•ciii în toate oraşele judeţuuui, s-a născut iniţia
tiva de a consacra o pagină de gazetă ma•te1;ia1elor publicistice re::lliza.te de membrii acestor orga1nisme
de presă obŞiteşti.
.Rrjmim un nl\llffiăr însemnait de
corespondenţe şi, zilnk,
prin cîle
doi redaotori de servidu. pnm1m
celăţeniii care v0ir să discute la redacţie dlîeniite
prohleme personale
sau de interes generaL De regulă,
prnbrlemetle ac!Iuse de cetăţeni în atenţia colectivului redacţional sînt
rezolvate opemltiv. cu sp1iijinuJ orga.n€\lor şi factorilor COinjpeU:illţi , ori
fac obiootul unor anchete de presă,
conduziHe de.sipI'inse fi •. nd aduse la
cun0iş.tinţa <JiPi1niei puib'1ii~ în coloanele ga7,,ed;ei. Ru b['icile nioas•tre „Reporter pe uirrn€!le UJnei scrisori" sau
„Destinatar OrJzont" sînt căutate de
cititori tocmai PEIDtru fa,ptul că
semn.aQează şi înfăţişează aspecte de
larg interes cetăţenesc, mergfuld cum se zice - „La ini:na" omu.lui.
Fă1ră a tl'aige o lointie de demaircaţie între compa~timentelc specifice
ale activiif.ăţii redacţionale polit ic, econom·ic, social, cultural etc.
-;.r-.. \':.....

•

red.aatoril gazetei sînt speci.ahlzaţi
anume .pe problemele de interes pubilJidstic din perjmeitre dilsltincte ale

materia.le şi spiiri•tuale ale juAceasta le dă posibi•litatea
cwnoaşterii temeiinice
a sectoarelor
respective, a sarcinilor şi obiectivelor ce se oer înfă;ptui1te cu renii şi în
perspectivă şi, imiplicirt:, a oamenilor, a princ.iipall•mor factori chemaţi
să le tran.sipună în reaili tate. De aic•i,
o legăitură iniormaţianaaă oport'tmă,
existenţa condiţiilor de predocumentare pen.tru redlac!JorJ în legătuiră cu
un eveniment sau a11tu.l, suficiente
premise, deci, pe.nitru ilustrarea ver;dică, în spirit cretaltor, a mersu:lui
vJeţii noas.tre economico-sociaJe. tn
ace.sit conttext, o at.enţie aparte acordărrn co1a'boratoriilor gazetei,
de
îndrumiarea cărO!'a ne oouipăm cu
mull.tă grJjă. Ne referim
îndeosebi
la spec:ia1dş1li - ingiineri, ooon.omJş
ti, agronomi, medici, profesori, jurişiti etc. - care, prim articolele pub-!Jc:a.te în gazetă, fac cunoscute tezele şi idei•le fundamentale ale poltlticii pairtiduUuii şi sta<tuij'l.li nostru,
ale hotărîl'iilor de partid şi legislaţiei ţării. Asta nu înseamnă,
însă,
că nu ne preocupă, în aceeaşi mă
sură, şi oeillailţi collaboraJtor,i, muncit.ori şi ţărani, tineri din întreprfaderi şi şcoli. Poaite nu în•tîmplător sînt tot mai numeroşi colaboratorii şi corespondenţii locali caire
pomesc la dnum în activlllatea ed~1lo'I'i!a!lă,1m via,ţa
scrdd•toriicească
cu
suibstainţa materia1lelor publicate în
pagiI11ine gazetei noasctn:e.
Pe lîngă asemenea preocupări.
vieţii

deţ.unui.

-.....,;,

.<·,

',
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vrem
deja

să

dezvoHăm

o

experienţă

aceea,
n toresaite în sondaju1 de opimie. Despre
ce €1Sote vorba ? ln judeţul nostru
fum.cţionează o :t:il.ia.lă
a Centrutlui
de cel"Cetă·ni a.le problemelor pentru
tinereot. Cu sprijinul acesteia, :redacţia nJoostră a iiniţiat de
ourrind
un situd:i'U al re1laţi iJlor dintre tinerii îm:ad1raţi în mumcă şi şefij lor
nemijaociţi. Ooncl'Uz.iiOe ce le
vom
desprinde vor fi supuse atenţiei
Q1Piniei p111b1iice în scopul perfecţionări:i umor raipoiitur.i a căror însemnătate nu trebuie S1Ubestimată.
Conştienţi de însernl!1.ătatea î1ntă 
rlrii conbinue a Jegă,tUJrdlor gazetei
cu masele. dorim să punem mai
presus decit semnătura fiecărui redactor - ca.re, fără îndoială , co11stituie o latură de esenţă a personalităţH
gazelei - majuscula semnătură a oameniaor munoi1i, aceastla. reprezentînd îi:suşi marele act de c,reaţie al
etapei pe care o străbatem în perspectiva hotărîrjlor i.sitonice ale celui de al XIII-Jea Congres a.l partidu1lu i.
Cons l.antin BULACU
de a

înrăidăciootă, şi anume
colabOlr'a cu unităţilk i

Prestigiul
Sl.

eficienta ziarului,
indisolubil
legate de audienta sa
1n mase
A

A deven.iit aproape o axiomă că
infliu.en(a în mase a unei pi.fblicaţii se poate măsura după
nu.măirul
cititorilor care socotesc lecbura acesteia drept o necesitate cotid iană .
Cred că doi sînt Cacborii care re-

62

„Democraţia noastră este democraţia poporului, a acelora care sînt
stăpîni pe mijloacele de producţie, pe destinele lor ; este democraţia popor~
lui care îşi făureşte în mod conştient viitorul lioer, independent comums·

mul !

11
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filee-tă cel mai bi.ne
popufaritialtea
utnei gazete : pe de o pra:rite, numărull ab01naiiil<H', iar pe de
ailta,
cel an ecou'I1iQor sosi te la redaicţie
pe marginea martet,iallel101· puibJka.te.
Iar de popu.Jia•Iiitateai, de auchlenţa în
mase s1nt legalte stirLns pres tigii1.l1l şi
efici'enţa în plan educaţional
ale
publicaţiei.

Redactorii ziaruilui nostru - cotidian editat pentru oamenii muncii de nationali'tate germană din
judeţele Timiş. Arad şi Caraş-Seve
riJl - au pU\s şi 'PUJD la loc de cinste
rela(ia redac~ic-cititori, statornicirea
unei legătul'i organice ind:iso1ubile
întlre ziar şi bernefriciairi·i săi. De aceea penltru a se asigura cuprinderea echitab1lă a î1ntreguliui teri1toriu, fiecare redactor răspunde de un
amumi1t sector - la stabiN1rea se·ctoarelor tin'Îndu-se seama si de limi tele C.U.A.S.C.-u1r@or. Cea mai
mare g,djă a redactoiru1uJ este de a
aitra ge în reieaula de co1.abora1J.y1ii
oameni c1i1n diferite domenii de activiitarte : de la 00111sHiiuU poipruilar, din
indul5'.tru>a mică, un.iităţiOe agnioole.
ş.coili etc. Evident. aceasta
ne ajută
să cunoaş.tem mai bine
realităţile.
preocuipările oamenilor, efectu~
şi
rezonla.nta materialelor apărute în
pa~i nile ziaruaui.
Un fBfPt darnn, in opinia mea. de
a fi relevat : cu spri.}illluil colaboratorilor voluntari reai!izăm paginile
speciale cu specific Uocal. P entru
judeţe'le Arrad şi Caraş-Severin. municÎ.lpiU'l lJu,~oj, orasull Jimbolia.„ Ei
SCT'iu. fireşte, sulb îndru1marea nemijlodtă a redaictoru:Iui ce răspun
de de zona respectivă. CîstiWUil acestei munci. uişoară doar la prima
veder.c. este tl'i'Plu : fot~măm colaborat-011i die nădejde. car,e sînt mult
mai mult decît ndşte corespondenti
J.oca1ii ocazfonaH ; anco·răm m~i puter.nk zi::i.run în a1cl1Uaflj1tate ; se exti.nde inDJu.en ta ziairu~iui. nre,tigi11l
lui creste. cîş.b'găm noi C'iti1x:rr•i. La
toate acestea am mai pt11tea a.dăul!ra
si faptul. deloc mi111or. că unii dintre reda-cliorii nostri şi-au încenut
cariera oublicistică în rlnduil colab"r11rtorilor volunta·ri.
T,n oromovarea dialoguluii cu ";_
titorii. o initiativă nu prea îndeoă1·
tată în Pm.o a oondus la rezu.lbite
oe.ste ;işte1otări. Despre ce este v0rba ? Un coleotirv de redactori. fi"care din.lr-u.n aflit domen•iu de soeciaUi t<lte. se d>Eml>a•sează într-o <'Omuină sau loca~:lt.a.te UTbani'i dinainte
sLabHirtă cu $ardna de a se inform.~
la fata locu•lui despre oreocuroările
oamenii!IQr munc'ii. a 1rnrt.a cu ei
cJ1i scuţii des.pre
prob~ematica
şi

sitrudtura ziarului, despre modalităţile cele mn.i adeovate ce pot cluce
la splonirea auldie.rnţe.i
zia1r11.1iliu1i in
oolecrtivele de o:ameni ai mundi.
Experienţa ne-a dovedit că
întîlnnriile cu gruipuri mai ra~trînse de
o:titori, ţinuite însă cu re.~u.Jariitate.
conduc la re:uul<iate mai bune decît
cele de amploare. Schimburi1le de
idei sînt mai ferti 1le. mai concrete.
dispare izu.1 fe.»tivist. La o asemenea
întîlnfre
de
lu<:ru,
de
pildă,
ni
s-a sugerat
introdu<'erea
rubricii „Gospodari şi
gospodării modei!", u.n.de prezentă'J'l
fruntasi în munca de înfrumusetare
a localităţilor lor. de sparire a aprirtuilu i gospodăriilor indhnidu:a~e la
livrăJriJe către fondul de stat.
Impliclndu-se direct în coordornarea şi promovarea U•nor mani restări în -cadnil E\?islivalu~rui niation1.1
„Oii111tarea
Româ,niei ". sor;i iinînd
cele mai bune formalii artistice de
la căiminole cul•Ulll'aile sau diubiu~ile
mundtorcsti. ziaru~ nos.t.ru a 0rganizat o anchetă 'în rînd'l1ri1e citito-
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rji!or, sol•iC'itîndu-k părerea asupra
callităţii
programelor. Fructificarea opin•i.ilor lor a
contribuit
la afirmarea
artei
autentice,
a adevăratolor talente.
De altfel. cred că nu vom fi învinuiţi
de
lipsă
de modestie
dacă
vom
spune
că
„Neue
Ba-nater ZeiLu.n,g" a'I'e o experienţă
îndeliungală 'în organizarea unor acliuni cu rezonanlă de masă. Am în
vedere sprijinul pe care îl dăm organizării c<HJ.ctn-suJui
de ha111dbal
mascu•lin şi. m.1i de curînd. si celui
feminin din cadru~ „Daciadei", care
arntrenează timp de o 1u.nă apronoe
t::>ate e::hi'Pelc din· cele trei judeţe
cuiprinse în aria de activit.-1te a z;;arului nostru. Dotată cu trofeul ..Pipatsch" („Floarea de mac"). denumit aşa dună $Up1.ime.ntul nostru de
larg eoou cu acl'.'faşi nume. comnef iţia se t,ran,formă anual în,tr-urn adevărat festival
al
handh1~111ui.
Deoa,riece în fieicare dintre cele sante locali lăii asistă în m<"d!c circa
2 OOO de spectatori. căutăm ,;; tr1m-
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Trebuie să avem permanent în vedere că dezvoltarea şi perfecţionaren
dem~~ratiei muncitoresti-revoluţionare constituie o necesitate obiectivă - f~c
torul d~terminont p~ntru făurirea cu succes a socialismului şi comunismului".

NICOLAE

formăm aceas.lă ma.nifeslare sportivă şi într-un dialog caire depăşeş

te aria srportui!illli.
!111 muJ.te
şcoili
dispu.nem
de
cere<uri aile
pr-ieLenilor
~iaru.lui
„Neue Banater Zei:turng". Cele mai
bune dintre materi!a1ele scrise de
membrii l<>r sînt valorificate şi publ'icate în pagi1J1ia bi.lunară ..Şcoala
noas.tnă" , precum şi 1111 surpl1imentul
„Leniauschu1le", revistă şcolară editaJtă îm1preu1nă cu rondu•cerea liceulllli cu preda·re 1n Jo:m ba germană
.,Nikolaus Lenau" d in
Timişoara.
Mulţi dintre tiFlerii condeieri care
se aJ1irmă în acesit cadru rămîn în
Jeg.ătrură cu 1reda1cţia noas<tră şi
î·n
a!IlJii s•tuden\·i ei. Ştl nu raroo•ri ne-am
recrutat redactonii d·l ntre Co.ştii colaborarori ti111eri ca.re şi-'au început
activâ1:a.1tea puib'liicist:<::ă pe timpul
cit au f'ost elevi.
Aş d10ri să menţionez şi preocuparea noastră pentru atragerea de
col.ahorattori şi corespondenţi din
rîndurile tinerillQr din întrepri1nderi.
AsitfeJ , pu1blkăm în .o·ecare lună o
p.aj?iină speoia1I.ă penlfl1iu ti neret den.umiită „Treffpunk t" („Loc de întîlniire"). Cuativînd schimbul de
idei, de exrperienţă, această pagină
a deveni1t o tribu111ă a celor mai act:vi reprezentanţi ai tinerei gene1

raţii.

P e adresa
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redalcţiei

n oas.tre

so-

sesc ziln ic scrisori sau comuni.cări
telefon ice di1n parte.a cititorilo r. De
rezolvarea lor se ocupă in m od speciial un redaC'tor, care, pe.n tru a le
rez01lV1a ou mai mu.Jlă promptilud1:ne, ap elează şi I.a colegii :;ăi. Săp
tăm'Î111al apare rubrioo ,.Dialog
.cu
cititorii", în care sinit reluate pasaje'le cele mai reprezentative d in
scrisori. Dacă o problemă i•i di<cată
de cititot'i este de na tu.ră juridid.
prezentfind inteires pen.lru un număr
mai mare de oameni ai
mun:ii.
at.uoci sugestia es.te reţinu.tă şi tratată mai pe larg în rubrica .,Curier
juridk". In plus, în fi:ecare marţi
org.anizăim Î•n ·redacţie
con.su'l.t.aţii
juridice şi pe protJleme a1e fortei
de muncă , cu participarea com'Petentă a L11nor specialişti de Ia colegiu1J avocaţilor. oficiul de asigurări:
sociale etc. Cu acesit prilej căutăm
să afilăim şi părerea omu1
lu.i despre
zita1-, despre st.r:uotu.ra şi tematic.a sa.
de5'pre calitatea articolelor noastre.
Fără îndoia1l ă, acţionfod în sensul
oolor arăt!a,te, dăim exip1-.e.sie democraţiei munci.toreşti:,

revoluţionare

şi,

în aoeJaşi timp, ne aducem contributia noa&lră modestă la promovare.a .a<:esteia în viaţa politică.
economioo-soc'ială şi
culiturală
a
ţări<i.

Maria STEIN
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Îmbunătătirea
.

relaliei
.
ziar-cititori
o permanentă
pe agenda redactiei

Sub 1ndrumare<.i direotă a biroul1u1: comitetului jude(ean de partid,
colectivul recla<:tie i ziarului nostru
mi1lilează cu consecvenţă pe.ntru înfăjptu.ire.a inCLic-aţii'lor şi orientărilor

fopmulate de sec·retarul general al
paritiduijui nostru, tovarăşul Nicolae
Oeauşescu. cu priv:re la presă şi rolul social-.poli tic al gazetaru·lui comu1ni'St. Intre alite<le. în acest context au fost î.n.trep.rinse o seamă de
acţiuni menite să dud1 la
exti•nderea şi ddversif•icarea legăturilor
publicaţiei cu masele, la mai bun.a
soluţionare a problemelor lor
de
viată şi de muncă.
DezvoHarea democrat.iei socialiste
presupu·ne - aşia cum subli.nia tova.răşru1l Ni<colae Ceau.şescu în
cuvîn tiare.a rosti tă la cea de-a 50-a
aniversare a ziarului .. S::.înteia" o larigă dezbatere plllblică a fenomenelor fum<l!airnentalle ale activ:tă
ţii de z.i cu zi a colectivelor
de
oame,ni ai muncii. J1ată de ce ne
preocupă in mod consfant atragere::t
ai
unu.i maire număr de oameni
muncii din celle mai d·:ferite calegori i socio-pr-Otfesiona.le !ia rea1izarea unor nubrici consacrate ge.neralizării exiper.iente; în.ainitate („Diaman1t de Miaramu·reş", „Brad u~ argitniti,u", ,.Ziaru.I - mairtor ocular",
,.Btica profesiei") sau a u1nor articole ce critică anumite neajuns1u1ri.
Rolrut1 cel mai i•rnPortaint în întă
rirea legăturilor ziaru~lui cu masele
îl atribu.im, desigur, oo·lab<>r1alorilor

„Noi pornim permanent de la faptul că socialismul ii construim cu poporul
şi pentru popor, şi vom face totul pentru ca poporul - adevăratul făuritor
al istoriei, a tot ceea ce se creează în societatea noastră - să-şi poată edifica, în linişte şi pace, în mod liber şi conştient, viitorul său de aur, viitorul
comunist".
NICOLAE CEAUŞESCU

şi corespondenţilor
volunrlari. Cei
mai muJţi dinlre ei 1ş1 desfăşoară
activJrtait:ea îrn cerlie 1fl subredarc,ţii şi
posturi de cor,~pondenti vorlunrtari
organizale în oriaşe, comune şi întreprin1deri. Din partea lor am primit în cur.sul anulru,i trecut aproape
o mie de sc.risori, iar de la începutul acestuii an ma,i bine de 300.
Cu spt)ij;rnul subredacţiilor
şi
al
posturilo1· de corespondenţi voluntari au fost redactate pagini tematice şi grupaje de scr·isori pe diverse leme.
Conducerea redacţiei. organizaţia
de partid. fiecare redactor în parte
acordă muncii cu colaboratorii, cu
coresponden\ii voluntari şi cu toti
cei care scriu ziar.ullui o atenţie cu
totutl apa!'le. In ulli1meJe luni
am
organizait consîăluiri
cu membrH
tuturor sulbre'dacţiilor şi ai p'"lsturilor de coresponden\i, pt'ezenrUndu-.ie,
cu arcest priJej, î,n }ulmi•na cerirn1elor
documentelor de partid,
sarcinile
actuale şi de perspectivă ale ziari\1lu i. Arm ascurllat şi opinii•le participan\ilor, care, se cuvine să o spun,
au fost deosebit de interesante, de
valoroase. De pirldă. membrii subredacţiei din Borşa au propu..ca,
lunrar sau trimestrial. să apară în
zia•r o pagină redactată de ei. S-a
cerut, de asemenea. să se publice
mai multe artirole în legătură cu
dezvoltar~ bazei de ma.terii
pPime
miniere şi prol:)lemele urbanistice
arie tinămtlui o.-aş. Lia CQnsfăbuirea
di,n comuna Dragomireşti au fost
reţinute propuneri privirnd
publicair~ săptăminală în ziar a
u.nor
sfaturi pradke pe diverse teme referitoare lia realizarea prevedel'ilor
programe,\,or sp-ec:ale de dezvoltare
a agrk.t10:twrii iu!de(uOui. Iair l1a Tîrgu
Lăipu,5 s-a propus ca .red1ardo,rii
C·e
se deplasoa,ză aici să corlalborez-e mai
stri1J1s cu memlbrii i sutbroerdactiei, evitîndu-se asLfe1 paralelismele în
tratarea problemelor locale.
Un di1alog fertil cu c:rtil1Jrii poartă
redacţia ziaq;u'lui ,.Pentru socialism"
şi prin rubri<:ile „Cu·rier" şi ,.Poş
ta juPidică". tn pPima dinvre rubriciJe am:ntite sint inserate mă
suriile luate de către conducerile
unor organe de panlid şi de stat.
ale uinor unităţi eoonomice şi insti tU1tii la sesiză,rile primite de către
redacţie. Prin i·ntermediul
..Poştei
juridice" dăm ci li.torilor noştri răs
puin:suri la unele întrebă.ri
legate
de legislaţia munici.i, în genere de
cunoaşte.nea şi re.<;pedarea strictă a
l egi'lor ţării. Con·~ri,buri m astfel
şi

pe a·ceastă <.'ale la educaţia juridică
a maselor. Aş mai dori să ad'.lug că
urn•eile scrisori sîn1t ve1ii.ficate cu atein tie chiar de cărtrre redadorii n-o.ş
lri, cu sprijini\111 membrilor subredacţiilor. De regulă, oerle constalale
fac obiectul u.no,r articole ce apar
la noua noastră rubrică : „Scris<Jri
comentate"'.
în mu1n•::a cu subre<lacţii·!e şi posturile de corespondenţi,
redacţia
zia-rului „Pen.Iru sociali.<;m" a solicitat şi a primiot întotdeauna un sprijin preţios din part.ea comitetelor
municiopale. orăşeneşti şi comun.ale
de partid. La consfătuirile organizate cu membrii Slllbredacţi i'lor din
Borşa. Tîrgu Lă•puş. Baia Sprie şi
Se·ini au participat şi reprezentanţi
ai birourrillor organellQr de part'.d din
locailri Lăi iJe respec,tive.
Menţio-năm
că, la Borşa, membrii
subredacţiei
s'înt cooptiaţi în aciiiv,u11 de partid şi
soli.cita~i în diferi1te acţiuni,
ceea
ce le per mite să se documeniteze
terrne:ni•c asu1Pra problemelor desrpre
care soriru ziaru•lui. Un fupt semnifi era tiv : responsabHul su lbredaoţiei
drin Borşa, Gheorghe Peter, precum
şi tiinărul Adrian Mart:hiş,
muncitor lra Filatura din Tîrgu
Lă,puş .
oare au îndrăgit munca noastră de
cronilcari ai vieţii de zi cu zi, sint
acum studen\i la
cu1rsurHe
fără
frecvenţă ale
Academiei
„Ştefan
Gheorghiu".
Colectivul nostru re-dactional este
convins că în aertivHatea de întărire
a legă.turilor zira11uJ.ui cu mase1e mai
avem dest.U1le rezerve nevalorifi.cate. Spre exemprlu, va trebui
să
luăm o ati1tu:clrine mai ferimă îmootriva acelor conduiceri de
urniti'tti
eco•n·omi.ce si de instiiu\ii ca,re nu
răspund intoLde>aurna, îrn
tc·11me11ul
legal. .sesizări'lor trimise de corespondent ii noştri. Avem şi
cilev;i
zone unde legătura dri,ntre ziar şi
masele de c :tifori nu ne satiisfrace.
Vra Lrebui, de asemenea. să asi~u
răm un caracter mai sistemati-c analizelor noaSrlre re<lac\ionale pe
tema activilălii eru scrisorile şi roresPondenţii. Imbunătălirea carnr;itivă
a relatiei :ziiar-oititori. întă
rirea necontenită a legă1turi.Jor sale
cu masele. rămîn şi în viitor pe agen-da de lucru de fiecare zi a redacţiei băimărene. Socotim că
aceasta este o înda•torire de onoare.
o cond:tie ..sine qura non" a ridkă
rii pe noi trepte a autorit.5tii. inNuenţei şi eficienţei ziarnlui nostn1.
Mihai GRIGORESCU

Cu sprijinul nemijlocit
al cititorilor noştri
mereu
în miezul fierbinte
al actualitătii

că mai este necesar
demons.trăm valoa:rea deoselbi tă
ac!.ivi-tăţii cu scnisorlile şi sesiză

Nu credem
să

a
rile oamertiilor muncii. Ou alte cuv i n.te necesitatea continuei perfecţionări a dialogului cu miile, zecile
de mii de citi.tori beneficiaru
generoşi aJ sodsului nostru, care,
prin propuneriJ.e, sugestiile şi Cl"iticile lor, hl'nbogă~ :?Ji'lnuic „ banca
de informaţii" a redaciorhloir şi, nu
în ultimă instanţă, p'lanuniae tematice alE: 1redacţiei.
După cum se cunoaşte, plenara
C.C. al P.C.R. din 1-2 april1ie 1986
a adoptat un ,docume·nt de primă
importaniţ.ă : „Cu privire la activitatea de rezolvare a prol)unerilor,
sesizărilor, reclamaţiilor şi cererilor oamenilor muncii, adresate conducerii partidului, organelor locale
de partid şi organelor de stat, organizaţiilor
de masă şi obşteşti,
presei şi radiotcleviziunii în anul
1985". Din acest document rezultă
dar, o dată îrn plus. obligaţia organelor de presă de a mi11ita„ prin
forme specif.ice, pentI'IU generalizarea experâenţei înai,ntate. de a critka fă,ră nici un fel de menajamente lipsa de l·ecephlvibate, biro·
c-raţia. foranal.ismul, 'incalcarea normelor de etică şi echitate socialistă. a legislaţiei tă-I-ii, dezvoltînd o
opinie de masă împotriva Luturor
manifestăflirlor re.trograde.
.Nnalizînd ptiin prism~
acestor
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„ Să dezvoltăm larg democraţia muncitorească-revoluţionară, să asiguparticiparea activă a tuturor oamenilor muncii din toate sectoarele, a întregului popor la elaborarea politicii interne şi externe, la înfăptu irea con11
ştientă a Programului de făurire a socialismului şi comunismului în România !
ră m

NICOLAE
exigente acti1V1itatea zi~rullrui nostru,
trebuie să relevăm că, atît conducerea redacţiei, coleg.iul şi consiliul de conducere, cît şi organizaţia de partid. au examinat în repetate rln<lm·i modul în care sint
soluţionate problemele ridicate în
SCTisori şi audienţe, luîndu-se mă
suri pentru perfecţionairea dialogului cu cititorii, cu corespondenţii
şi colaboratorii. In acelaşi
timp,
sînt organdzate lunar consfătuiri cu
cititorii. în întreprinderi, oraşe, în
comunele judeţUilu.i, e,i avî.nd posibilita'ea să facă observ{l.ţii1e şi propunerile pe ca;re le consideră necesare. Spre exemplu,, în anul 1935,
ziarul a organizat 14 consfătuiri,
la care au partici.p.ait peste 500 de
cititori, propunedle lor îndreptă
ţite făcînd, ul terior, obiectul unor
mate1iale în pag..il1'hle ziarului.
De un real folos pentru lega.rea
mai organică a muncii redactorilor
de reali~ăţLe
specifice jude~ului

nostru si111t i0001&făfruirile cu colaboratorii ş i special~tii pe domenii :
politico~rganiµtoric, economic, agraT, all'tă şi cultură, probleme cetăţeneşti etc. Merită relevat
că
tocma:i în ca drllll unor asemenea
dezbateri s -aru pus ba.zele unor a<'ţi uni de presă cu largă audient.ă la
cititori. Aş aminti în acest sens
r ubricille: „Epoca Nicdlae Ceauşescu
- grandioase înfăptuiri, luminoase
perspecrtiive", „Drum nou Forum", „Viă rprezentăm o experienţă", ..Toate produsele braşovene la
nivel mondial", „Cum gospodărim.
cum vall{)dfică.m meta.lu!", .,Fiecare
kiilowatt-oră folosit cu maximă
chibzuinţă". „l n zootehnie un
cli:rnait de Ol'd ine şi discipldnă desă:virşite", „In pregătire recolta

'B6 ".
Răspunderea pe care noi am manifestat-o în permanenţă
pentru
rezolvarea p r9blemelor ridicate de
cititori in scrisori şi sesizări n-a
rămas fără rerulta~e. Se poate apre-

da fără teama de a greşi că acesta a fost u nul dintre factorii
care au făcut să crească mull prestigiu1 redacţiei, mărturie fiind şi
mul tumhiile oe ni le-au
adresat
cititorii cărora le-am so1uţiQln.at sesizărHe.

Fă~'ă indodirulă, aceasta nu s-a putut rea.tiza f.ăTă serioase
eforturi
din partea redactorilor ziarului. In
multe cazuri trebuie să ne adresăm
conducerilor unor întreprinderi şi
insfutuţii sp~·e a cerceta problemele
sesizate şi a lua măsurile ce se impun. Şi nu o da tă a trebuit să intervenim cu fermitate pentru ca
acestect' să dea expresie normelor
eticii şi echităţhl socialiste, spiritului legislaţiei noastre.
Viaţa ne -a arătat că deosebit de
importall1tă este şi stricta evidentă
şi urmămire a scrisorilor. A intrat
în s tHul nosbriu de lucru, ca, bilunar, conducerea ziarului să analizeze cauzele am!nării rez;o1văn:âi
u nor scrisori de către redactori. şi,
în acelaşi timp, să atenţioneze în
scris întrepI"'inderile ş i institu ţiile
ce depăşesc termenul legal de rezolvare. P ersonal, beneficiind de o
experienţă de peste trei decenii şi
jumătate î n munca
redacţională..
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am adopLat un sistem simplu, dar
adecvat în domeniul evidentei. Astfel, orice scrisoare sosită la redacţie este înregistrată cu un număr
unic - jntrare-i~irc - . „pe1·sonalitate" ce şi-o păstrează pînă la
rezolvarea ei definit.ivă. Sistemul
adoptat s-a dovedit, în timp. extrem de eficace. Pe de o parte. el
ne permite să stabilim
imediat.
consu1tind registrul. stadiul în care
se găseşte scrisoarea.. iar pe de alt.ă
pa1rte ne uşurează munca în clasificarea.
scrisorilor pe probleme,
în confruntarea
unor răspunsm; .
Aşa s-a şi putut constata ll.)or atitudinea formală a unor înirepT~n
deri şi instituţii faţă de rezolvarea
scrtlsorilor oamenilor muncii.
!n
fapt, atenţia cu care sînt tratate
scrisorile stă la baza unor rubrici
„alimentate" de cititori ca :
..Să
disC'Utăim despre", ..Dialog cu dti torii ", ,,Şi totuşi...", .. Argus", . .Informaţii",
.„Raport
muncitoresc",
„Ştiinţa şi viaţa", ,.Punctul pe i " .
..Semnificatii" etc. Aceste rubrici
ilustrează în fond modalităţile concrete prin care noi încurajăm cititorii să ne scrie despre viaţa 5i
munca lor, ele fiind şi piatra de
încercare pentru cei ce doresc să
devi'1ă colabcratori permanenţi ai
ziarului.
Este de la sine înţeles C.:i toate
împlinidle noastre în acest important seci.or - am relatat aici doar
citcva aspecte - n-ar fi foo;;t posibile dacă n-am fi beneficiat
în
per1,manentă de sprijin şi îndrumare din partea biroului comitetului
judetean de partid. precum şi a
organelor şi organizaţiilor de paTtid dLn unităţile econom]co-sociale.
care văd în acti\itatea corespcmdentilor şi colaboraiori1lor o ca1e
eficientă de
perfedionare a pr0prici lor aoti\·ităţi. "!'ouă nu ne ră
minc decît să cu:tivăm cu toată
răsounderea acest interes. s·1 pcrîeclionăm necontenit dialo!!ul dintre zi.ar şi cititori - ex9resie concretă a democraţiei noastre socialiste. Dialog cfire este o adevărată
mină de a.ur. la îndemîna redacţiei.
pentru cunoaştere.a \'ietii sub mulWp1e1e ei faţete, pentru ancorarea
ziarului în problematica specifică
judeţului. în actualitate.

Alexandru DINCA

Anchetă realizată

de:
Constantin T ATU
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punctul de plecare
temelia oncarui reporta}
e

Convorbire

cu

Ce defineşte reportajul
in
contextul
genurilor
JazctăreşU ?
Car e este locul lui în pagina d e
zia r ?
- .Dacă vrem Să de.finim în citeva cuvinte reportajul, cred
că
trebuie spus, î11 primul rînd,
<'ă
este un gen de întimpinar e a realităţii, destinat la incursfami
în
miezul lucl'Uriilor. Looul ce i se
acordă în pagi;na de ziar va
fi,
deci, pe măsura acestei me1nird, acestei vocaţii,
acest.ei forţe de a
invesbiga şi a ~nfăţiiş.a realitatea, ide
a surprinde faple şi oameni, semnilfmţii ale acLuahk'iţii şi semne
ale viitoruJui.
Există mai multe tipuri de
r eportaj?
Teoretiaien.ii pot numi, desigur, specii şi subspecii, calego1,ii şi
diferenţe speaifil'ce dar, vorbind din
pUJnobul de vedere al practkiianului şi, totodată, al cititorului avizat, eu aş spune - să fiu iertat
pentru banaJitaitea observaţiei - oă
există 1doar Teportaje bune şi reportaje proaste. Ceea ce nu înseamnă că ~OI'!liajele bune pentru
că la c~elalte nu are rost să ne
refemim - nu sînt foairte djferit:e
între ele, potrivit oau temperamentu!l, cu mij11oacele de expresie proprii fiecărui reporter. Ille Purcaru,
de pildă, oonforă realiităţii o dJmensiiune simbalică, amplă, poebică umeoir<i, făină a o văduv.i
de
eilementele unui oonoret
imediat.
nem.hjilooirt; 00ll1l1el Ni~torescu prai<'tică un reportaj incisiv,
ritmat,
caire se apropie uineori de anchetă.
FJecare autor de ireportaje - şi am
numli.rt doaT dooă dinltre semnătu
:niile semnlfilcative ale reportajului
rrunânesc collltemporan - are timbrul său speaific, modul său propriu de a aborda rea1itatea, de .a
investiga cobidiia!Tliul şi a comunica
observaţidlle izvoru.te din această investigaţie. Nu ştiru dacă există neapă·rat tipuiri şi subtipuri de repc,rtiaj, idar există în mod cert tot
atitea moda.hltăţi de a alege şi a
traita o temă, oîiţi repoirteri de valoare exiistă.
Cum alegeţi tema reportajului ? Criteriile sînt legate de cerinţ ele i·edacţionale ale unui anum e moment, de informaţii cuprins e
în p roi>ria „bancă de dat e", de şt.iri
de ultimă oră ?
- Toate aceste criterii au importanţa lor, hotărăsc.. intr-o mă-
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sură s:aiu a1ta, alegerea temei. E1emen1Jull fundamen,taJ ră.mîne
însă
- şi e a'bsol1UJt firnsc să fie aş.a ceDintia edi.to11ului. Pe de altă pa1·te,
e ~reu de ima§.inat Ulll
reporter
care, bă.tfod drumurile tării, să nu
aibă în permanenţă pos•ibhli!latea de
a propune mai multe teme de interes efectiv. Temă pent.ru un reportaj poate fi o înlîmplare auzită
în treacărt, un faipt de viaţă cunOOOUJt cu ooazia unei doC'Umentări
anterLioaire, de care
atunci nu ai
avurt iti!IUP să te ocupi sau c--aire
nu se lega de p1'oblemele pe c-are
le u11'măreai, aşa cum, uneori, poate constlirtiui temă de reportaj
sau mă:oar pUJnot de pleca.re-, doar
numele unui om, cu rez.ultate deosebi.te în aabiwtaite. Reporterul trebuie să aibă întotdeauna în ,.ran~'ţa" lui p.rofesi~ă -- şi chiaT
are - nu una ci mai multe teme
pentru !POSi'b!Lle i nvestigaţii gazeită
re.şti. Stiimulatoan.·e pentl.'U alegerea
unor teme interesante siînt, uneori,
rep011tajele confTaţilor. Să fiu bine
înţelles : nu e VO'rba de pre•luarea
unar teme sau idei ci, pur şi simplu, de efectul revigoranţ. clin punct
de <vedere poofes.iional, pe care îl
deiermilnă î'Illtotdea'UJ1a lectura unei
bune pagillni de gazetălrie.
Expe~·ienţa de viaţă pe caire ţi-o propune repoTtajrul oibit îţi aminteşt('
expe11ienţe
ounoscuţe de tine,
te
îndeamnă tla asoMaţiJ de idei, la
desp11inde:rea unor semnif.icaţii mai
1a.irgii d~o~t acelea cllJ)I'inse în mod
m;!rnijloait în rindur)Jc confratelui.
Un bun repo11taj te stîmeşte,
te
îndeamnă la competiţie în cel
mail bun, ana.i fe!1ti1l sens aJ cuvintului. Jată de ce mi se pare indispensabil
pentriu un ziarist - la
început, dar şi după decenii de
piiactiiică gazetăll'ească să-ş i citească atent
colegii, să parcurgă
dt mail muJte dii11ttre anti<'ole1e a.pă
~"Ute ÎIJ1 ,presă.

- Odată. aleasă tema, cind începe documentarea : după ajungerea
la „locul faptei " sau i>rintr-o pregătire prealabilă?

Există, în acest sens,
mai
mu1t:e oipi!Il~i, mai multe metode de
luc:r.u. Conform UJneia dintre
ele,
a merge nepregătit la locul viitoruliui reporllaj înseamnă a avea o
privdTe proaspătă, un unghi
de
vedere inedit, neinfluenţat de optica d:in arrticole amtemoare, de un
mod „tradiţional" de a recepta o

anume realiLate. Mărturisesc c.ă eu
nu sîinrt pa'Iilliz.a.nul acestei opinii.
Poate ea se dovede.şt:e ul:.ilă penlru
'Lmii gazeL<ll'i - pînă la urmft, nu
metodeile utilizate, ci rezultatul inves1iigaţiei esrt:e important dar
mie nu mi se pobrti.veşte. Imi place
să păşesc pe iteren sigur, C'unoscut,
să fiu Î!Ilarmat cu o cantitate cit
mai maire de ind:orimaţii despre un
anume loc, oh.iar dacă !n articol
nu vO!i întrebullinţa decit o parte
din ele. Pentru mine, deci, documenrt:a1rea ÎIIlcepe în redacţie, şi pe
bana acestei predocumentări
îmi
stabhlesc î1n1Lrebăr.1le, zonele de cercetare, c.ăilile de investigat Nu v1eau
să Tjsâpesc nlici timpul meu, nici
pe al dnterlocutorilor cu întrebări
naive, aJ căror răspuns îl po't afla
ou uşwinţă şi fără ajutol"ul lor.
Sî1nt, cu allitie cuv~nte, un cillăitor
care
pleacă la drum d.up~i ce a
cercetat o harită, care descoperă la
faţa locuJui irumuseţile unui ţinut,
nu faptul că acel ţinut exist.oă. Nu
neg valabllitatea altor
procedee,
imP<Jdi.an't mi se pare doar iea fiecare r~o1ifJer să-şi :!Unoasc;1 perfect propriile căi şi să le urmeze
indiiieren.t dacă ele corespund sau
nu cu acelea ale colegului de redacţie,

- Cum vă alegeţi inkrlocutorii,
eroii ,r eportajului ?
Intră în practica mun~ii de
dooumerutiare ca atu;:iai cinci mergi
pentru p:rti.ma dait.ă într-un loc, să
disouii la oomLtetul de partid. la
oonducerea unei unităţi, despre tem.a pe caire ţi-ai propus-o, deci şi
despre posibilii interlocutori. Aceste discuţi!i ou oare începe documentatrea pe teren sînt absolut necesare, ele ţin de o an1ume „securitate" a munoii de reporte1-. InformaţiJJe pe oare le deţii pot fii
depăşi te, 1dacă nu eronat~,
astfel
incit o confiruntare a datelor p1,inc~paile ou persoanele cele ma.i competente în materiie, mi se pare .i:ndispensabiJ.ă. Sigur că aceste discuţiJi nu mai sînt necesare atJunci
cînd mergti. im loou'I'i binecunoscute
şi punerea î111 temă ~te Tealizată
de muilt. Ciu cit ounoşti mai bine
un domeniu - şi, diln acest punct
de vedere, sisteJTIJUll acreditării gazetaridor pe lingă :.in anumit loc
de mun.că este deosebit de eficient
- munca ţi se simplifiic-ă, ai posibi'libatea de a sunpninde nuanţe,
detalii, temperatura exactă a unui
moment, a u nul fapt de muncă sau
de v>iaţă, de a intui universul uman şi nu doar pe a.cela economdc
sau tehnic. Se scurtează. în acest
fel, drum.ul de la intenţie la reportajul sortis.
Acel frecven t a pel 1,i conţi
nutul uman al articolelor, la preocupa rea p entru om , nu (loar pentru performanţa. tehnică, poate fi
deci intcr1>retat şi ca un apel la o
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documentare temeini că, p c1·m a ncntă, care să-ţi acorde răga-zul de a
adinci, de a descifra o problematică, nu doar de a o fixa în datele ei esenţiale.
Lucrurile pot fi p rivite, desigur, şi în felul acesu.i, iar acredita!l'ea gazetarilor pe Ungă imporianrte umirtăţi de procLuct!c constituie un sprijin deosebi.t în munca
noastr.ă.

Cî1nd 01.moşW bine o in.trepri·ndcre ştii nu numa1i ce trebuie allat,
ce trebuie întrebat, dar şi pe ci ne
să întrebi. E un adevăr bine eunoscut, ou care s-a confruntat orice z:iamll9t, acela că oameni excepţiona1H, ou rezultate remarcabile î11
activ.iitJaitea lor, sînt total neinteresanţi sau 1neoonvi.ngăto1·i în
siiooţiia de 1nite1ilocu:-01'!i. Cui te adresezi, cum te adresezi sint
punote nodale în munca de documentare. Voi da un exemplu. Am
fost de ourlind la I.A.S. Urleasca.
în judeţul BrăJi.la, unde am aflat
că există un om deosebit, căruia i
s-a î1noredi111ţat o maşimi'i. experi menitiatlă de maire
producUvi-t.atc,
reW!L1la.iele fiind excepţionale.
De
la el însă, mi s-a spus, nu poţi să
„scoţi" niim:Lc. Am fost ispitit să-l
crumas>e, să s.tau de v·orbă cu un
agniouJ!Jtor dd.n rt.ată in iiu. lipsit
de tradiţie tehnică, dar care esw
capatxil să conducă impecabil orice
tip de maş1nă. Luora, în momentul
în care l-am înrtiîlnit,pe un teren
foante aco1dentat, astfel JT'cit tractorul 11Uii pălrea o bărcuţă pic-rdut ~1
pe un ocean în plUnă hulă. L -am
insoţi1t
cH a parcurs o brazdă,
dus-îmrt:ors, şi, într-adevăr. la început ITTu am putut sc~ate de la
el mai .mult dec-H ,,da„ sau „nu".
I rntî1mp'hăltlor am nimeri1t 1nsă o întreban.'e ail că1rei conţinut il preocupa. exprima un „of" al lui şi
doar astfel J-.am stîrnit 1:.1 vorbă.
De dalta aceaşta, am nirne1,it întreban.-ea, al•teori, îrn siitu.a\ii simi lare„ a brebuit să mă dau b~llut. A
munai bine nu înseamnă totdeauna
a şti să şi vOII'beşii despre :numea
ta, aşa iinaît ail.egerea inte1'loc'f\ltoruluri c0!1SlllLtuie pen t.ru repmier un
element foante important. Un alt
exem,rplliu : am scris de mai multe
ori, de-:a lrung.u,1 a1111~lor, despre tC.'reatorull elicei 1româneşti.
Mir(:eu
Roibu, personalritate tehnică
de
priim ardi•n. Am soris însă mai mult
ce am artl,at de la alţiri . de 1la roJegiii lud, pentru că de la el nu
am reuşit să scot r.1ai nimic. Sînt
şi as•tfe1 de situaţi,i în !('are ~c real·izea:aă llln portret ind:irect. iar gazeL<w~ul este smt să fie oricînd capabiJJ de o schimbare de metodă,
de o reorganizare a a.tacului. Plierea pe reallii1tatea ime::Jii~t.ă este una
dintre „o)jlig1aiţiille de serviciu·' fireşti pentru un rep'.)i·te:-. Trebu ie.
ered eu, să încerci mereu să stabi-
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o comurnicare, chiar cu
cei
mai necomunical'jvJ dintre semenii
tăi . Şi dacă nu reuşeşti deşi
uneooi reu.5e.şti chiar impotrivaumm·
aş1teip,lă<t·l foarLe realiste profe.<JJonial, uman, ai cîşti.gat. nu ai pierdut. Ai cî.şbigat
pentru că ti-ai
testat mobil1batea reacţiilor. deschiderea Clă:1k'e orice sugestie pnimilă
de la partener ; ai ciştigat pentru
că
l•i-a,i îmbogăţit arsenalul
de
tehnici şi procedee
orofesi.)nale.
penibru că ai 1i1111ceircat Jrumuri mai
puţin bă1bu1te înadm.te; m u l Limă ins.ta.ni<\. ai cîşt>igat penbru că eşecul
ţi-a dat de gîndit, te-a obligat să-ţi
ana1lizezi fe1ul de a lucra, capaaiLa1lea de ia aborda o temă, un
inte1,locutor. Spun o bain~litate. desigur, dar pentru un gazetar o rice
expenien't.ă reuşită .;;.au nu
0onsiLituie iun pneţios bagaj pro[esrl.o na11.
Există, bineînţeles, tot atîtca
modalităţi de stabilire a unui climat ele dialog, tot a.tih~a .,capete
d e fir", cîţi reportel'i există.
In
ceea ce vă priveşte, cam es t\! l'lemeniul esenţi al în apropierea
de
interlocutor, în cîştigarea înc1·ede rii acestuia ?
Respectul,
oonSiideraţia
pe
caire i-o airăţi,. 1răbdru·ea şi interasul
cu care ~l asoullţi. eh i.ar dacă uneori Ja început, mă<car nu
spune nimk demn de reţinut. O
ati<tiudine arogantă sau plictisi tă, o
atu1tudii1ne de per.scană care ştie de
muJ:t tot ce i se spune, îndepăr
tează pe inte1ilocutor sau îl face
să se ret'1'agă în spatele unor reacţid pt'U1dente, conformist-impersonale. Apoi, să n1u uiităm, •)LlmenH cu
cai·e stăm de vorbă nu sint c bligaţi să ne răspundă, ei îşi s.acrifi.aă ddn timpul lor pentru ca noi
să ne desfăşurăm activitatea. Tipurile umane cu c-are
reporlerUJI
inLr.ă în contact sînt nenumărate 5i
dato rira de a se mula după friecare.
de a gă&i mereu modUJ!Hiatea rle adresaire cea mai potl"ivită. căiile de
legăLură cele mai directe.
r. vine
gazeta1•uluj,
nu
inLe1·Jocutorului.
în eare se desfăşoară
Momen1bul
convorbiirea are şi ci impo rtanţa
lu1, parteneml de dialog poate fi
obosit sau nervcxs,
sub impeniul
unei bucunii sau al unui
necaz.
Sjg1wr. că în aceeaşi sHuaţie poate
fi şi reporteruil.. dai· el e acela ca1·e
treburie. neapărat. să-şi domine .,umOPile"„
să creeze 0 atmosCeră
des'liirnsă, de încredere
reciprnră.
un climat pmpice d;alogului, comunicăPii efective. ,\ici nu există
formule ; ex.istă filer, există expetiien\,ă, există maii :.;ci seamă interesul real, fundamental pentru re-alitatea pe care o inve.s.tiig'hezi, pentru omU>! cu care st.ai de v orbă.
Onice ddscruţie repre1. 1 :1tă pentm gazeliar o invest,iţie - nu numai de
timp şi de idei, dar ~i :'l im·estiiie
de sulilet. Să recun o::i.ştem c,ă fiecare dintire noi afli.i cu deooebiiL"i.
bucurie de suc<'eseie, âc
:-cu15il.a
unuia diintre eroii !u1 de reportaj.
chiar la mulţi ani după ce l-a cu-

noscut, aşa cum nu-i poate fi indl·
ferent dacă acesita infirmă înc1·ederea pe ca re i-o acordase. Intre re·
ponter şi inte11locutor nu
există
cioa1r o relaţie profesionnl6. ci, în
pl"imul rînd, o rehţie umană, cu
toată încărcătura de em oţie.
de
afectivitate pe care o presupune.
Ce aşteptaţi în vrimuJ rincl
ele la un reportaj bun : informa~ie, calitatea comentariului, analiză,
adîncirea unor fapte, lăr~ imea unghiului de vedere,
exp1·esivitatea
rcdwctării

? ...

Toate aceste .::al i t ă ti ,
plus
altele o sută, care sd.-mi dea, prin
alălu•rare,
temperaturD exactă a
v.ieţH în colţrwl de lume unde reporterul a fost în nume·l c neu, al
citiitorului.
Toate acele
lucruri
care să mă determin~. dupi'1 ce am
încheiat lect.UJra repo.-tajului. să i'au
tren~ şi să merg şi eu să văd
locurile.
să doresc
să
cunooc
şi eu oamenii despre c-an' am cit.îl. Toate acele ca·J.ităti care să r:1ă
emoţioneze, aşa cum reuşesc să o
facă reportajele
sem.na le de Ilie
Purcaru, să abordeze realitatea cu
incisivri,taitea lui George Haclu Chirovid sau CoTI1el Nist<:.'resru, care
au laser în privini .şi în creion, sau
să descopere în cotidian p oezia, ca
Mihai Carainfil sau D1on1.:.ic Şin
can. $i, din fet'icire, lista
mai
poale continua. clupă c<.Jm depun
mărturie reportaje.le ci flite în or„sa
moastr.1.
Cristina DUl\UTRESCU

Interviul nostru

DICTIONARUL
~

instrument de lucru al gazetarului
Mulţumindu-vă pentru amabilitatea cu care aţi
ortografia, ci spre a o întări, atît în sensul aplicării
participa.t la inaugurarea „Colocviilor profesionale"
conse::venle, cit şi în acela a,l ajutorului dat la resale zfa.rului „Informaţia Bucureştiului", la care am
pectarea ei de marele public. Precizez că nu s-a
invitat şi confraţi de la alte gazete din Capitală, vă
modificat nici una dintre cele ie norme care „fac
propun să sistemalizăm discuţia pentru revista „Presa
varte integrantă" din Hotărîrea Consiliului de Minoastră ", la amabila sugestie a conducerii acesteia,
niştri nr. 3135, din 16 septembrie 1953 (cu ext::epţia
spre a face noutăţil e mai accesibile şi celorlalţi ziacelei referitoare la â , pentru care s-a menţinut morişti. Mai întii, v-aş împărtăşi „plîngerea" unor codificarea introdusă in 1965 în „Indreptaru! ortogralegi din presa centrală :
modificările incluse în
fic, ortoepic şi de punctuaţie ", anume: „Se sC'rie â ,
„DOOM'· ar fi fost operate fără consultarea
lor
nu î, în numele propriu România şi în cuvintele din
prea.labilă...
- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - familia lui: român, românAtit principiile de
alcătuire a ,,Dicţionarulu i
că,
românesc, româneşte;
ortografic, ortoepic şi moraromân, dacoromân etc.").
fologic al limbii române",
- Totuşi, noutăţile nu
redactor responsabil al "Dicţionarului
e laborat de Institutul de
lipsesc ! De ce natură sint
ortografic, ortoepic şi morfologic
Lingvistică şi publica" în
ele'?
Editura Academiei Repual limbii române"
- Introducerea unor n oblicii Socialiste România. cit
.utăţi a fost inerentă atît
şi modelul concret de con~pere a lui, a.şa -zisa „maprin extinderea corpusului de cuvinte la care s-au
aplica• normele („DOOM " are a proape 700 de pagini,
chetă ·', au fost discutate în dezbateri publice. orgaformat mare, faţă de 230 aile ,.lndrepta ru.lui ··, de
nizate de Comisia pentru cultivarea limbii române
format mic), cit şi prin can.f1n.1Jntă['ile la care au fost
(prezidată de acad. Alexandru G raw"), de pe lingă
supuse ele. Noutăţile, atît în ce priveşte regulile din
Prezidiul Academiei R. S. România, dezbateri la care,
Introducere, cit şi listele de cuvinte, Ş.înt de trei fe după cîte ştiu, au fost invitaţ i şi reprezentanţi ai
l uri : a) completări, precizări şi detalieri
(aspecte
presei. La 1·îndul său. Societatea de Ştiinţe Filologice
a iniţiat o serie de cunsfătwiri, cum au fost cele de
neavute în vedere în „îndreptarul ortografic, ortoepic
·'li de punctuaţie'") ; b) nuanţări ale recomandărilor
la Pileşti sau Focşani, la care au fost invitaţi gazedate, in unele situaţii adimiţîndu-se exis tenţa unor
tari d111 Capitală şi din judeţele apropiate. Cum este
foarle greu s5. stabilim acum clacă au răspuns ori
variante literare libere sau res.trînse la anumite domenii ; c) modificări
propriu-zise (sau corectări).
n--au răspuns soliei tărilor de atunci, aceste _.plingeri ·
Majol'itatea modificărilor generale saµ de amănunt
sînt, deopotrivă, criti<:e şi autocritice! Colecliv:.il de
reprezinlâ satisfacerea unor cr.itici juste formulate cu
redacţie s-a străduit să răspun dă, şi înainte ş1 d.up.1
apariţi<.4 „DOOM". tuturor ,.întîmpinărilor". mai mult
privire la „îndreptar''.
- Deoarece unele publicaţii (inclusiv „Informaţia
sau mai puţin întemeiate, spre a se ajunge la acel
Bucureştiului") aplică noutăţile din „DOOM ", în timp
acord necesar într-ur. domeniu prin definiţie al
dialogului. Eu însămi am participat, pe ljngă .Jnce altele încă nu au luat cunoştinţă de ele (excludem lipsa de voinţă :), vă rugăm să. prezentaţi (şi
:lormaţla", la întilniri cu redacţiile militare şi sporsă exEmplificaţi) modificările survenite, spre a fi
tive şi aştept cu interes asemenea colocvii, utile
mai lesne de reţinut de către cei care n-au intrat
atît gazdelor. care află normele de scriere c0rectă.
încă în ... contextul lor !
cit şi nouă,. care aflăm dificultăţile ce se ivesc in
- Din categoria regulilor c u caracter general, noupraC'tica. scrisului publicistic. P ornim de la convingetăţile mai importante privesc : a) numărul de litere
r ea că nici o ortograf.ie nu este perfectă, ci necondin alfabet (în care s-au introdus şi q, w şi y) ; b)
tenit perfectibi!A. ca însăşi viaţa spirituală ~ cole ~
tivităţii.
strierea cu litere majuscule/ minuscule, la care s-au
făcut completări. detalieri şi precizări.
- A~eastă convingere, dialectic întemeiată, ar pu- Intrucît această scriere derutează pe mulţi , vă
rugăm să recapitulaţi situaţiile mai frecvente.
tea justifica un anume „relativism" (să nu-i spun :
defetism !) lingvis tic la unii confraţi : dacă tol se
-· Aş reaminti şi ve<:hhle norme valabile la ora
schimbă periodic normele ortografice, de cc să. le
actuală. Deci se scriu cu iniţială majusculă : 1. Primai c unoaştem. şi chiar să le aplicăm ? !
mul cuvînt al oricărui text şi cuvînLul ca:re urmează
după pun<'t ori d upă un alt semn de punctuaţie, cind
Ca orice normă de convieţuire socială, care
acest.a e plasat la s:firş i tul unei comunkări ; 2. Nureflectă gradul de cultură şi de civilizaţie al unei
mele de persoane, pseu donimele şi poreclele (Ion,
societăţi. şi normele ortografice trebuie cunoscute şi
Păstorel. Nababul) ; 3. Numele proprii mitologice, de
respect:lte, spre a nu se face loc arbitrarulu: în
basm şi religioase (Venera, Cenuşăreasa, D umnezeu):
scriere>.
cu
consec~nţc
nedorite
asuµra
co4. Numele proprji date andmalelor (GirJvei, Joiana) ;
mun1can1
înseşi.
Orice limbă de cultură (şi. să
5. Numele aş.tnilor şi constelaţHlor (Saturn, Soarele,
nu uităm, româna, ca moşteni toare directă a latinei,
Grsa-1\fare): 6. Cuvintele inJţiaJe ale formulelor de
are rădăcini milenare) îşi manifestă unitatea şi prespoliteţe de tipul Domnia sa, Excelenţa voastră ; 7.
tigiul. intre altele, şi prin respectarea
regulilor
Toate cuvintele, cu excepţia celor ajutăltioare neaşe
ortografice şi ortoepice de către toţi. „Dicţionarul"
zate pe primul loc. care alcătuiesc titlurile oficiale
despre care vorbjm nu a fost elaborat spre a schimba
ş i onorifice, numele ordinelor şi medaliilor de stat

Interlocutor : dr. MIOARA AVRAM
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. Interviul nos'tru ·
(Erou al Muncii
Socialiste ; A 50-a Aniversare a
Partidului Comunist Român, Ordinul Muncii) ; a. Denumitil~ evenimentelor (Renaşterea, Umrea Prindpatelor, Al X-lea Congres Internaţional al Li:r:igviş
tilor, Confo1iinţa Naţională a P.C.R.) ; 9. Denumirile
organelor şi ocganizaţi.il:or de stat şi pouitice naţio
nale sau internaţionale, ale în.trepriiilderilor şi instituţiilor de tot felul ; dacă denumfrea este aldiui.tă
din mai mulţi termeni, majuscula este obligatorie
la toţi ac€ştia„ cu excepţia cuvintelor ajutătoare (Guvernul Republicii Socialiste România, Intreprinderea
de Mecanică Fină, Facul·tal~ de Limba şi Literatura
Română, Li<:eu.l Pedagogic, Şcoala GeneraiLă Nr. 5,
Institutul de Economie Mondială, Bundestag); 10. Numele geografice şi ter.ito1ial-admin.istrative (Braşov,
Africa Centrală, llimalla!ia, Bolintinul din Deal, Armata Poporului, Tu.şnad-Bă.i. UdreşU-Sat) ; 11. Numele punctelor <"ardinalle care const,ituie al doilea
termen al unui toponim ori care sin t folosi.te ca
toponime compuse (Ploieşti-Sud, „tQt Apusul '·J; 12.
Denunliri:le sărbătorilor callendaristice, religioase, naţionale sau internaţionale (Anul Nou, Intîi Mai, Ziua
Internaţională a Cop1lului) ; 13. Titlurile publicaţiilor
periodice, ale operelor artistice sau şt.iimţiLice, precum şi denumirile documentelor de importanţă naţională sa'll .iinternaţională, la pdmul ouvJnt (Constituţia, Presa noastră,. „Ultima noapte de dragoste, întîia
noapte de război", Legea rebrlibui1rii după c.'.lJ.itatea şi
cantitaka muncii, Dooretul păoii); 14. Niumek mfa.rciJor
de produse fodustriale, la pr:imul cuvînt (Ami ral, J:'escăT'UŞ, Lapte de crin, Surîsul Gfocondei); 15. Numele
proprii ale raselor, ~ocihlor, vwietăţiilor de anjmaJe
sau de plante, majuscula fiind obligatorie la primul
cuvînt (Bazna, York, Reoo1;d, Comul-cap1rei); 16. UneJe
simboluri şi abrevjerii de cuvinte comune (0 - oxigen; E - est; CP - cal putere; M.S. - Majestatea
sa; Oo. corrwania). Se scri u cu iniţială mică.:
1. Cuvintul care urmeaz..ă duPă un semn de punctuaţie care nu este plasat la sfi;rşibul unei comunicări
(„Licenţiat în drept ! tînăr eminent ! irezistibil orator !") ; 2. Cuvintele de declaraţie plasate după o
comuni<'are reprodusă („A adorrnilt ! " Ziise dînsa) ;
3. Numele personajelor literare folosite pentru a denumi tipuri omeneşti corespunzăiLoare (donjuan, harpagon, hercule) ; numele unor obiecte denumite după
tlocul de onigine, (Oilandă, havană, faianţă),
numele unor
obiecte, unităţi de măsură
care au fost denumite cu numele inventatorului sau creatorului (fo1id, ohm, •veber) ;
4. Denumirhle funcţiilor de
stat, politice şi militare (primmin.istru, senator, gener<il.
şah, voievod) ; 5. DenumirJle
serVJiciitlor, secţihlo.r, sectoarelor (secretar.fa:!;. dirrecţie, preambalaj) ; 6. Termenii generici folosiţi în locul denumi.rilor oficiale ale organelor şi
organjza.ţihlor de st:c!t şi politice naţionalle şi internaţio
nale, ale întreprinderi:lor şi
instituţiilor („membrii guvernului "„ „luorează în institut");
7. Denumirile epocilor istod ce şi geologke care n'll a'U
semnificaţia unor evenimente
(antichitatea,
evul
mediu,
feudalismul,
lumea antk.'\,
mezozoicul); 8. 'lume le de
popoare (romun, rus, francez,
american) ;
9.
Nu-
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mele punctelor ca'I'dlnale (est, nord, răsă·1,it, miazănoapte, ocoident, orient) , 10. Numele lunilor şi
ale zilelor săptă.mLniii (iainuarîe, mai, l'lllrui, sîmbăltă) ;
11. Numele objectelor de învăţă.mint (witmetică, lirnb_a romftn5) ; 12. Numele raselor, speciilor, varietă
ţilor de animale sau de plante exprÎ!!Tl.alte prin adjeetive sau prin substantive comune (oreţes.c, pietroasă,
astrahan, buldog, ionatan); 13. Pvdnrumele de politeţe
(dumneata, dumneavoastră); 14. Termenii
gener10
care .nu f.ac parte din numele geogr.afilce sau teritorial-administrative. fiind atribuiţi unei realJLtăţi co.respunzătoare sensului lor (aleea Nucşoara, balta Că
lăraşi, bulevardul Nicolae Bălces.cu, judeţul Sibiu.
piaţa 1 Mai, 011a.şul Dr. Petriu Gvoza). Sînt şi situaţii
facultative : 1. Primul cuvînt al fiecărui vers se scrie
de obicei c u imiţia:lă majusculă. Este admis însă să
se înceapă versul cu literă mică ; în acea.sită sH1.1aţie
trebuie respeoiate
aceleaşi regutli de scriere
cu
majuscule ca şi în proză ; 2. Orice cuvînt din cuprinsul unei
propoziţii poate fi scris cu iniţiată
majusculă pentr-u a-l scoate în evidentă, pentru a
sugera anumite sentimente sau atitudilni („Trece şi
Ea", ,.Toval'ă.c;e Director'·) .
- Ce noutăţ i exis tă în priv inţa semnele r or tografice?
Intre
modifică1rile
de 'iinteres
mai lar::
aş
semnala
reducerea
follosinii
m·atimei
în
toponime, prin
renunţarea
la cratimă
rn teponimele compuse de tipul substantiv
adjectiv
(Baia Mare), substantiv
geni1Jiv (Gura Humo rului),
substantiv
atnibut ou prepoziiţie (Orăoiunelul de
Sus) ; folosi'l·ea facultativă a punctuJ.u.i îon interiorul
compuselor din abrev.ieri literale (C.E.C. ;;au cgc) ;
permiterea notănii accentullui în cuvinte sau forme
omografe (acele-acele ; era-era ; du.şmain-Ju.şmân) ;
sporirea numă1rului de semne ortografice cu bara : I
(~n km/h) ş.i linda de pauză: (anglo-vest-german;
sud-est--mord-ves.i).
- La puţin t imp după „Dicţionar", a apărut ediţia
a I V-a a „lndreptarului".„
- Cum era şi firesc, ea a fost PUSă de acord cu
,,Dicţionarul ort<>grafic,
ortoepic şi morfologic · al
lim b ii române". Mai mult decit atît: P rograma a nalitică a învăţămîntului general include aceste noutăţi.
Iată de ce, a~nd în vedere volu!l esenţ~ al presei
în cultivarea l!immi literare, a sor.ierni (şi vorbirii)
corecte, ne expriimăm convingerea că aceste instrumenrte de lucvu vior fi ne:Jd:ps.ite dim .~labo ratorul"
celor care redact.ează şi asigură a<"Urateţea pub1icistii!că a coloanelor tipărite în milioane de exemplare.
Ion BUTNARU
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Gazetari despre gazetă·ri
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tittzctttrul comunist -soltliltul r-/:
permanent Itt postul sau ~ /.,
Pentru cine a urmdrit - în anii
interbelici şi în cei de după Eliberare jurnalistit.:ct lui Gheorghe
Dinu, apariţia, în 197'J. a volumului
„Baricada din călimară", reunind o
mică dar reprezentativa parte a articolelor social-polilicc, culttiral-literare şi a citorva din 1·eport•Ljele
acestui mare gazetar, a constituit
mai puţin o revelaţie cît mai ales
un prilej de confirmate a unei atitudini. Şi asta plentru că greu se
putea găsi un titlu mai simbolic,
mai jurnalistic, dacă vreţi, care să
reprezinte cu mai m n1tt'i 1)regnanţă
sensul însuşi al întrc:gii activităţi
pe care a desfăşurat-o in presă.
de-a lungul a peste 11atru decenii,
gazetarul şi poetul Gh. Dinu (Şte
fan Roll).
E adevărat, cînd se 1 eferea la perioada debutului său ca poet, pe
d.nd scotea împreună cu Ilarie Voronca şi Victor Brauner una din
primele reviste de avangarde! cie la
noi - „75 H.P:' - se con.5idera un
„cascador al
calamburului". Ba
chiar, într-una din acele fulgarante însemnări pe car~ le publica
prin anii '70 în „Contempormwl".
sub titlul „Cuvinte", fticea haz de
fracul 1·oşu pe care şi-l cumpărase
în tinereţe de la „ Taica Lazăr". ca
să frecventeze cînd şi ci.nd salonul
dadaist. Dar şi atunci, •i c1L atît
mai mult în anii care au urmat
vremurilor „de boemie", Gheorghe
Dinu s-a. considerat suit pe baricadă.

„Am fost băiat :.le prăvălie,
poet suprarealist, 1lPgaiist - con-

semna el într-mia di.n micile confesiuni ale rubricii din „Contemporanul". In lăptăria unde vindeam
galaxii de laplc (faimoasa lăptărie
pe care tatăl poetulni o 1in use pe
strada Bărăţiei nr. 31 - n.n.), as-

cundeam manifeste cl:mdestine aduse de Ştefan Voicu, de Ion Felea. d~
alţi

tovarăşi.

Hrăneam

prieteneşte

Vremuri
de elan. de roma'.ltism. ele candori...
de curaj !". Ei da. acesta a fost
revoluţionari. poeţi, bo~mi.

Gheorghe Dinu : un boem pe care
viaţa, cu toate avatr"Lrurile ei. societatea. cu toate ine~alităţi!e din sînul ei, l-au făcut să nu rc'Lmînă indiferent. să folosească arma scri.~ului pentru a spune lucrurilor pe
nume. chiar atunci sau mai ales
atunci - cînd o asrment?a atitudine
din partea un11i minu.itor al con-

deiului reclama. înainte de orice.
curaj. Cind calamburul gal(rnt trebuia neapărat împletit cu verbul
tăios, lipsit de ·echi1J1)c.
Aşa a practicat gazetăria ->i în
acest fel i s-a consacrat : de pe
poziţii de luptă. Şi cind lupta aceasta s-a canalizat pe două căi distincte, diametral opuse. una a stîngii democratice şi .J.lta a dreptei
reacţionare, pana lui Dinu :;-a situat fără şovăire de partea primei.
Iată-l evocînd atmosfera presei din
anii '30, într-un articol în ta1'e, sub
titlul „Gazetarul militant". făcea o
schiţă de portret unuill din marii
săi prieteni prin
griJa cr'iruia, de
altfel, au apărut în uitiniii ani şi
multe inedite din c:reaţia sa poetică : „Cu G.eorge Macovescu m-am
şi ne-am lega~ un:erii
în
pe mesele ac€'lora51 redacţii.
Pe culoarul de reporleri ai ziarelor .. Adevărul" şi „Dimineatn". Un
culoar tapetat cu afişe de Toulouse-Lautrec,
Casandre,
Colin,
pe care şuvoia forfota noastră.
Afişe care e păcat că nu s-au păs
trat. Ca valori muzeale. ca evocări
ale unor vremi de fer\'ol'i istorice,
de adolescentă incand<?scentă. Culoarul avea ele o parte si de alta a
sa birourile înghesuilP aie condeierilor cotidieni care consernnLlu t>\'enimentele zilei. Ale zilelor aprige,
atunci cînd erai gazeta„ de stînga,
în slujba conştiinţei sociale, atacaţi
de cernelurile scîrnave. Un culoar
de un eclectism confuz - conform
cu intei'zsele trustului de presă unde noi eram ni ş le „oarecari". dar
eram J:ezistenţi. Eu împ<irteam biroul cu Brunea-Fox. George Macovescu era în cel din fundul culoarului, mai mare, dar tot înghesuit. cu mesele de schimb ale reporterilor, cu larma de artizani ai
scrisului. Cu Alexai1dru Sahia, cu
ceilalti. Avea rubrica lui. Acreditat
la Ministerul Instruc\iei Publice,
unde nu-i era îngăduit să scape
nici o ştire aferentă. Scria rl'portaje. Burue. Ale condiţiei umane.
Cu o locomobilă care a luat foc pe
Bărăgan, sărăcind de mămăligă un
sat. Despre muncitori şi împotrivirea lor, scria Sahia la cronica muncitorească. Eram un grup, o echipă .
Aveam o misiune. îndrumaţi de
Partid. Cel Comuni.'>t. De baricadă,
de ghid, de elan. Cu întîlniri din

înlllnit
presă,

~:~
Desen de

Ross

mers în holul redac~1ei, c•u antenele
subterane ale partidului". I'rmtru ca
spre

finalul

articolului.

dupâ

cc

aminteşte că în urma.
suprimc'i.rii,
la sfîrşitul anului 19.31. a :::iarelor
„Adevărul·' şi „Diminea(a'' fi a 1·e-

vistei ,.Cuvintul Liber''. a trecut I.a
„Lumea româneasca" a lui Zaharia
Stancu şi apoi la „Timpul". contribuind, în anii războiului, alături de
George Macoi:escu şi de alti ziarişti
antifascişti, la
apuriţi11 „Homâniei
libere" ilegale, sâ conr'hida : , Eram

cu arma la umăr. In poziţie de tragere. Şi trăgeam. Solidaritate care
a sudat şi mai mult, pi:ntru totdeauna, o prietenie, o devoţiune, o
cadenţă, aceeaşi".

Prietenii, ţeluri comune, aceleaşi
aveau să-l lege pe Gl~eor
ghe Dinu şi de alţi confraţi din
presa vremii. Despre Geo Bogza, de
pildă, nota l.ntr-o ta!J!c·ia: ..In epoca
cadenţe

c.!e proteo:;t împotriva tcmb::-lismului
academic, de răzvrâtire şi de avahil·uri temerare în artă, în noile ei
identităţi, în epoca de frămîntări
şi revirimente politic\',
eu eram
gazetar, Gleo Bogza ele asemeni,
scriind zilnic articolul lui de comentariu la cotidianele unde era
redactor. Şi s-a al?iturat marelui
reportaj, epopeei sociale. L uîndu -şi
ca erou Oltul - acest vlădică al
apelor româneşti. ca să seric fastuoa5a lui biografic. . Cu „Cartea
Oltului", Geo Bogza se aşează în
literatura epică a noastră ca un
hăulitor
poet,
ca un homeric letopiseţ, ca un
giuvaergiu
al cuvîntului, un artizan al frazei,
un rapsod al cîntecului de străfun
duri. Tabletele lui săptăm înalc din
„Contemporanul" sîn t epoleţi ai literaturii şi publicisticii noastre,
adevărate mozaicuri sau vitralii, aş
spune. Chintesenţe ale marilor lui
reportaje de largă respiraţie whitmaniană. Un elogii.I al cuvîntului,
al frazei. al ideii".
Răspunzînd reproşului unei exegete a ope1'ei lui Ion Vinea t:ă poetul nu şi-a strîns i;ersurile în volum, în
timpul
i;ieţii, Gheorghe
Dinu aducea argumente peremptorii
în
favoorţ?a
gazetarului Vinea :

„Dar Ion Vinca a fost un prezent,
un animator. un Si;ladasin cu floretă de argint. O purta la butonieriJ. în surîsul lui <lL· 1Iel'uvim ...
„Lenea" lui e superba dăruire, ci-
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teodată

a modestiei lui. fon Vinea
a Io.st un marc modest, un timorat
!'aţă de el : ci, care era, in acela~
timp, pamfletarul unei epoci, ca\ alerul fora prihană ai unui ~cr's. N 1
şi-a tipărit o culegere. Ei şi '? Dar
u scris ! Şi cum '?"
Omagiind în 1969. în colo·rncle revistei ,.Presa noastrct·', personalilalea
doctorului Grigore Graur (.,coleg

venerat. din superba falangli a zianştilor democrati·'), tocmai
trecut
în lumea umbrelor, Gheorghe Dinu
nota : ,Jl simţeam apron1w. cînd

Alexandru Sahia, George Macovescu, eu şi alti condeieri ai aceleiaşi lupl.e trebuia să publicăm, la
ziaruJ unde el era unul din directori (alături de fratele său ziaristul
Constantin Graur - n.n.), articolul
ce trebuia trecut prin foarfecele duş
mănos al cenzurii ; la el ne du0eam. Să insiste, cu autoritatea cc
o avea, cu conştiinţ:i de care era
stăpînit, ca materialul să poată fi
citit a doua zi în ziar, spre a-şi
face serviciul lui revolu iion:J.r. Ne
înţ,elcgea, ne da
spcrnntc, atunci
cînd putea. Nu era numai 1111 om
bun. ci şi un vizionar cu încrederea că adevărul trebuie apărat,
trebuie slujit. Şi-l apăra, îl slujea.
Cu discreţia unui sunet admirabil
cu consecvenţă. Aşa îl cunoşteam şi
ne îndreptam spre el cu încredene
in acele vremi de strid,..,nt~ vei ificări, de abnegatii, de con.struire a
presei democratice romuneşti; fiindcă
„Adeviirul",
„Dimineaţa",
„Cuvîntul liber" erau
ziarele Cf'
continuau o tradiţie a presei progre$iste.„"
Dar nu numai presa rnnuină i-a
fitrnizat exemple strălucite d.e gazetari ce şi-au pus condPiul în slujba luptei pentru etern.ele valori ale
democraţiei. Cînd, în 19.15. se stingea din viaţă, la I':itis. Henri Barbusse. şi cînd la noi în ţară, ca şi
în Franţa. campania 7Jentru realizarea unui front populai' care
să
bareze calea fascismului. era la ordinea zilei. Gheorghe Dinn publica
în „Cut•întul liber" din 7 .~eptem brie 1935. un portret cil gazetarului
Barbusse cu aluzii rroenite să insufie luă ri de poziţie în i;piritul cerinţelor momentului tutumr mînuitorilor condeiului. „Dacu la moartea unui scriitor - sublinia comentatoru) rămîn în urma lui ope-

reprezinte, să continue acnu acelaş lucru se poat<'
spune şi despre gazetarul, soldatul
permanent la po5lul său, atacînd
evenimentele, combătînd
ofensiva
elementelor rele, stri'tjuind ca un
dig năvala. puhoiul hoardoelor culturale. De azi înainte. cu moartea
lui Henri Barbusse. evenimentel€. ~i
mai ;lles din perioad::i actuală, cînd
sînt atît de extraorciin<'li'L' de periculoase. rămîn văduve de un comcnt:ilor al lor. cil' o scnlinelă vajnică. !n sensul ace:; ta .~azetarul este
rele

să-l

ţiunea,
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dinamic, gata de <ltac, făni. meditaţie, cu atitudine, izbind, în permanenta campanie. în cc măsură
era Barbusse gazetar ? În tnat[1 accepţia acestui cU\'Înt -;;i acestei îndeletnicll'i, pe pl<111l1; probiFtiii. curajului, unei conştiin\c depline. Pana
lui era aservi U't un ..ii ideal căruia
i se consacrase. nu unui trust. unui
birou mercenar „i ..:d funcţiuni \·enale. Barbuss-~ cu1hluc<>.l revista de
culturft şi polemic;,i politicf1 „Monde" şi cotidianul „H111nanitl-''. Descins din tradiţia lut Jau1·c5, fnndatorul ziarului. el a c·:oluat ele la
socialismul celui ,1:;asinaf în 1911,
la activismul necesar şi adec\'at împrejurărilor de azi.. Henri
Barbusse a ievoluat de la litcr·atură în
gazetărie, istoric.„
Crm5tiinta
lui
(din romanul „Le :cu ş1 di11 poeziile volumului ,.L.ts
pleureuses"
n.n.) trecuse o baricadi:i. t1e :::înge,
luminoasă şi se alăli.1rase celei unanime a poporului. /\.. 1nporului jertfit. exploatat. orbeLi1ind în ue?nă.
Acest popor trebuie <'ondus spre izbînda lui finală. spr.? !im;mul ce
i-l deschide larg in faţă istnria „
Murind, proletariatul franc~z ri<:>rcle un luptător al s;1u de anvl:'rgură.
Un lupUHor cotidian·'. A ridica o
l>aricadc'l împotriva cun:mtiil11i fascist ce df,'Penea tot mai amenintă
lor era cerinţa strinc;entă p1• carP
o reclama luptătorul cnti::Jian Gl>rnrghe Dinu. în acele zik. colegilor săi
de breaslă.
Tntr-o carte
amintil'i <l<'spre
scriitori şi gazetari pe care i-a cu1wscut şi îndrăgit, Alexandru Raicu
relata o discuţie at'utii cu mulţi
ani în urmă cu Ghi?orqhe Dir.u, în
cursul căreia au trecut !11 revistcl
actit•itatea febrilă, incanclescmită a
ziaristului care a fust si ·reporter şi
secretar general de redacţie. şi machetator, şi titular al arti~o1elor de
fond, şi cronicar plastic :;au cinematografic. „Am scris de
to.ale
spunea Dinu materi:lle poli-

oe

tice. reportaje,

cronică

nematografică.

plas~icii,

literară,

lJ::i

şi

cicro-

nică gastronomică".

Care-i era poziţia. cum 'işi concPpea.articolul pe teme politice s-a
desprins limpede din mărturii1e i:ale.
lectura colecţiilor de .~ia„e si 1·eviste unde a lucrat conturind deplin
profilul condeiului miiitttnt. Dar
1·eporta,iul pe care
1-a practicat
Gheorghe Dinu nu .~-a aflat si el
sub imperativul aceloraşi idealuri ?
Tntr-un lung dar foarte bine documentat articol publicat în „Timpul" din 7 iunie 1939. sub titlul
„Laurii reporterului", el foloseşte
JJrilejul acordării în Franţa, de că
tre Academia Gonconrt. <L m·emiu1tti pentru reportaj „Albert Londres" premiu
ce se decerna
anual în amintirea marelui rt?JJOrter francez. căzut pe frontul pro.fesiunii lui. într o catastrofă ma ritimă pentru a pune în discu-

ţie şi cite va probleme specifice ale
genului acesta pubUcistic în
care
.~-au afirmat şi se afirmă şi astăzi
alîtea valor0<1$e con.deie. „Rcpo1 tai ul în gazetărie - scrie Gheo1·ghe
Dinu fiind lalurn d,icumentară.

ele largă informaţiune„. cst.e totuşi,
o îndeletnicire ca.re-li ee!·e Yn nfa1"i
rle talent şi tehnica redaclă!'ii lui,
r::i o cultura foarte generală şi multilaterală. Sau mai bine spus. uşu
rin\a de a lua contact cu subiectele din toate domeniile, de a şti
să le sesizezi şi rC'd'l apoi în reportajul scris. în ahră de acest
lucru.
reportajul µ1·esupune acel
contact direct şi inwcliat cu rcalitri\ile social!'. el fiintl o expresie a
acc•slor reali tă \i. Pinit la dezvoltarea ziaristicei aşa cum există
asU11:i repo1·tajul L'ra făcut întîmplător. atuncl cînd rm-1 fă
ceau marii scriitori. romanul 1.eIiind decît un reportaj de o analiza şi prezentare a subicctoebr n•ttlt
mai aprofundat. ('p sînt aHc:eva
cf1nilc lui Malraux ~i
ale altor
scriitori conternporu111 'smt
C'lasici,
dedt reportaj desfi'ir;.urnt pe planul
unor idei mari şi ample analize psilwlugice? Ce sint cd.r(ile lui Gogul.
„Revizorul·'. „Sunete moarte", dacă
nu reportaje, pline ,le observaţii şi
ele> r"Clare a unor oameni cu amh1an(a lor'? Sau \·ăzînd invers problema. report<iiele lu: Albert Londres. Egon Erwin
Kisch
Paul
Rniboud şi nlţii - coelc mai multe
apărute în cărţi nu pot fi ele
adevlirate romane, dacă :1Utorii lor
::;1-c-r lua riigazul :.ă k amplifice.
sr1 conture1:0 mai adinc persona.it>le " Rt>porlajul a'>a cum este
cei u t astăzi a devenit o ramuri'!
a l!lernturii„. Nu c <kloc de mi1·:.irc. în cazul acesta. c'i CPi mai
multi reporteri de astăzi ai Fran(ei
c:înt. în acelaş timp. scriitori recunoscuţi'·. Gheorghe Dinu citează în
t:ontinuare o opinie despre r.eportaj
<t lui Pierre-Mac
Orlan la care,
7Jare-se subscrie : ..Un bun report;;j spune scriitorul francez -

estP mai greu să-l faci, decît o
carte genială, fiindcă pentru repor1a.i nu-ţi ajung darurile înnăscute
şi nu poate fi vorba să te laşi dus
ele inspiraţie„. Consider reporlaiul
ca fiind cca mai bună cducatie
poetică„.
Experienţa
reporterului
este mult mai complectă decît
aceea a simplului voiajor, fiindcă
c>l se amestecă cu lucrurile şi oamenii. pe cînd căl:ltorul. oricît de
af1>nt ar fi rămîne un turist". Si
Gheorghe Dinu continuu: ..Dacr1
nceste observatii judicioase se. aplică
reporterului social, reporterul
politic reorezinlă. pe <icelaş plan.
a llceva. El scrie istorie". Şi autorul
articolului îl citează ele astă dat ă
pe Paul Nizan. .,unul dintre cei
mai dotaţi romancieri francezi actuali şi reporter polit.:c'". care în
rartea sa despre .faimoasele acorduri ele la Milnchen din 19.18. la
.~emnarea cărora a fo.H prezent. ohsen·a:
„Un redactl)r diplomatic
t:'sfe un istoric al imPclialului : C'!

nu

sesizează

prezenlu1. decît în cli-

pa în care se pierde în trecutul istoriei. Vreau să spun c.:ă el scrie
istoria ultimei zile sau nopţi, şi că
această istorie se îr.tr>Crupe, pentru
el, cîteva minute înaintea orei cînd
formele sînt încheiate şi 1·otativelc
încep să meargă.„" 1n ce-l p1·iveşte
pe Albert Londres are numai cuvinte de laudă despre artiaitatea
acestui „prototip al rep~r(t!rului·' :

„Cit timp a lucrat, acest neobosit
scriitor, la jurnale, a cutreierai lumea, s-a deplasat acolo unde ştia
cd. via ia se chinuie, că există o condiţie umană a indivizilor dur..i, şi a prezentat-o în repol'lajf'le lui
ca pe cele mai în[iorătoare documente. Existenta condamnaţilor din
Guyana („Dante n'a rien vu") ;
soarta cruntă a vînzătoarelor de iubire cu negustorii lor abjecţj r„Traite des blanches"), după cum atîtea
şi atîtea
dureroase existenţe, au
fost văzute şi descrise ele creionul
pregnant al repor•erului francez.
Şcoala mare a reporta.iului. .'\lbert
Londrcs a luat-o din literntura cu
care şi-a început c:irier'1. Din poezia lui. Aplicînd-o la viaţă, la realitate, această literatură sau poezie
a devenit reportaj, document".
Gheorghe Dinu, se ştie, a fost în
anii '30 unul dintre cei mai neobosiţi cronicari
cinematografici., un
pasion,at al celei de a şaptea arte.
De p e ce poziţii a înieles să-şi ser-le
comentariile-i competente aflăm dintr-o discuţie pe
c.iM a
avut-o
în 1967 cu un redactor : „în acti-

vitatea mea continuă de zi<1rist. filmul nu a fost un „violon rl'Jngres·',
c1 o preocupare permanentă Astfel, în afară de arlil.:olele din „Era
nouă", „Cuvîntul
l!ber", ,.Atlas",
rl:'dactam şi o rubrid de cinematograf în ziarul „Adevărul·'. ce se
numea, cred. „Un film pe zi". Dar,
din cauză că „Adevărul" era o publicajie comercială, ca tl•e altfel, în
gEneral toate ziarele de mare t:ra.i,
singurul mijloc pentru a scăpa de
servitu(ile impuse de faptul că în
paginile ziarului se făcea reclamă
pentru absolut toate filtnf'le ~i deci
nu se putea lua o i:.oziţie, o atitu-

Pentru

creşterea

Gazetari -despre ga~etă~i
de acelaş film
ziarul îi făcea publicitate, era
aleg clin toate [il:nele c~ rulau, numai pe cele ca:·e aveau într-adevăr o calitate artistică ';'i deci
pe cele despre care puteam să scri u
favorabil... Dificullftţi cu cf'n:wra
aveam pe toate plunuril~ : fie cii
nu reuşeam să \'edem anumite filme, fie că ni se suspendau anumite
articole progresist.:!. AstEel, articolul apărut în „Era nuuă" (foebruaric UJ36) „Cincmatogrnlul - 40 de
ani de la inventarea lui. 15 ani de
cinematograf sovietii.;'·. trebuia să
apară mult mai dezvoltat în „Cuvîntul liber", dar a rost oprit de
dine

negativă faţă

căruia
să-mi

cenzură".

Că

în sc1·isul lui Gheorghe Dinu,
lui foarte
serioase, cititorul surprindz adesea
un subtil s-imţ al umorului, nu e
deloc de mirare. „Trui1adurul calamburului" credea sincer în 1mterea benefică de influentare a opimei publice prin slo1m păt1"unscl de
duh, de spirit. Mai mult chiar. Considera că umorul a fost î11totcleauna un apanaj al condeierilor de
stînga. Şi în sprijinul acestui crez
avea să aducă argumente deloc neglijabile într-un articol apărut în
„Lumea român ească" din 10 octombrie 1939, care inauţJura de fapt,
rubrica de umo1' a ziarului, „Lumea
veselă".
Cursivul
lui
Gheorghe Dinu se intituln, sugestiv, „Trebuie să ştiţi să ricleţi". Şi
în el se "fef erea la gazetal'Ul francez Andre Wunnser care, într-un
ciclu de conferinţe ţinute prin toatc'i.
Franţa, argumentase „cu
o veri:ă
plină
de savoare", un fapt loaic : „Clasele care îşi pierd forţa
ele domin.ire. în eforturile lor de a

m multe din articolele

se mai menţine, conţin clemC'ntele
ridicolului. De asemenea. în cor.servatorismul moravurilor lor există
material pentru umor. Clasele noi,
acelea care în mod natural le suc-

red, virile, intrepide şi tin"reşti, smt
acelea care pot să rîdii". Pe Andre
Wurmscr consemna Gheorghe
uinu H însoţea adesr•a binecunoscutu I desenator Jean Effcl care,
P<' o tăbliţă desena cu creta, sau
mai bine zis ilustra, tot ce gazetarul francez destăinuta despre ceie
200 de familii care c.mduceau Franţa
acelor ani. „Era stîng:i care i idea
- continua cronicarul de la „Lumea
românească". Care are tle ce rîde
:;,i care se serveşte de umor să-şi
facă din el ceea ce spun•'a că este
umorul academicianul francez Ren z
Doumic : „O atitudine socială".
Oriunde şi oricînd a fost făcut
umorul, el este, prill esenţa lui, de
atitudine şi mai aleo:; refonnator,
prin conţinutul său critic. Bine înţeles că afară de acel umor transfigurat de unii în trivi:1l1tate, care
nu este L1mor, ci l 1teracură .scabroasă şi amorală. Umorul nu p0ate fi făcut decît de o:uneni inteligenţi. El este jocul însuşi al intel igenţei şi al volubilităţii spirituali>.
El constituie.„ substanţa critică prin
excelenţă a obsenato•·ului fin". Şi
animţînd cititorilor
conţinntul nt-

bricii pe care ziarul urma ::-o gcizsăptăminal, pe cîteva
rolaane, Gheorghe Dinu. 1·ehta în 1ncheiere ide1ea enunţată în titlll:

dv.iască

„Trebuie să ştim s1 ridem, nu este
un lucru dintre ceie mai uşoare'·.

1n cadrul noii 1·ubrici. apfreau şi
primele glume din suita intitulată
„Pitcală arie cullînlul".
Gheorghe Dinu urca astfel
şi
umorul pe baricada luptei pentru
îndreptarea stărilor de lucrILri nedrepte, pe baricada cl!ntr-o
căli
mară umplută nu cu c1>rneală , cum
se obişnuieşte, ci cu vitnolul de care
avea nevoie pana lui mereu sarcastică, mereu neastimpărată, mereu cam bativă.

atractivită ţii ziarului „li to rai"
~

Invita "fie la o competiţie
de in ven tivi ta te gazetărească
b1iogea

Reda::ţia ziarului „Donouă" a ăniţiat,

Uoe, carouri-rebus, epi-

î,ncă chlin toamna \Ur.ul uii
treouit, un >Clonours dE'
creaţie public·istJ,că, desd11is tuturor cititorilor
şi colaboratorilor ediţioi
estivale „IJifJor.ail ", ravînd
oo 1iemă aativiitatea 1tuJ'isitică. Pa.rticipa11tii erau
îndemnati să >trimită :
reportaje, fose mnă1;, fo-

g.rame, anecdote şi cuJegelli
de cunioz1•tă ţi
Eviiclenil, deopotrivă.. propwnel'i şi sugestii pentru 1divel's;fkoarea 1tema1liaii şi a genurilor publ,1aistice care s..1 facă
din „Litroral" o publlicaţie de vacanţă cu largă audienţ ;1 1a oit.itori.

tografi i, desene umoTis-

Receptivi, malţi dintre cnlaboratoPii locali
au şi trimi.o:; iun volum
fawemnat
de .1ucră1ri
c!Jintre cele maii diverse
Concm-;;ul
„Liitoral ''
rămine,
însă,
des<:his
p1nă la sfîrşitul
1un.i<i
mai a.c. Sk1t iindemnati
s.ă.
-pairbidpe fi colegii
ziarişti~profesionişti din
1oate recbcţiile, centra-

Constantin DARI E
şi locale.
Cu acest prilej, lansăun colegilor din presa
jude~tnă invitaţia de a
part.id.pa la realizarea
unei rubrici noi. consacrată marilor inf:ipt uiri
ale acestei epoci : „VĂ

le

PREZENT Ăl\J

ORAŞE

LE ŢĂRII" (isio1iie şi
actualiiaite, valo~ii arhitecturale şi de artă, frrumuseti '.!Jle naturii .şi de
inrteres turisitdc).
Pa 1iLicipanţii [a
concurs vor .avea satisfacţia să-şi regăsească co~aborarea în
<'Oloa.nele
zial."utl'Uli
esHv.ail „Litora!L".
Cele mai bune lucrări
vor fi premiate.
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~------------------------- Rubrloa

•Am
A

văzut•Ne-a plăcut•Vă semnalăm

devenit o preooupare poli't:ic.5. de răs
pundere a
întregii noastre prese
'
0°rganizairea unor dezbaleni de înaltă
ţinută pubHoisLică în spirit.ul ideilor şi orien,t.ălilor
cuprinse în cuvintă11i1e
seoret.arul:UJi. general al
partidului. O asemenea dezbatere a organizat recent zia·1·ul .,.Scînleia '· penLru a subhnia ooncluziilc
de o insemnătate deosebită ale Plena1·eJ C.C. al
P.C.R. din 1-2 ap1•Hie rositite de tov.a·ră.şul
Nicolae Ceauşescu . Astfel. ziarul începe ou rnumă~ul din 8 ap11ilie U1n sel'i<al de in.Lervenţi.i p11ivind
obiectivele fundamenLale ale Legii reibrJbuţiei în
aoord global şi aco1-d direct a pe1'So.nalUJlUJi muncitor, în i-nionţia de a sco.ate în evidenţă 1importanţa acestui act 1101-matâv elabo·rat din iniţiativa
şi sub dkeota conducere a tovarăşu!UJi Niioolae
Ceauşescu. Pi·in oonvorbiri cu cadre de conducere
din Milni&ter•ul Muncii se subhiniază impo.rtanţ.a
acestui act ce urmă:re.şte perfecţiona.reia reilaţhlor
de muncă şi •repartiţie, în lumina cerinţe[or acce.niuăr•ii latm·ilor cailitatcive, intensive şi care asigu:-.ă ap1ioairea fe.r>mă a pu:inoi.pL!Jlui socialist de
retTibuire după canbitatea, caldta.tea şi importan(.a
socială a muncii. Autorul convorbi•11iJ01r, Corne·liiu
Cidan, îşi gîndeşte f,iecare Î'nirebare, o formulează
dar şi concis, astfel încît răspunsu1~me
p!l.imiie
reu.;,esc să aducă rea1lmente preciză,11i şi să coinore~iteze laturile componente ale legii, începind
cu scopul său final care esle creş.teirea cali.iăiţÎ'i
şi eficienţei şi sfi.r:şi.nd cu imp01l'tanţ;a 1răspundel1ii
personwle şi a întregului
oo[ecţiv în aip1li1carea
corectă a acestor reglementări.

Fără

supărare

i.arele centrale şi judeţene, Radiotelcviziunea, i·evistele publ.ică artico.le şi
transmit emi.sih111ii exprimî1nd adeziunea oamen ilor muncii, a unor pensonalit::iii a le
viietii s ocia:l-e.conomice, şl.iinţif•ice şi cuJLburale la
ideile din cuvîntarna rostită de seore1..aru1 gelller.al
al par!JiduluL tovarăşul Nicoilae Ceauşescu, la Plenara Consiliului N.aţionail al Frontului Democraţiei
Şi Unităţii Sociaiiis te. p1·eoum şi 1a ideile •CUPt'i•nse
.îin Deda.r:aţia-Apeil a F ro ntului
Demooratiei şi
Un ităţii SociaJ.isle din Republ.ica SociaUstă România adresată particielor şi organiiaţiilor democratice, guver;ne1lrn~. •tuturor popoarelo,r din ţă.r~ile europene, clin Statele Un:ite ale Ame1~idi şi Canada,
de pe alie continente, .5i în Deda;rn.•ţia Ma.rii
Adună1~i Naţionale a României cu pl'Î'vi.re la Anllil
Internaţional al Păcii. Sublin.iind preocuparea statornică a ţ.ării noas.tre. a preşedintelui Ilomâni e i
pentru viitornl seni1n al planetei, grupajeile ample
care poarli:i titluri semnifoicat.ive: .,Gfasu1 României glas raţional.
construdiv, CO'nstant de
parte.a p.ăcii·· („&:i1nleia·· - 17 apnil.ie), „NegocieTdle trebuie s.ă preva.lezc asup1-a armelo•r" (..Românja liberiă" 1fJ ap1n.il.ie), „,Vibrantă expresie a
voi:nţci supreme a initregu1lui nostt' U popor. a tinerelului Românjei de a face Lot.ul penL11u apărarea
vie(ii ş i păcii, pentru v.iito.11ul fierbinte a[ omenirii" exprimă vo.i•nţa de pace a întn~gu1w nosiiPu
popor.
Se remarcă. pr'inir-o concepiie pubiicâstică unitară, djnamică .5i de un relief deosebi1t, celle două
pagini consaorate aceslei tem.aLioi, inserate
de

Z

!

•

DE PRIN PRESĂ ADUNATE ...
•

Arme

n01 ...

O i1nformat.ie neaşte,ptată ne ofe„Gazeta Go rjului" ~11 apr1i1lie) :
„Cum însă ei au împuşcat o căpri
oară folosindu-se de o maşină (s.n.L
proprietatea pers·onalJă a lui G.B ..
s-a pus problema conf'iscă11ii acestei a şi a trecerii ei în proprietatea
statui!'Uli ".
Rubrica la C'aTe a apăinit n ota se
i.ntitulează .,Cu şi făiră aoment'a1·H ",
dar, în aces•t caz. sim·team nevoia
uiillll'i comentariu mai ampl'll pentru
a înţelege cum se poate împuşca o
căpriioară ,.folosindu-te
de o mară

şină".

•

... Şi noi profesii

tn ,,Iniformaţia Ifurghi tei" (27
mar•tiie) ni se VIOl'beşite despre cîţiva
ti.ne.ri care ,.(... ) sînt el e 1>rofesie lucrăto l'i în sfera industriei
ocl<>rhclene (s.n.) ori se pregătesc pe-nll'U o
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Inovaţii

pe

tărîm

alte plăcute
surprize

Cltiăm din „,F1J1amura
Cara.şSeverin (1 aipri.l ie) : „Ziuia a doua
a o.ferii·t spectatorilor o plăJC1UJtă surpriză :
îmbo1!Jnăviindru-se
inopi.nat,
ackita Olga De1da Matees;cu a trebuii·t să fie în1ocruită".
O SLH'1pniză - dar nu pilăJcută a cons•tLtuit şi penitru moi lectura
frazei cita'te. T,nebuie să recu111oaş
tem că modu~ de e:iqprimare nu este
di.nitre ce•l e mai iin&piirat1e.
11

asi!Je'l de profesie îin cadiru•l liceelor
din municlipiru[ de pe Tîrnava Mare". Foa1'te precisă profesie !
Cuvî.ntu1 ,.iiniţiatii.vă" e atît de des
fUIU:1izat în presă î•nciît a devenirt u n
JoQily-Joker, bu111 oriu111de. Un exempil'U 't ot diin .. Infonmatia Harghitei"
(25 ma-riie) : .. O iniţiativă
demnă
de toată lauda s-a desfă:ş.u1rat pe
pîrtia de schi (sm.) de pe Zăpode,
de lî111gă m'laş,uJ Topliţa".

8

lmbolnăviri şi

•

Ciocă nitoa rea

şi beneficiile

utilităţii

folcloric

.,Ohrazu1l subţire... spune o vo:rbă
di111 popor, cu cinste se (ine" ..., citim în .. Miiikovuil" - V1rancea (12
apri1l1ie). Vorba din popor spune
altfol dar, nu şi.im de ce, prov•erbe
bi.necunosou1,e ajung de foa.r•te mu1te
ori în articolele miastre în „hai1ne
noi". Şi totuşi nu 111e puLem plînge
de lipsa de proverbe, ca să fie necesa-re mod itfică.ni din ,.rno1li vc !'Cda.cţ.io11ale ".

-

StiJuU preţios, ca1re caracterizează
mua,te diln crorui1C1iile liiteraire, nu ocoleşte nici pe acelea dedicate creaţiei
pe.n.tru copioi. C:·tă m diinitr-o astfel
de însemmare, pub1i1cată în „Secera
şi cioca null" (11 apriJi.e) : „'Oiocălni
toa.rea i n tiuieşte beineifiiciHe utiildită
tii" ; „Ied'llil ştie secretul si·g uiranţe•i" ;, „Ursul
simte pilă:ceirea delicioasă a mi€rii ". Crnnka abundă şi
în painseurii ele tipul : „Ull1'iviersul
oo,pinăriei e urti.ve·rsul
s0arelui total"; „1\lnive.rsul in.fianrn, o sursă
1

bieetlvâ~~~~~~~~--~~~~~--~~~~---~~--

văzut•

Am

Ne-a

plăcut• Vă semnalăm
constanta cu 0are gaz.eta
„Flamura Prahovei"
locul auR
veniit
Sub tililul D e la ci„Ar-

„FJacăira" din 11 aprilie, sub generkul „Rom~1ini1a
Ceruuşescu Pace", pa~i1ni îa1 care, pe lingă
un edito,r ial şi adeziunwle reu•nite sub tJi.tlu.l
gumente de ccmş11Jiinţă Ja programul de pace a1

României ", sJnt ilncluse, sub ULlul

„.Preţuire

pe

toate
menidianele", şi opinii ale unor ZJiare şi
agentii internaţionale priMind aportul Romântiei.
al preşedinleJui s.ă:u, la 1actiUil1<ile în favoarea pă·cii.
AI.te două casete grnpeaz.ă sub Li.tihul , .Acţiuni dl:!
înalt prestigju". iniţia;tiveile ţ.ării noastre, precum
şi propucne.ri·le naţionale, constructive. realiste. pl'ivind Juan~a de măsuri conorete î.n ctfrecţia păcii
şi securitătii, reunite sub titlul semnifiaaitdv „Urgen\ele 1padi".
Aceste.a sint donr cileva exemple care eviden(iază preocuparea constan•tă a presei noastre de
a reNecta adezi•unea .l1nt11,egu1ui popor lia acţiuni!le
de înalt prestig•iu iniţiale de ţara noa.sură pentru
inlăturarna per.icolu1ui de rftzboi, pentt'u apărarea
păcii.

în act.i\ritatea gazeslu.i ba păaii consideele însemnăQ·i ele călătorie din Japonia, publicai în această perioadă
de zktru1 „Sdnteia",. sub semnătura lui Nicolae
Dragoş, .5i inti<tltlat Reportaj de pace la Hiroşima.
Emoţia înLHniirii cu acest „or.a.ş al memoriei ullr.ag1iate a umanităţii" :1e es,te transmdsă de report.er
cu mijloace
simple, da,r deosebit de sugestive.
Fiecare citttm a·esimie aproape şoC1UJ! î111lîlnii11ii cu
locul în care, î·n aceil neuit.at august 1945, s-.a
petrecut una din cele mai mari tragedii din istor.ia .şi mem oria lumii.

F

perm.anem1tă
sin-cerită ţii

e
O

conving.ăitor

oarte

tărească pusă în
răm a Ii cio1'ul

emarcabilă

acordă

infonmaţiei.

titori, pentru cititori, o înt.reagă pagi1nă. alcătuiil.ă
din diverse rub1,ici („Ni se scrnnailează
că.„ ·',
„AuLorităţile răspund"„ „De ici, de colo„, „Legea
în a{"(;iune·') oforă şLiri diverse, semnale critice
sau scurte no,ie conţ.inind
infot•maţii cli1n toate
do!!1eniile v1ietii
economioco-soci.ale şi cu1lburale,
ofer.inel cititoTi:Jor prahoveni posibti!it.atea unei infonnăti operative şi deosebit de uli1le despre to·t
ce intră în sfera lor de int~res imediat.
in gazeta

„Viaţa

Buzt1ului" (12 apdlie)
un „Episod " . aşa cum este
sup1:ahnLlt.u1lat foileto.nul
Instrucţiuni
p cntn1 „dus cu preşul ", semnat de D. Constanti1n.
Cum acest gen pubLioistiic este p1·ezent din ce ln
ce mai rar în publicaţii, ni se pare cu atît mai
meritorlie inserarea acestui foi leton de bună factw-ă publi0istică, a cărui sursă de inspiraţie o
const.ituie o sesizare primită la redacţia ziarului
P'rivJnd al,i1tudjnea 1U<)r<'.'1lonilor .unui cen,t.ru de rep.an:at televizoare.
Autorul reu.5eşte să găsească
maniera de redaoiare adecv;aL;J intenţiei sale de
a sati:riz.a ati't bine·cunoscuta taetică a tergi '.'!.!t'să,rilor, cit şi adoptarea unei noi ,.sti1·artegii" a
amînăr<Hor, în care excesiva
amabiilitate, fals.a
solicitudh1e se vor metode abile de a as::unde
Ji,p.sa de responsab,ili.taie.
Valoarea interven\iei
gazetăreşti const.r1 tocmai în abilitatea cu ca.re este
demontat, „piesă cu Dies.:i ", acest procedeu, ceea
cc conferă foiletonului o efica<:itiate muil•t
mai
puternic~i derit un articol critic, sc.ris pe un L0111
vehement.

D

remarcăm

OBSERVATOR

Fără

de solar. Un sole.ir al
SUIPireme".

supăra•e 1

DE PRIN PRESĂ ADUNATE...

De-ale artei„.

a•l1tă cronică literar.ă,

de aiceast5.
de.tă din „Drwmu1l soc•i.allismiU1lui" (1
mair11ie) : „ O dimineaiă minunată.
penitru proza scurtă este interesantu
ca demi,tizare a textl\llui, ca o repl'opunere a poetid·i pro.zei. Da că
un Orfa•tie.111 Teodorescu ne oferea un
text î.n «haine de JLICDU", o povesitire a felul·Uii 'în ca.re s-ar putea
scr•ie poves•ti1rea, a1dudnd la su1prafaţă toate
materJ a11ele de care nimen~ nu-şi mai ami,n leşie sa!U nu
bărrmi.eşte că ar fi ex1istat
atunci
cînd se admiră edificul (?) finalizat,
Toa.n Gros.an aduce în povesti.rea sa
textu~ care işi caută modelul real.
u111 ,text care caută a.nu.mite i.posbaze
ale reali.tă ţii pentru a le transfigura,
în felul aces.ta motivîndu-se".
Mai ai.fllă,m, di.n aceeaşi cron.1ca,
des1pre una din PoVe.sti.rile recenzate că e „horgesiană din1tr-un anumit un.ghi ". fără a ana di:n ca.re anume, dar că scri·i,ioru~ ,.nl\1 ră1mîne
sub emDlema
marelui prozator"
fi:ndică este „destu1l de deiaşait fa(ă
de wni;versuI de mnl!ive ail povestiiriJ sa~e".
0

•

„Artistici late"

H o tărît lucru, rubricile culturale
sint cele ce tentează la preţiozitate,
ia un limbaj, şi el, „cultural ", de
vreme ce şi ,,Vi;iţa studenţească",
public~tie vie, tinerească nu numai
ca tematică dar şi ca mod de adresare, păcătuieşte tot la acest capitul,părăsind, cinel e vorba de preocupări artistice, tonul cald, colocvial, ce-i e propriu. Cîteva exempl'.:!
din numărul apărut la 2 aprilie :
„Dramatiza cea Lianei Ceterchi, o·
prindu-se l a dial0gurile lui Jennifer
şi Oliver, la momentele rel aţiei lor,
i-a sugerat regizorului o viziune biplană la nivel temporal (timpul relatării/timpul

întîmplăr i i)

fuzionată

ins{t într-o perspectivă univocă : evocarea". „Doar rareori - şi istoria artelor din toate timpurile şi de
pe toa1:e meridianele mi-e martoră

- cele două planuri, a l subiectului
(care nu-i totuna cu motivul şi, cu
atît mai puţin cu titlul) şi al artisticităţii (care nu înseamnă doar ideea plaisti:că «i'ncorporat[1-> inh-0
anume structură compoziţională) au
coincis. Iar această osmoză «se vede
- nu se vede» prezentă şi în expoziţia
grupului de artişti
plastici
nemţeni (grup destul de
eterogen,
de all[el, şi nu numai ca preocupări)". In treacăt fie spus. în ultima propm:i(ie citată, din şuvoiul ele
cuvinte, autorul a eliminat numai„ .
predicatul. Şi tot în treacăt fie spus,
expresia ,.una mai desăvîrşită ca
alta" (p1·ezentă într-un al L arlicol
al acelei aşi rubrici), nu prea e„.
desăvîrşită, cuvîntul citat neavînd
grade de comparaţie.

BREF
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:CITIM. Îll PRESA
NOASTBA DE ACUM UN VEAC
.
.

Nouă publicaţiune.

rut în

Bucureşti

Strigătul

A

apă

un nou ziar :

Poporului. (13 apri-

l ie 1886)

Fortificaţiile

Capitalei. De
zile s-a început construirea fortului .Jilava. Fortul de la Chitila e aproape
terminat. (19 aprilie 1886)
Noi linii ferate. După ce se
vor sfîrşi cele două linii care
merg spre M. Neagră şi plină
ce se va construi podul ele
peste Dunăre a cărei construcţiune
va mai întîrzia,
trenurile vor fi transportate
pe vase, de la un mal la celălalt. \29 aprilie 1886)
In memoria lui C. A. ltosetti. Consiliul Comunal al
CapiLalei a decis ca la 8 apl'ilie, anlvensairea morţii lui
c. A. Rosetti, să se inaugureze aşezarea unei petre comemo1m.Live în zid.ul
casei
unde s-a născut C. A. Rosetti. D. Stork a fost însăr
cinat cu pregătirea petrei.
D. Teodor Aman, proprietarul
numi tei case, a consimţit a
se face această întîmplarc.
(l aprilie 18C6)
Inaugurarea statuii lui Gb.
Lazăr. Statuia nemuritorului
Lază1-, primul dase.ăl român
care a introdus în şcoală învătătura limbii române în locui celei greceşti, impusă de
fanarioţi, s-a inaugurat azi
dimineaţă (la 10 mai), cu
mare solemnitate. în prezendouă

ţa autorităţilor,

a

şcoalelor şi

a unui numeros public. (12
mai 18aG)
Domnişoara Elena Tcoclorini a fost ::mgajată în acest
moment pentru o serie de
opt sau nouă reprezentaţi 1.mi
la Londra, între caire şi un
concert la Curte. (9 mai
1886)

Istoria Românilor ele. Ubicini. D. G. Bengescu, primul
secret:ir al Legaţiei române
din Paris, s-a în!>ărcinat cu
revizui rea şi cu publicarea lucrării inedite a marelui filoromân Ubicini despre istoria
Româ:i.iei. Această scriere în
Jimba franceză conţine istoria ţării de Ia Daci · şi pînă
la întemeerea principatelor
române. (12 mai 1886)
Despre viaţa şi boalele ziariştilor. Sub acest ti l1 u doctorul Samuel Gache, din Buenos Aires, publică în analele
cercului medical argentin un
studiu destul de interesant.
Autorul admite la ziarişti o
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dispepsie specială, o nevroză
a stomacului.
Alteraţiunile aparatului digestiv determină uneori niş
te stări care corr.promit existenţa. Sînt multe cauze care
împiedică jocul fiziologic al
acestui apar.:it d.înd naştere
dispepsiei.
Să facem o mică excursiune, zice autorul, într-o salii
de redacţiune şi să vedem ce
se petrece acolo. Vom observa numai lucru şi preocupaţiune ; timpul trece numai
în a medita, a comm1ua, a scrie
şi a corija. Politica joacă roiul cel mai imporLant ; se ia
.în d:iscuţiu,ne, se ghkes'c evoluţiunile ei, se critică succesele şi autorii lor.
In acelaşi timp se tractează
de afacerile comerciale şi de
burnă; de cesti.UJnile ş,tiiinţifi
ce, a.rtistice, religfoase, sociale, teatrale, plimbările, căsă
toriile, luptele europene ; în
fine, tot ceea ce poate deş
tepta atenţiunea publică ocupă pe personalu redacţiunii
UJ111ui Z'iar, doritor de a se
bucura de favoarea lectorilor.
Pe de altă parte, ziariştii
mănîncă neregulat. cînd pot,
fără a căuta
regimul care
convine mai bine sănătăţii ;
ei sînt nişte adevăraţi sclavi
ai ziarului şi dacă le lipseşte
vremea nu mănîncă dc!0c.
Publicul e mai înainte de
toate şi trebuie servit la
moment. De multe ori e necesitate ca ziariştii să mănîn-

ce cu condeiul în mînă şi cu
hîrtia pe masă ;atunci ei
meditează, discută, scriu
şi
corig probele.
in asemenea condiţiuni viaţa nu întîrzie a se zdruncina
şi ca cons~cinţa muncci
se
prezintă de multe ori tulburan la început trecătoare,
care mai tîrziu se transform/t
în congestiuni sau în cmioranie esenţială, ce însoţe<>:!te
dispepsia. (17 aprilie 1836)
O nouă limbă universa a.
De cînd preotu din L itzelstetten cu numele Schleyer a
format limba universală numită Volapilk: mania de a
face o limbă universală pentru întreaga omenire a luat
dlimensi.u1ni as·emene.a akhimis:nUllUJi dJn ev>u de mijloc..
care veacuri întregi s-a ocupat cu o constantă imposibilitate himid1 : de a face aur
din diferite elemente ieftine.
Nu e de mirare deci, dacă
volapuki ştii au găsit un urmaş în persoana unui cetă
ţean maghiar care a editat o
primă broşură a unei opere
mai mari, ţ)tl'.În oore
p<urne
baza unei limbi universale de
nou sistem. Acest sistem,
după un studiu de două ore,
după cum crede autorul, ne
pune în poz i ţia de a înţelege
limba universală şi după o
aprofundare de cîteva zile, de
a o vorbi şi scrie. (24 mai
1886).
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SCRISE

S-A INSTITUIT

DE

SĂRBĂTOAREA MUNCII

ZIARIST!
_,

LA 1 MAI
La Congresul socialist ţi
nut în zilele de 2-9 i1~lie
1889, lcL Paris (Congresul de
constituire a Internaţionalei a
II-a).
socialistul
Raymond
Lari.gne, delegat al Federatiei
sindicale franceze. a prnpus
organizarea, la 1 mai 1890,
a mii>i demonstraţii pe plan
mondial. cil scopul de a immme patronilor revend iciirile
proletariatului in special
ri>ducerea zilei de lucrn la
opt ore.
Propunerea a fost
adoptată de Congres şi trec11tă în mo(iirne. Printre semnatarii documentului respectil'
s-au aflat şi studenţii romei ni
Emil
Racoviţă
şi
Dimitrie
Voinov (sai,anţii de mai tîr-

PRIMUL

l

.:iu). care reprezentau muncitorime2 socialistă romana
la acest forum internaţional.
In zilele de 4-10 august
1891, la cel de al doilea congres socialist ţimit la BrnX<!ll:?J , s-n. hotărît ca în
memoria demonstrajiilor muncitoreşti zi11a de 1 mai
să det:ină
sărbătoarea
per„
manenti1 a proletariatului in1"rnaţ imw I. Şi de datri aceasw. 1nnţiunea votată a J0st
senmatâ şi de socialişti romirni. în frunte cu Constantin 1\Jille. Acesta ar fi. în citeru cudnte, i.~toricul instituirii lui 1 Mai ca zi a muncii pc toate meridianeli>.

Clubul

Muncitorilor
elin
organizat prinrnl
1 Mai muncitoresc. demonstrativ, conform prevederllor
congresiLhLi
de
la
Paris.
'Fruntaşii acestui
club : Al.
Ionescu. V . G. Morţun ~i Ioan
Nădejde au lansat un apel,
chemînd muncitorii la defilare şi la fntrunirea organizatii

*

Ziaristul
m!:tta:Stelian
Dragnea, „bun cunoscător al
mediului
celor
aflaţi.
sub
Drapel". cum îl num:.>~te Al.
Piru, este autorul romamilui
Timpul care r1u r11u:i:·e (Ldirura. Militară).

1n

*

aceeaşi editură

zenţi .

Jertfa

sînt precu volumul rle croc<!ri
supremă,

şi

milita1·i Petre Bânâ
liu Vasiu.

publiciştii
şi

Corne-

*

MAI

SĂRBĂTORIT LA NOI ÎN
Bucureşti a

Mihai Negulescu este autorul unui nou volum de versuri Puterea acestui pă
mînt - apărut recent în Editura Militară.

TARĂ

la

Filaret. Ziarele aprecia:i!.
la aceasici. demonstraţie au
participat „peste cinci mii de
muncitori". A fus t un 1ncepnt
bun. dtzr modest. Peste trei
ani - la 1 mai 1893 - „Ziua
muncii"
c fost sărbătorită
mui amplu. în toată ţnrn. prin
secţ iile Partidului Social- Democrat al _l\1uncitorilor din
România (înfiinţat în aprilie
18.93).
că

LUMEA NOUA~„
,.;'!):~......... :

„

~,,H:'v»iot<

~:~- .:..::...·:~....,w~.:x-=-~~·~

Traiavă ~y#iitl ~fain!

··~~

( :''·

~:~· . :~

..:.;.

Tot în Editura mi!itarri. au
debutat CtL volmne d1' proză
scurtă alţi doi zian.:'i l militari : căpitanul Firiţ<l. Carp.
cu cartea Dincolo de noi, şi
maiorul Eugen Burohelea, c.:u
cartea Roua
solsli\i•Jlui de
vară.

*

Un muzeu în la:>i~·int sa:.i.
Istoria subiecli·Jii a autoportretului - aşa se intitukază
noul volum de eseuri apărut
în Editura Cartea !1omil•t•?ască
sub semnătura publid.;tu[ui şi
scriitorului Octarian Pa lei-

*

Tot în Editura Cartea Roa văz1lt ll.imina tiparului şi noul roman al lui
Nicolae Tic: Inte1·mecliarii.
mânească

*

ProblemeLe corelaţiilor dintre activitatea econum,~c·i. şi
mediul ambiant fa.: obiectl'l
cărţii Un posiţiil răspuns
la
dilemele dezvoltării. Procesul
circular activ, apârntă
sub
semnătura Mariei l'opescu, redactor şef adjunct al „Revistei economice". in Editura

Politică .

*

Editura
Albatros
publică
noul vo lum de eseuri al cu11oscut ului publicist şi muzicolog losif Sava: Prietenii muzicii.
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Bibliografie ·
ziaristică

di n Prnga, este
st1.1udurată pe trei
di-

prin·C'ipale : organizarea şi obţinere.a şti
rilo'l· ; meto~le şi forme
de elaborare a i;nformaţi~i obţinute de agen-

recţii

ţiile

.de

pt·esă

me pl'ivi1nd
şi
fot'ma
agenţiei

şi
ia

ace.so' eia.

Pentru ·o

agenţie

utÎlliiz.a!I'e
preis.ă,

Agenţia

de presa
,...

ID

sistemul

n1ass media

"
I

n

anti,

u1!1Jimii

mass media s-au
dezvolt..at îwtir-uin

s.isil~m
complex
a
c.ălmi
infl'Uenţ.ă
a
oreoout ln mod substaintial. Presa a devenit un pute.Mic mij1oc
de
comunkare,
cu
impact
ideologic
şi
penetraţie
propa_:gandd.stică atît la scara
naţio;naJ,ă, cît şi inter-

Uin siistem de

infor-

maţie oompJetă pe plan
internaţional ;,au naţio

n.aJ nu mai
conceput azi

:fli
.agenţia de presă. Rolul
şi
va1loarea •'IB sînt analizate de Sl1a·;oj Haskovec. oare de•lihneşte statutul nou .al a gen ţi ci de
presă

poate

fă·ră

î.n .condiţiile ~<:~

tuale
ale
dezvoltam!
m ij.loacelor moderne d~
com•unkare, rprecu:m ş1
funcţiile pe eare ue are
de indepli.nit în oontextul rpresei oontempo1·ane.
Analiza elaborată de
Slavoj Hai;kovec *, p1iofesor la Facultatea ele

* Slavuj
I-Iaslw~e1c,
The News Agency
in
the Systern of Mass Me dia, OTJ, 1980.
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m odul

de
de

instituţie

ispe
oiailizată
în obţi 11erea,
ediit.area şi diseiminiarea
şt.iirilor,
problema
::le
unde şi cum :se obţin
.şi+iivi1le este de o impor!Jain~ă fuindamenta!.ă. Pornind de la această premisă, aiutoru l
prnzi.nti1
sursele l)tirilo1r, modul
de obţi,nere a aces1b0ra,
eetruipamentul şi orga::11izare,a nec:es.ll'a a aparaturii şi, desi.i:,i;ur, prnb'ema d<i.s.torihu;rii iPformatiei ob(inute.
p ,31rt.ea a d o ua a .1 u c.răirJ.i, consacra~.ă
.analizei trăsăturilor camcter.isitice ale presei ele
agenţie,
mebodehr şi
formelor sipe()ifiice arrtivLtăiţii redacţicmnle
\.n
agenţiile de presă, p'Ll!ne
în Jurr.iină ideea ide bază, .aceea c.ă age!1ţi.a de
presă .a rJevenH •O co•mponentă esen \ială 'Îln sistem ul mass m e<.lia: fără
ea,. presa î·n .ansiambluJ
săru, cu greu işi-ar 1na1i
putea îndeplini funcţii.le
saile de baz.ii. : de j;nformaire şi forrnaTe a opinie~

na,ţionalhă.

; pirnble-

co:nţinutu.1
.!Jlrodrucţiei

oa

publke.

Agenţia

de

presă

a devenit µri.nc:ipCl!lul colector al .informaţiei, conccntrînd
{.."U
o extremo. rapidLtate
elemente
i·nîo11matlive
din ]nibreaga lume. Agenţia de presă nu este
1nurn.ai cel maţ important colector de informaţii, ci şi ce1 mai dmparta1ni: diiistribuitnr de
ştiri , pniln
j:nte1imediu 1
unor &isteme tteh!nice
perfecţionate ro ;rază de
acope11i :re de dimensiunile între~ului !!lob.
Desigur,
preoizează
aiuto11ul, stilul presei şi
org.ainizairea nmndi într-o .agentie de
presă
diferă de la ţ.airă fa
ţară, Î:l raport cu ,condi1ţiUe (!Oncrete in c.a:re

fwwţioncazr.t

agenţia.

f\u;nicţîi,te sate specifice
sî:nrt: dete1·minate, 6n pri mul riind, de 1tipiul de
onîrndmre ~oClÎală.
Aiutorul î.5i ooncen\Jrează
atenţia
aS/Uipm
celor mai generale itră
săltu1ri
.ale iaotJivuit.ă:ţii
ageniţieii , aşa cum s-,aiu
canf1igurait ele ln
cei
pe&te 150 de .ani ele la
crearea prime:i ag~nţii

de

p1resă.

T·răsătt11'ile

prinJ('fip.ale
ale ziaristicii ele iagentie sîint ana,Ji~aie de
'3lavoj Ha~k0vee în rao:i1'1; cu:

1. reguljle căroll"a tTebuie s1 se oonllormeze
U'1 redactC1r ·de agenţie ;
2. modalit.5.ţile de 1·edactare ::i şt:il·ilOlr.
O primă trăsătU1ră a
· ştimii de .agenţie e&te
concreteţea

sa. Carac-

terul factual, concret.al
şbi1ri·i

înseamnă,
arată
refl~rn:rP.a
exactă, obiectivă a rea-

autoriuil,
Lităiţii

(fări'i

spoouLatii,
presupuneri, probabilJ.ităt.i). Şbirile trebuie să
fi.e, de
asem.einea, nu
numai factuale.. dair şi
aute111ti cc.
Pe
lingă
ac.~te tinăsături, autorul
se ,referă şi l::i acurateţea ,şi precizia elemen,teilor de i.nform.aţie prezenta.te.
Concizia
şi
com prehcnsihili ta te a S<:IJU
aiecestibilitalea icompletează imagine.'.l privin<.1
br.ăs.M"umltştiri lor
de
agenţie .

Bonnind de la aceste
sint specif,iicate cerirnţele de bază a:le
munc.id din .cadvul a!,'einţiei de presă : pl'ompliitludămea,
operalivitniteia,
oamact.erllli anonim u,l şti
rillar, s.tr-uct ura 1!or [i xă
(standard).
Refe111indu-se 1l.a matirăsărtru.1ii,

niera de "redactare, aiu-

to1iull

prezintă

staindard a

struotuw1

Ştil'i•l·or

d~

agenţie :
o i ntr otlucer e
ce rezumă esenţa eve-

ni1menitJul11i ,5i oare are
menirea
să
f.urnizeze

răspuns la întrebările :
ce s~a î,ntîrnplat, c.aire
sunt subiecţii evenimentulUii, deilimiiîmd ~ocu1
şi momentul destilşură
Tii evenimentului. Cor-

p ul ~t;i.nii, ce
i nituodu cerii.

urmează

dez voI1t.ă
C<)mponentă, dînd deroliii despre ow\s.ul şi rezultatele
evenimentului, geneza şi
oorutextuil lui, precum şi
pos.ibi'lele consecinţe.
ace.astă

primă

Ăv81n.ha.ieile pe >Care cr~
COllTIJPOtilă
inieiră de
u.şor să

areastă
maredaol1are : este
se dellaşeze şi

să

se t.ransrnită Tapid.
operativ, mai întîi partea esenţială, şl să se
adauge ulterior icele1ail1te
deitalLiii, diîuzîndu-le separat; activitatea deselecţie se face mai ruşor,
dat fild1111d că este coIDIUJni oaită esenţa
ştir:Li
de
la început ;
s.t1.1uotu·ra standaI'd faci-

chiiar

litează

înţete~erea
şi
ŞLÎl'ilor, cdJerenţierea esenţialului de

evalu.airea

în general,
stand.ard
a
ş tiirilar permite evidenţie11ea
ca.r:acteristic.Hor
fiwnoţtonale
prii1Il(1ipa1e
a:le irel.aită.ri!or agenţiei:
ve.r1idlicitatea, oonareteţea,, conioizia, claritatea,
ce •conferă întregii actiV1irt:ă1ţi
opeirati v.iitatie,
secundar ;

et1.1uotuna

prioon.pbitudi•n e.

Org:an:zarea iager;ci1e1
de presă şi oonoluzme
privLnd rolul soc.ial .al
agenţiei de presă ,r epre2'1intă substanţ.a
capitolelor Ul'mă.tcare <ale lucrău:iâ. Autorul 1defineş
te dîiteva p11inoipi·i aile
aotivităţii

ziairjsl.ice:

esenţa

socialii a oomunioăcuii de ma.să; 'l.ibertatea presei
şi
responsabi1'itatea mass 11'.1~
d,ija , obiectivitatea şt1r1 lor de iagenţie. Pentru
a

obţine

inforn1.aţii

de

caillitaite. pr·OC'eSli.l'l 'comuniioăinLi ·de masă trebuie
să. :fie precedat de o itemein.ică

mmoaşitetre

a

,r ealii tă't-ii, <a

leg-ilor

guve.rnează

de~vjltlarea

sooială,
baz.ată

o

pe

ce

cumoaşrt:ere

o

vizi'Ulne

ştli1.Lnţiiică despre

l'Ulffie
Moduil de sele!C'\;ie al ?tirilor irebu:ie
să rfi e
ştiiinţifk, judicios şi metodic, 1informaţiille fii nd şi eJe echlJ.ibrate, în ceea ce 'p ri ve.şite proporţiile,
coniex-Lul, continuitatea ş i
interpretaT€<'1 aor. Auto rul
sintezel
despre
agenţia ide presă 1îin sistemul mass media c onchide <'ă o info1·maţie
de ca11ibaite riu 1trebuie
să dginore faptu,] că 01-iice 1oomunica-:.·e -est.e un
instr;ument de mode\lare
a •opiniei ipublic:e.
şi •V\iaţă.

Vi ctor ia ILIESCU

: ·e,llli«lgf~i fâe . · .

Breviar

"\,J;;,i::,,i:"„,

e

La sediul Naţiunilor Unite din New York, lucrările sesiunii comitetului pentru informaţii sînt consacrate instituirii unei noi ordini internaţionale în
domeniul informării şi comunicării. Vor fi examinate
0 serie de sarcini ce decurg, pentru mij loacele de
comunicare de masă, din rezoluţiile specifice ale
Adunării generale a O.N.U. şi anume contribuţia la
consolidarea. păcii, înfăptuirea dezarmării şi interdependenţa dintre dezarmare şi dezvoltare, promovare'.'l
egalităţii şi independenţei naţionale a statelor.

Revista revistelor de
11hl a

presă

90 de ani de lle

lui
Serghei
®sieni.n.
Relevînd i rnportanta
.acestor materiale pent11u ia;profundarea operei il'Lli Eseni-n. auto·l'Uil
grupajului subl'ini.ază .că
t0ial:€ au fost 1Subor doniate unui s1ingur te1 1na.ş,terea

Anul

congr esului,

a~~ll lu1>l,ei pentru p ace",

t1Hilu!l primului arti.col
pub[foat în cel de-al doilea 1numă1r pe .a:nul 198fi
al revistei ,,JurnaUs~".
îi oferă lui Iuri Juko·v
comentator poloitic al
ziarului .,P1,avda", preşedjintele
Comi tebul·rni
soviebic de ·apăil'a1re a
păoH) -prilejul de a consemna citeva ddei 1refer:.itoare la semnifkaţia
anulu.i 198E',. <'a ain al
Con.gresului a1 XXVIIlea al P.C.U.S. şi ca
primu:! an al celui de-al
doi&pirezecelea -cincina11.
Adual itatea şi impoTtanţa problemei rreferitoare la corelaţia .şti<inţă
tehndcă-prnducţie,
pre~'llm şi a creş.te.rii ef.iaien ţei demers.urilor ;!iarisbice pe tema ~·ti.inţe~.
sî.nt amplu dezbătute în
grupajul ,.Trebui e să
ţinem pasul !", 1a care
.şi-au .adlus
contPiln1ti·a
şi .şi-au expus ,punctele
d<:: vedere M~ha.i1l Rebrov, Igor P oberejski,
Vladimfr Bondailetov.
„ Rcntabilifat ca
ziarului" <ll)nstituie gene11i0u1 artic.olului semnat
de Aleksa!ltk Ti1ov, in
carn se consemnează ică
.,cwcietăirile .asuµra tendinţelor de sp·onire
a
e:IJ~Clieniţei cuvîn.t,ull\li rtipăQ·i1t, efoctuate 'd e o serie de inshitutii .ş·ti~nţi
fice, atestă că un conţinu•t bogat
.\'i Î·nalta
efi cienţă a ziarelor duc
la Ol'C·Ştere..i tiraielor şi
a ren ta.biJ.oită ţii'".
Sub titlul „ Seri~s ş i
confuz", Valen:tiln Kuzneţ()v realizează un grupaj id e materiale apă
ru te în dJferite publicaţii ,

ou prilejul îmI)lli:ni-

1

respectarea

adevărului

ista.ni'<'

cu privire fa
creaţia marelui [)Oet.
Num ăQ'U l cic faţă
al
revdstei mai
i1nisereiază
rubrilc'Î'le „ Viaţa reda.cţii'1or",
.. Verifică
Id e
7 011i", „ Poşta" , „Seminar", „Lumea .şi pr-esa.
EveruLmente. a.i:g.umente.
oomen.t.arii ·', „î:n sfera
i1J11te1iesel.:>r".
(Virginia
Iorg·a )

Reg1iskul tema tk
al
pnimei
apariţii
di1n
revdstei
anuil 1986 a
Uniunii Zia:t·i.ştilor Bulga1ni se t·apo1'tează
da
oîteva momente şi .aspecte ale creaţiei zia11isilice \Contemporane.
Rl.'Îlmeile p.agini
găz
duiesc un grupăj de stud:ili C"ansacratc m,aiPcărjj
la 1 noicmb.rie a ZjJei
presei bulgare. „I·niormaţia '85·', de
Boii.a n
T1raik1ov,
.,Publbistiioa
'85 ·', de Nikola Ra1cev.
„Grafica ' 85 ", ele Stepan
E·naimiain, ,.Cvitica '85"
de T·odor ,Ab.azo'V <:>on.s'tiiuu.ie cileva diinrtre a1·tioole.!e care rnalizeaziă
bilainţul ·presei bulgare
în anf\1,1 1985,
i·elevă
responsabilităţile

ziar.i:ş

tilor bUJlgari.
Sub genericul „Amchetă. ZiarJstioa '85 ", revista realizează un sondad de opinii în 1oodui1

·~.

~y

?.

oit;iitordJor, cu pd'Vlit·e ila
[·ezUJLtate'.c pozittlive
.şi 1
negative - ale activită~ii gazetarilor
bulgau.1i,
desfăşurate
în
amu.I 1983. Ce e lement
nou din praclJiea 1noastră zianisticii. vi s~a pă
ruit i.n.teresan t un i31!11llll
1985 ? Ce teme, publioaţii, emisi w:11i v-au i mpresionat ? Carr e sÎlnt.
după op·i nia
dumnPav•oaistră, cele m;U c.ar.a cterii&tke lipsurd ale prndlucţieii ziarisLkc ?
Ce
.a.s,teptaiţi de la ziarislica inoastrn în unu 1 1086 '?
- 1reprez1in tă rîteva d.itnire 1î nitre bă.rile iauchetei,
la cair e au formulat run
1năspuns mai multi zia~ii,5iti bulgari.
Intre mate1r ialele, studiile, reportajele şi articdlele inserate [n actn.1aau1 număr al revil5t€1i
mai
fi~urenă :
.,Miha11 Gherdjikov ca
pulblids1t", de Vladim:hr
SV'iiîltila; un irrt.erviu
aoordat revisbci
. ,BăiJ
gm'Skii jumaJiist" de KeV'Ork Kevorkiain, 1redacbor 1.a tele·viz•iunea bulgară, Tea!Laitorul
em:siurnii „Săptărnîna" · ..Informaţia î,n p1ubJiratii:J.e
tehnico-şt1iinţifke"..
de
Vladimir Simeonov
şi
Elena Milan<Jva : ru brica „Practica". cu comentar:iul Do re1i Ok·iikov.a, . , Publicaţiile noast re săptămînal e" ; secţiunii•le
.. Recenzii " .şi
,.Cronica „. (V. Iorga).

a
muncitorului emigrant în R.F.G., ţintă a
atacuiiilor
rasJsre
şi

.xenofobe. !n

interviul

nu mai puţin
şase pagini de revistă, Wallraff îşi
prezintă confratilor cartea,
caracteriizînd-o drept „o
mostră de literatură utilă, prJn care poţ,i să-ii
înţelegi
propria s1tuaţie ". In acelaşi
timp.
ziaristul vest-german dă
amănunte
în legătură
cu lupta pe care a trebuit să o ducă cu p.r·e sa conservatoare şi cu
reprezentanţii
altor
cercuri interesate ca acest volum acuzator să
nu apară . „La ora actuală, consider că
am
misiunea de a nu lăsa
opinia publică într-o
stare de plecidi·tate, ci să
contribui la impunerea
unor schimbătii cuprinzătoare. Nu trebuie
să
se rămână însă la stadiul de discuţii trecă
toare, ci trebuie să se
facă ceva traiîllic", opinează Wallraff.
Un alt articol amplu
este consacrat îngrădiri
lor impuse activităţii
zial.'iş1lilor străini în Africa de Sud de către
regimul rasist de apartheid. Cităm : „Stăpîni
torii persani din untîchitate obişnuiau să-'i execute pe mesagerlii ce
aduceau ştiri pro.aste.
Reg.imul de apartheid a
decretat. la
începutul
lunili nodembrie 1985, o
serie de restricţii actice
de

ocupă

vităţii

reprezentanţ,ilor

presei.

mai ales din
care uvmă
resc un tel asemă!!lătoL
ŞtiTile, considerate
în
mod arbitrar de autoritătile
guvernamentale
drept neoportune, privind m~şcă1iile de r evoltă şi regimul de teroare, trebuie să nu ajungă in paginii.le 2liarelor, la radio şi în emisiunile de telev.i ziune ".
Obiectivul
este
clar : „restabiJirea
liniştii în ţară qe fapt
prin acţiuni represive,
între ca["e se înscirie şi
cenzuria - constirtuie o
componentă a încercării
Africii de Sud de
a
recîşti.iga
oredibUitatea
faţă de creditorii
pe
plan inte:rinaţio!l1al ". O
încercare apreciată de
„Die Feder", oo fiind
sortită eşecului. (R. N.).
strălinătate,

Ca de obicei, sumarul
revisrei
vest-germane
este şi în numărul pe
luna iianuarle foarte bogat.
De la
acţiunile
g1revâ.ste ale oamenilor
muncii din presă pînă
la probleme de teoriie a
presei, totul poate fj întîlni t, mai succint sau
mai în detaliu, în acest
număr ce are pe
copertă pe scrHto:ml
şi
ziaristul Gilnter Wal!raff, în mînă cu cartea
sa de succes - „Jos de
tot", avînd ca subiect
experienţa sa de „emigrant". Intr-adevăr, deghizat în emig1rant turc,
Wallrafî a prezentat,
într-o cairte-.i:eporta j, situaţia, deloc de invidiat
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La Bruxelles a avut loc a
întîlnire consultativă a

organizaţiilor internaţionale şi

regionale ale ziariştilor, convocată de a.ceastă dată
de
Federaţia Internaţională a Ziariştilor (FIJ), sub a.uspicEle
UNESCO,
cu
participa.rea
FELAP,
FELATRAP, OIZ,
UJA şi UCIP. Reprezentanţii
Comitetului Internaţional al
Crucii Roşii (CICR), ai Biroului Internaţional al Muncii (BIT) şi ai ONU au asistat la lucrările întîlnirii în
calitate de observatori.
Pe ordinea de zi a întilnirii consultative au
figurat
probleme legate de securitatea şi protecţia
ziariştilor,
condiţiile sociale şi economice
în ca.re-şi desfăşoa.ră activitatea ziariştii. precum şi impactul introducerii noilor tehnologii asupra profesiunii de
ziarist.
Garantarea securităţii ziariştilor care îşi exercită profesiunea. în zone de conflict
armat şi în alte situaţii simila'l(e extreme atrage
din
ce în ce mai mult atenţia nu
numai organizaţiilor de ziarişti, ci şi altor instituţii inte rnaţionale.
După cum am
mai amintit la acea.stă ru-·
brică a revistei noastre. Crucea Roşie Internaţională
a
înfiinţat. în toamna trecută.
o linie telefonică „ roşie". in
cadrul misiunii sa.le umanitare. Aceasta este
destiruitii
asigurării

securităţii

ziarişti

lor care. în cursul exercitării
unei misiuni profesionale. se
află într-o situaţie periculoasă. La întîlnirea consultativă.
reprezentantul CI CR.
Alain
Modoux. s-a referit la primele experienţe cu telefonul
„roşu".

De asemenea, participanţii •
au apreciat concluziile la care
a ajuns G. Bohere în studiul
său
.. Profesiunea :
Ziarist".
publicat în anul 1984 de BIT.
în versiune engleză şi franceză. Studiul şi-a propus să
a.bordeze condiţiile sociale şi
economice ale ziariştilor din
diferite tă1·i ale lumii. odată
cu dezvoltarea. noilor tehnologii şi apariţia
mijloacelor
eLectronice de comunicare în
masă. Ori:ianizatiile de ziarişti
prezente la reuniune au cerut
Biroului Internaţional al Muncii (BIT) să continue această

80
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întîmplător faptul că problemele influenţei noilor tehnologii au devenit teme prioritare în dezbaterea. organizaţiilor de ziarişti. Şi la întîLnirea consultativă
amintită
subiectul a revenit în discutie, convenindu-se să se elaboreze, prin colaborarea organizaţiilor internaţionale şi. regionale de ziarişti cu UNESCO,
a unui studiu special privind
impactul noilor tehnologii asupra activităţii ziariştilor,
pentru a se marca. momentul
evoluţiei actuale în raport cu
drepturile, statutul şi responsabilitatea ziariştilor.

consultativă

şasea

•

-

anchetă. In

plus,

organizaţiile

naţionale

membre au fost
chemate să insiste pe ling!i
guvernele din ţările respective pentru a înlesni o asemenea anchetă în domeniul ziaristicii.
Introducerea noilor tehnologii în ziaristică şi în alte
proAesiuni cu care ziaristica
se interferează a provocat şi
provoacă grave conse cinţe de
ordin social. Nu este,
deci.

.

Mijloace de comunicare
ale secolului XXI
şi

Cu ocazia. celei de-a 25-a
aniversari
de la înfiinţarea
postului „Radio Habana'·, în
capitala. Cubei s-a desfăşurat
un seminar internaţional, pe
tema „Mijloacele de comunicare socială în pragul 1>ecolului al XXI-lea". Au
lttat
parte reprezentanţi ai organizaţiilor

naţionale,

alte mijloace de comunicare în masă.
Intre alte subiecte, au fost
aborda.te : noua ordine internaţională în domeniul infor·maţiei şi comunicării, relaţiile

internaţio

nale, guv;ernamentale şi nc>guvernamentale,
experţi
în
probleme de radio, televiziune

cu noua ordine econoinf Luenţa
noilor tehnologii a.supra mijloacelor de comunicare socială ; radiodif uzi.unea în lupta
pentru pace şi. p}fntru pro1nora.rea. înţelegerii. între naţiuni;
r olul audienţei radiofonice.

sale

mică internaţională;

.

Cotidian american -

.

.Pentru prima oara ln S.U.A. !
Cotidianul
„ Internattonal
Herald Tribune", deţinut în
părţi egale de
„New York
Times", „Washington
P osl"
şi „Whitney Communications
CJ;>.", are un tiraj total de
164.139 exemplare. Numai că
difuzarea se face doar
în
Europa,
Africa şi Orientul
Mijlociu.
Tocmai
teritoriul
Statelor
Unite ale Americii
era
neglijat.
Situaţia
s-a
schimbat începînd de la 10
martie a.c., cînd a fost scoasă, pentru prima oară, o ediţie în S.U.A. Faptul a
fost
posibil prin deschiderea. celui
de-al şaptelea centru de imprimare prin satelit, cu sediul
la Mia.mi,
Florida. Ediţia a
pornit cu un tiraj de 10-15.000

V

exemplare destinate Americii
de Nord, Americii Centrale,
Americii Latine şi zonei Ca.raibilor.
„ I.H.T." a fost fondat în
a.nul 1887, ca ediţie pariziană
a lui „New York
Herald
Tribune". Spre sfîrşitul anilor
'60, ziarul a abandonat treptat clientela americană, adresîndu-s,e mai ales oamenilor
de afaceri internaţionali. 1n
anul 1974, redacţia a inaugurat primul său centru de imprimare simultană de la Londra. Ulterior s-au deschis şi
alte asemenea centre : Zurich
(1977), Hong Kong şi Singapore (1982), Haga (1983). Marsilia ( 1984) şi, în sfîrşit, Mia.mi (1986).
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Televiziune prin satelit'
După cum transmite agenţia Reuter, magnatul de pre-

să br itanic Robert Maxwell a
făcut
cunoscută, la Londra,
intenţia sa de a crea un ser-

viciu european de televiziune
prin satelit, caracterizîndu-şi
iniţiativa drept „ un moment
istoric" pentru continent.
Consorţiul vest-european de
transmisiuni
de televiziune
prin satelit (ESTBC) - compus din parteneri din Marea
Britanie (inclusiv
Maxwell),
Franţa, R . F. Germania şi
Italia - speră ca la începutul anului viitor să transmită
P1'Dgrame în mai- multe limbi
pe două canale. In prezent,
se poa1·tă negocieri pentru atragerea unui al cincilea partener - Spania.
Telespe.ctatorii din cea mai
mare parte a EU1ropei occidentale vor putea recepţiona
programele prin intermediul
unor ant ene individuale sau
colective, a afirmat,
de
asemenea, Robert MaxweU,
preşedintlele grupului britanic
de presă „Mirror".
Se estimează că programele
vor
dura 18 ore
zilnic,
ESTBC
avînd La dispoziţ·i.e
două din cele patru canale
ale satelitului de televiziune
pe care îl va lansa Franţa
în luna noiembrie a.c.
După cum se ştie, anul acesta, atît Franţa, cît şi RFG
vor lansa primii doi sateliţi
pentru transmisii directe TV
cu ajutorul rachetei „Ariane".
Satelitul vest-german TVSAT, în valoare de 330 milioane dolari, urmează sd fie
lansat în luna iulie şi să intre în funcţiune în toamnă.
El are patru canale trel urmînd a fi folosite pentru televiziune şi unul pentru 16
canale de radio pe sistemul
compact-disk. Pînă acum se
ştie cu certitudine doar faptul că programele se vor adresa mai ales publicului din
RFG.
Obiectivul simila1·
francez
„Teledifusion de France"
costă 396 milioane dolari.
SatelitEl francez ar putea acoperi aproape toate
ţările
vest-europene. De aici, însă,
decurg şi dificultăţile de ordin politic, cu implicaţ'ii comerciale mai importante decît în RFG.

'

Oricum, francezii şi-au propus să ofere „un sistem cît
mai ieftin şi de cea mai bună
calitate", potrivit afirmaţiil01·
lui Charles OkrichJ director

adjunct însărcinat cu proiectele spaţiale la „Teledifusion
de France". Aceasta în cazul
în care nu va interveni nimic
neprevăzut. Căci eşecul
de
anul t'!Wcut al lansării rachetei „Ariane" a modificat substanţial proiectul iniţial.

.Ade vărul

a fost deconspirat
Pînă anul trecut, a planat
un mister total în legătură cu
dispariţia
ziaristului chilian
Carlos Berger. Se ştia doar
că fusese
arestat la cîteva
săptămîni după lovitura
de
stat a generalului Pinochet.
După ani şi ani de
zi.le.
adevărul este pus în evidenţă. In numărul 12 al Buletinului informativ al FELAP
se precizează
următoarele :
„Berger a fost împuşcat la
19 octombrie 1973, din ordinul
generalului Sergio
Arellano

Stark, care fusese trimis în
oraşul Calama din nordul ţă
rii, cu misiunea de a lichida
prizonierii politici".
„Ziaristul chilian, se arată
în Buletinul informativ, era
deţinut
în închisoarea
din
Calama, în urma unei sentinţe pronunţate de un tribunal
militar. Stark, însoţit de că
pitanul Fernandez Larios, l-a
luat pe Berger şi pe alţi 7 3
de democraţi şi a dat ordin
să fie toţi împuşcaţi".

.Agenţie
internatională
francofonă
„
Societatea naţională a Radiote leviziunii frnnceze pentru „teritoriile de peste mări"
(RFO), care coordonează şap
tie staţii, urmează să creeze
o agenţie internaţională frnncofonă de imagini de televiziune (AITV). De altfel, de
ma'i mult timp, RFO transmite zilnic, prin satelit, cîtl:! 10
minute de actualităţi TV.
La începutul lunii februarie a.c„
RFQ a inaugurat
doiiă noi servicii de actua.lităţi destinate ţărilor Ame-

TV

ricii L atine (U'T}Ul în franceză,
altul în spaniolă) şi un serviciu (în engleză) pentru Asia.
Obiectivul final al noii a genţii este estimat a se atinge «bia peste t~i ani
transmisia
cotidiană a cite
20 de minute
de informaţii
pentru 100 de canale publice
sau particulare din
Africa,
America Latină şi Asia, precum
·şi
contactarea
unor
schimburi cu parteneri
din
Canada, Belgia şi Elveţia.

Congresul F. 1 J.
După

cum se
la

sursă oficială,

anunţă
invitaţia

din
sin-

dicatelor ziariştilor din ţările
nordice, cel de-al 18-lea Congres
mondial al Federaţiei
Internaţionale
a
Ziariştilor
(F.I.J.) se va într-uni la Institutul sindical (LO-Skolen)
de la Elsinor (Danemarca), în
perioada 2-6 iunie a.c.
1n

p~alabil, la 1 iunie,
este
convocat Comitetul executiv
al Federaţiei.
Pe ordinea de zi a Congresului figurează extinderea activităţilor F.I .J„
coordonarea
acţiunilor sindi.cale din Eur opa, precum şi organizarea sindicală a ziariştilor de pe alte
continente.

de
Constantin LUPU

Rubrică realizată
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Zianiştii

maramuau avut o in1Jîlnir e ou o1lliitonii pe tema:
„Rolul mobilizator al
presei în irealizarea obiectivelor Congresului al
XIII-iea al partidului,
în cduciuea oamenilor
muncii". Au parliici pat
reprezentan.\i ai uno r
colec.tive de muncă din
minerit, construc\ii de
maşini, agniculLur.ă, învăţămînt, cu[Jbură şi artă, oooperape ane.5le.~u
gărească, să.năitate. S-au
formulat propuneri utile, a tit pentru ~le două
redaoţ i i
looak, oit ~i
pentru
co.respondenţii
presei centrale (,.Romftnia liberă", „ElOre'·,
Radioteleviziune).
reşeni

„Contemporanul". Man ifestarea a debutat cu
u n recital poebic de dicat ani•versă•rii a 65 de
ani de la fău1rirea Partiduilui Comu1nist Român.
In cadrul maini'Ceslării
au mai avut loc : ver nisaju1l expoZii ţiei de artă plasbică „Chipul omului
contemporan",
prezentarea vo1uimuUui
„Sub ceruil des.ch is al
lu.mii noi" de Mari n Bade-a, v1z1onarea unui
film realizat de ci.neam:itori i de la I.C.T.B.,
precum şi o premieră
tehniică - p11of. Urn.iv. dir.
in·• Adrian Pelresou a
p~~ la dispoz:\ia participan\Hor cele mai noi
microcnlm.tl'.l.toare româ-

textua mediulrui înconjurător"
şi „Inelele
lui
Uranus" ; utltimele două
eXJpuner1i au fost însoţi
te de proiecţii de diapozitive color.
• La Clubul ziat1işti
lor di:n Bacău a fos1 inaugurat un prog1ram
de cinematecă reaJi,zat
cu spriji.n'l.111 I ntreprinderii locale de di fu7.are
a fithnmlui.

• Revista „Hamuri"
a jn.iţiat, în colaborare
ou Tcabrul Naţional din
Craiova, o suLtă dic întîilon i.ri aile publicul1ui
craiovean cu personalităti ale liricL româneşti
contemporane. manifestări ample,
cupri nzîncl

lnlă•rind mun..:a pomasă şi le~{1 tura cu cit.i.torii săi. redacţia ziar•ului ..Dol:mi-

•

li bicii de

gea

nouă"

a

iniţiat

•

Z iariştii

constăn

au organizat, recent, o întîlnire cu cit i.torii din comuna Adamclisi. Ou acest prilej, locuitorii comunei
au
făcut
numeroac;e
propuneri vizind prezenţa satului dob1'ogeain
în
coloanele
presei.
Gazdele i-au condus apoi pe ziarişti in complexul muzeal şi în perime tnull Monumentu.I u i
Tll'opaeum Traiani de
la Adamcll'isi.
ţeni

•
R evista .,Contemporanuil ", ~n colaborare
cu Comitetu~ Municip'-11
pentru Cultură şi Educaţie
Socialistă şi Clubul I.C.T .B., a organiz:it
vineri 11 aprilie o nouă
e ditie
a
Colocviilor
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La Oradea. orgade pai,t id „P1resă" - caire IC'Up11i.Jnde ZJia riş.til celor două
cotidiane bihorene, „Crişa
na" şi ...Faklya", precum
şi corespondenţii presei
centrale - a ini ţiat o
de~batere în juruil problemeli
penfecţionări i
profesionale ca mijiloc
prinoipal de ridica.re a
calită(.ii deme1\SuJui pit bHdstic. Da clezb'1 t'ere
a lu::t1t pa!'le redactorul
şef a.J rev:~tei noastre.
nizaţ ia

PI In cadrul

o

nouă acţiune prin care
se urmăreşte reacLivizarea posturHor şi subredacţiilor
voluntare. cxisternte în toate looalităţille şi in maniJe unităţi economice ale judeţului. Repariizati pe zone şi sectoare. redactorii
ziarului răspund de îndrumarea ac<'stor active
obşteşti, parlicipînd la
întocmirea
p}anur.ilor
tematice şi la realizarea unor raiduri-anchetă în res•peoti.vele loca1i tăti sau între-prinderi.
Pagina „O zi locuitori
ai locali.tă ţii dv." este
întocmită cu part:ciparea zia.riştâlor-colabora
to'l'i .

Ioan AJexan.dru şi regizorul Alexandru TooiJesou.
•
Asociaţia sportivă
a z:ai-iştillor di:n Sindicatul Presă Bwcureşti a
organizat o vizită de
doc,umentare în oraşele
Cîmpulung, Cu rrtea de
Arge.s şi T1rgoviş.te.

pregăti rii

proofe.~ionale

neşli,

spre .a dialoga cu

ele.

li Ziarul

„Steagul"

roşu"
di·n Bacău
verse<tză 40 de ani
apariţia
primului

ani-

de la
său

priJej cu care a
fost iniţiată o amp.lă
suită
de maniifestă.ri,
cuprinzînd u.n s·impozion, întîln.iri cu citiitorii, o expoziţie tematică etc. Felicităm pe coleigii noşt11i Cili ocazia aniversării
şi
le urăm
succese trainice în activitatea v:tltoare !
număr.

IJ La ga leriJ!e de ar0

tă

ale redac<Ui1lor „Stiea ~ULl roşu"
şi „Aterueu"
din Bacău este.deschisă,
în prezen.t, o expoziţie
de piiotură d~1orată artistei p lastice Vj.nginia
Bârsan. laureată a Festivalului naţional „Cîntarea României".
• Cu prileju1l ultimei 'în1tîlniiri din seria
„Conferinţele
revistei
Ateneu " coordonate de
criticul Constantiin Că
lin, publlicruJ a urmăir;t
exipune11i m1 o tematică
diversă, de
real interes : ..Mari matematicieni (George Vri\nceanu), .,Pădu.rea 'in con-

o prefaţă critică, dialoguri cu autorul, recitaluri de poezie. Du1pă o
întllruilJ:e cu Mardn Sorescu, cea de-a doua
man.ifes•tare a „Stud;oului de poezie" l-a avut
ca invitat pe Şlefan Augustin Doi.naş.
• Ion Bucheru este
au1borul piesei Proiectul
Simaciu, prezentată recent în premieră absolută pe scena
Teabrului
de No1•d din Salu Mare.
• Proiesorui Mircea
Pascu, de la Institutul
de ştiinţe sociail-.poJi.Lice
din. Bucureşiti, şi Oc:lavian Cheţan,
redactor
şef al „Revistei de filozofie", aiu fost invitaţii z:airiştiJor din Baia
Mare i1n cadru1 unor
dezb ateri privind principaJele probleme ale
politicii interne şi externe
promovată
de
P.C.R., respectiv eduieaţia şWITTţilkă, materi:ilist- d:aloctică a
oamenilor mu.ncii în etapa
actua~ă.

B Cenacluil
maramureşeni
ca oas'l)€ţi şi

ziarişli1Jor

i-a avut
a benefici.at de dialogul fructuos sus\ inut cu poetul

pe probleme economice, redactot'i i
zi a l'ul u·i
ar ătlea n
,.F1lacăra roşie" au dezbătut r€ce.nt L egea privind r etribuirea în acorcl globa l ş i in acord
direct a
i>e rsonalului
muncitor. O dezbater"
s'mitlară a avut
loc şi
la
redac\ia
ziarului
„Vi:iri:is L<>bog6".

B N icolae Cristache
(„Flacăra '')

este autorul
scenariului unui
nou
film românes.c : Ai patrulea ga rd, lingă debarcader, a căru i premieră a avut loc re cent.

m Din

in i ţiativa zia,,Olopotul"
din
Boboşan i a luat Iiint.ă
un cena clu de proză
şi
pub1icistică,
afiliat
cenoolului Uniunii Scriitor:illor din judet care
îşi propune sti.m~tlarea
creaţiei iun01r publicişti
şi scriitori
începători
de pe meleag'urile bo-

rului

\Loşă111ene.

•
Recent,
ziiarişlii
din Bobo.şani aiu iavu t o
intiJl.nke cu
Vladimir
Mogîrzan.
director al
Direcţiei

judeţene

Pro-

bleme de Muncă
şi
Ocroliiri Sociale, care a
răspuns întrebăriOor ziari1;;tilor priV'i·nd unele
aspecte asuprn
cărora
ziarul via tn·ebui să-şi
concenbreze atenţia în
tr1a.tarea tematicii privind Legea retribuirii
în acord global a per$:>nal ului muncitor.

• La Copenhaga au
avut loc, la inceputul
Junii april:ie, dezbaterile unei mese rotunde
organizate sub auspioiile UNESCO, consacrate
exam inării

modalităţi

lor de realizare a unei
noi ordini internaţiona

le în domeniul informaţiilor

şi

comunicaţiillor.

Au luat pa~ specialişti în comunicaţii, reprezentanţi ai mass media ct:n mai multe ţări,
precum şi person:Ll•iităţi
P'"Lti<:e. PaI'ticipantii au
elaborat un raport ce
va fj prezentat viitoarei se..><:u.ni a Adunării
Gener.alle a O.N.U.
• In primele lulili ale acestui an, citeva organe de presă a'e upor
partide comuniste şi
munciitoreşti şi-au aniversat apariţia. As~fel.
la 1 februarie 19-12, apă:-ea pr:mul număr al
ziarului
,.Nepszabndsag", organ central al
Partidui1ui Muooit.o:·esc
Socialist Ungar (pină la
3 noiembrie 1956. s-a
n.umit ..Szabad Nep") ;
la 9 februarje 1946, apărea primuil număr al
revistei teoret:.ce ..Ei nhe;t" a C.C. al P:=.rt idu1ui Socialist U:ni t German :
„Rabotnicesko
Dclo'·, organ al C.C. al
P.C. Bulgar, îşi i.n.au,gura apariţia la 5 martie
1927; 11 martie 1951
e.ste prima zi de apariţie
a ziarului ,.Nhan
Dan ", organ central al
P .C. din Vietnam.
• O statuie a zia.ristu lui mexican asasinat,
Manuel Buendia, a fost
inau~rată, la incep-u1Lul
acestui am. în oraşul
său nat.al Zitacuaro,
statul Mdchoacan, MeX<i.c. Manuel Buendia era
recm oscut drept cel
mai bun z'.arist mexican modern. oelebre fiindu-i articolele sale asupra adivităţii C.I.A.
în Mexic. Deşi au trecut circa doi ani de la
as.asi111area lui în plin
centrul capitalei mex:cane, poliţia nu a depistait nici acum pe făp
taşi.

• La Havana (Cuba),
s-a
înfiiinţaJt
editura
„Pablo de la Torriente
Brau" a Uniuni:i ZiaT! ş
tiJor Will Cuba (UPEC).
P.rimu1 său volum apă
rut „Comioos"
oonţine povestiri şi ar-

ticole de divertismenit
destinate tineretului.
• Transmisiile regulate de telev.iz.iune în
Nepal se preconizează
sa înceapă d:n lU!!la iulie a acestui an. Pentru
primii do: aru de funciionare
a tele\·.z:unii
nepaleze se prevede ca
e:nis.iull'lii~e să aibă
un
pronunţat
caracter cdu:::ia tiv.
• Potrivit declaraţii
lor minls.trulu: peruvian
al transpor<turilor şi C)munieaţi iJor. se prev·ede
co.ru;Lru.! rea U111iui s.aitel i t
mode:-n
.. Condo:·".
Duipă e>t:mările actua!e,
sa te11tul w1 fi
plasat
pe Ol'bit.ă pr-,te cinci
ani. 1111 vederea realiză
r:i pro iectullu~. sînt în

ta vest-europeană „Ariane-4 ",în martie 1990.
• Ediţia franceză a
ZJi.a.riuJiud „Pravda ", care
se difuzează incepînd
de la 7 ianuar:e a.c.,
e<;,te coordonată de Phi1irppe Jo.>t. redactor şef
adjunct al săptăm.în.alu 
lui „Vttndredi - Samedi - D.imanche", şi de
Mi.chel Guegant, redacbOr ş.& al revi.;.tei ,,Option-au to".
Versiunea
fran.ceză a ziarului sovietic apa:·e într-un t:raj de 110.000 exempla1-.e.
• După trei ani, cit
au d..irat lucrările. s-a
inche:at construcţia rad;oem'ţ ătorulu i de
250
kW de la K;maro::k. d in
p:-eajma capi talei K,'-

PE SCURT
din toata lumea
cu~s tratative cu organiza.ţii'.e
„Intelsat" şi

„Brasil-Sat",
ix:nku
pro:rurauea de ech.:1p:.ime..'1te.
• 1n Algeria, şi-au
făcut debu.tuJ două noi
cotidiane de seară
„El Massa" şi ,.Hori zons 2000". Primul apaire
în Limba arabă, al doilea în franceză, fie::.are
avind un tiraj de cite
110.000 exemplare. Pină
la apariţia a.cestor z:ar•e,
în Allgeria lll\.l erau d~it
două.
cotidiane :
„El
Moudjah:cl" (în limba
franceză, t'.raj 360.000
exemplare)
şi
„Al
Chaab" (Îlll limba arabă, tli.raj - 80.00D ex.emp!are).
• Organizaţia internaţionaJlă de comuni·caţii pnin sateliţi Cintelsat) a OOJ'lUll."?.t un contract în valoare de 180
milio.a.ne de dol<U'J cu
N.A.S.A., în vede.rea
plasării pe orbită a trei
sateliţi
de comun:.oaţii,
cu aju t.orul navetelor
spaţiale.
Cei trei sate!Lţi,
din seria a şl.Sea,
vor fJ lansaţi de navetele spaţiale americane
în iunie 1987, februarie
1988 şi iunie 199'1. Un
al patrulea satelit din
ac~i ser:e va fi plasat pe orbită de nache-

nyei, Na:robi. Noul epermite Kenye
să t:-aru mită
programe
p!:'.nitr1J alte ţări. îmbu-

miţător

n ătăţindu-se,
totodată,
recepţia
în regiunile
sale de frontieră.

fi

Asociaţia

Z.arişti 

lor din
GuatEO'Tiala
(APG) şi-a a:es, la 15
ianu.airie a.c., o
nouă
conduicere.
Pr~z,d:nte
al APG este Mario Anto.nrio Sandoval Samayoa, care-şi asumă a ceastă
respansabi·!.i tate
pe o perioadă de d :>i
ani. Ceremooia invesiitur·ii s~:i desfăşu:-at în
pr.azenta
preşed:J11~-elu i
Republ'.cii
GuatemaJa,
V~IIlicio Cerezo Arevalo.
• Şi în acest an, la
1 apriJ.le, z:are d:n divers•e ţărd au difuzat
şlllrl false
pe un ton
foarte sen!os.
&.tf.el,
ziarul! f.nain,cez „Le F:garo" a ainuntat că fostul m:!Ilistru de interne,
Charles Hernu,
dastituit după scufundarea
unei nave a orga.!Lzaţie.i ,.Greemţmce", a acoe.p.tat ca, împreună cu
soţia sa, să-i înlc1:uiască pe cei
doi a~en.ţi
franc-ezi
răspunz.ăt.ori
d-e atentat în închisoarea neo-zee!andeză unde
sî111.t deţinuţi.

• Norma Nune:t Montot.o, ziarist pana.-nez, a
obţiinut Premiul naţio
nal de ziaristică
din
Panama pant!"ll cel mai
bun ITTtervJu din 1985.
I111teriv.iu•l ca.re i-a asigurat premiul a
fost
luat de Norma Nunez
lui Fidel Castiro. Ti.m.p
de mai mU!lţi ani, Norma Nuinez a îndep:iinit
atribuţiile
de secret.ar
geineral al SindicaituJui
ziiariş.Uor d im Panama.
• „Black Press Institute" (S.U.A.) editează
lunar builetiinul „New
Delil>ena1'..!ons",
conţi
nînd a r1ico1e de analiză pe teme de actualitate.
• S-au împl:nit 65 de
ani de cind apare, i n
Uillliunea Sovietică, cot1d i.ainul „T:-ud ", o:-gan a'
Consiliuh1i ~tr-al al
s:1n dJcait·e•l<J.r.
li La s!irşitu:l' an'Jlui
trecut, Fede:-aţia in:E •nă a zJanşt:'.or
prof esiionişiti (IFWJ) şi Un:unea z·ariş.tilor bulga:-i
au organizat u!Il curs de
pr-egă1tire de şase săp
tăm:îni,
la Lucknow,
capitala provine.iei ind !ene U!Jtar Pnadesh.
Au lua.t p.:iI'te JY13 te 100
de ziarişti d:n 16 provindi a!e Ind:ei.
• O nouă p:ibJ:caţie
umoristică apare, de la
1 ianuarie a.e., în Cu ba, ca sulJ)Liment pe111tru
„La Nruev.a
Gaceta ",
organ al Uniunii scriitor~J.or şi artiştiilor în primul număr 5>e remaorcă
semnătu1rile de noto rietate ale scr:itoruiui Gabriel Garcia Marquez.
canicatu~istului Roberto
Fontal!la.rrosa
(QU:no)
ş.a.

• în decurs de patru

ani

de cînd

fiin\;ează,

staţia de radio „Africa

nr. l ", situată în Gabo'Jl, a deveruit cea mai
im,.010.rfantă d:n
Air'ca
f.rancofonă.

• La ex;poz,iţia ,.Ifr.aExpo", ce a avut lo:: în
a::est an la Hamburg.
b :neCJU11oscuita soe>ieta t.e
vest-·gerrmalllă
„Llnotype" a prezentat un
nou sistem „s~.ries
400 ", care p-e.!'lTlite acc·elerar·aa şi îmbu.nătă
ţir.ea activităţii de redadare şi imprima.re.
,,Se·ries 400"
cup.rilllde
term.!nale, m.:n.:calculatoare, dispozitiv de foto.compoziţie etc.

•
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lucrare

utilă:

,,M. I. Et. EXPORT '85: ELECTROTEHNICĂ,
ELECTRONICĂ, MAŞINl-UNEL TE
11

ingiMrH:
centrale industriale de profil. Sint
redate atît pro[ilurlle
unităţilor din domeniu.
în perspectiva actu::i lelor. dar şi viitoarelor
nomenclatoare de produse. cit şi posibilităti
le lor de a ră.spundt:>
practic oricăror cereri
de maşini. utilaje, echip.amente şd servJoii cu
caracter special sau de
unicat. In cuprinsul lucrării sînt inserate, de
asemenea. o seamă de
informaţii diverse ş 1 cu
caracter general n 'C"Csare activităţii de comerţ exterior şi de cooperare economidi intt:>rn aţ i 11nală. (Intre altele,
apar şi textele Legii nr.
111971 cu privire la activit~tea de comerţ exterior. de cooperare economică
şi
tehnicoştiinţific;'."1 a
Republicii
Socialiste România. al
Decret ului
Consiliului
de Stat nr. 424/ 1!17:!
penbru consi!Jitui.rea,
ganizarea şi funcţionli
rea societăţilor mixte
în tara noastră şi, în
strî'.lsă legătură cu acesta din urmă, c~I al
Decretului
Consiliului
de Stat nr. 425/J 972 privind impozitul pe beneficiile societăţilo r mixte).
Un interes deosebit
prezintă cele trei h8rţi
incluse
în
lucrare :
prima ilustrează localizarea geografică a unităţilot· de profil (dile
de acces rutier. punct~
le de trecere a frontierei R. S. România) , a
doua. localizarea geografică a unit ăţilor de
profil care îşi au sediul în Bucureşti, iar a
treia, rutele internaţ.io
nale şi interne
ale
Transporturilor Aeriene
Române (TAROM).
ştiinţific;~

şi

tehnologică.

Recent, a văzut lumina tiparului, în limbile
română. engleză, franceză şi germană, lucrarea „M. I. Et. Export
'85 : Electrotehnică, Electroni că,

l\'Iaş i ni-Unel

Aceasta reuneşte
principalele grupe de
produse şi servicii oferite în prezent de întreprinderile
producătoare şi prestatoare de
sen·icii, institutele şi
centrele de cerceta1·e
ştiinţifică
şi
inginerie
tehnolog i că din domeniile electrotehnicii, elec··
tron ici i şi maşinilor-u
nelte din ţara noastră,
apartinînd Ministerului
Industriei Electrotehnice (M.I.Et.).
Incă de la primele
sale pagini, lucrarea se
anunţă
celui care o
parcurge ca un instrument util de informare
a tuturor celor intere-·
saţi
de produsele şi
serviciile acestor set:loare, atît de pe piata
internă cit şi de pe cea
externă.
Aceasta pune
la dispoziţie informaţii
referitoare
la
peste
2000 de grupe distincte
de produse şi servicii,
oferind, totodată, posibilitatea cunoaşterii celor 150 de întreprinderi
produc'.itoare şi de comerţ exterior, institute
şi centre de cercetare
t e·'.

,„..

ln prezent. cele trt>i
domemi de mare de'chidere actua.lă. ,;;ectoarele de ava'lgarrlă la
care
se
referă
lu~rar~..t
1::.lecLrntehmca şi e!erLrn.;1 ka. mecanica fină .5i op ica,
maşinile-unelte contribuie, prin producţia
lor, cu· 17 la sută la
constituirea
venitului
naţional global, urmînd
c,1 în actualul cincinal
- al optulea din isto .
ria construcţiei noastre
socialiste - să înregistreze unul din cele mai
înalte ritmuri de dezvultan~. As1fel. în comparaţie
cu anul 1985,
producţia industriei
electronice va spori cu
peste 60 la sută, iar cea
a mecanicii fine cu aproape 50 la sul:i.
Lw;1·area redă organizarea pe centrale şi
grupuri industriale, aces:e:1 fii n<l constituite
după
criteriul reunirii
intreprinderilor producătoare
şi
prestatoare
de servicii care au tehnologii similare ori se
completează
reci prnc.
Centralele şi grupurile
indu!.triale dispun de
intreprinderi dotale cu
tehnologii la nivelul cerinţelor actuale pe plan
mondial. răspindite pe
întregul teritoriu al ţă
rii. precum şi de institute şi centr:e de cercetare
stiinţifică
şi
ir.ginerie
tehnologică
de profil.
Schimburile comerciale
internaţionale sînt realizaite în principal prin
întreprinderi proprii de
comerţ exterior.
La realizarea. puner ea în funcţiune şi întreţinerea
produselor
din domeniile amintite
iau parte oameni ai
muncii cu o înaltă calificare tehnică şi ştiin
ţifică, pregătiţi în în-

•
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stituţii
de învăţăm : nt
superior de renume s1
în învătămînul liceal
industrial sau pro(esion11. Numărul
lor
este de peste 300 OOO perS.)ane, dintre care aproape 40 OOO desfăşoa
ră activitate de cercetare şi proiectare c;au
în întreprinderile producătoare.

O enumerare orientat1 vă a principalelor
sectoare de activitate
din cadrul Ministerului
Industriei Electrotehnice atestă diversitatea
tehnologiilor şi vanetatea produselor şi !>erviciilor oferite de întreprinderile din domeniile electrotehnicii, elec ·
tronicii şi maşinilor unelte. Spre a ne convinge de aceasta. le
vom ci'a în continuare,
lăsînd cititorului posibilitatea ca. apelînd la
informaţiile furnizat~ in
c:upTinsul luoră1rii, să se
documenteze mai
în
detaliu.
e Materiale şi produse primare :
pulberi şi piese
din pulberi
metalice
sinterizate ;
produse laminate,
trase sau placate din
si cu cupru sau cu metale nobile :
magneţi
met.a.lici
şi ceramici permanenţi:
- pi€6e tumate pent1iu maşini..,unelte şi electmtehnioă :
- elemo.n.te metalice
de asamblare ;
- materiale electroizolante şi izola.lloaire electrice etc.
Maşini-unelte, utilaje şi e chipamente tehnologice :
- maşini-unelte pentru aşchierea sau deformarea
plastică
a
metalelor ;
- scule.
dispozitive

e

?i verificat.oare specifice;
- unelte maP.uale din
melai;
- echipamente şi utilaje tehnologice destinate
tratamentelor
termice, acoperirii metalelor, industriei electronice, electrotehnice,
metalurgice, prelucrării
cauciucului,
maselor
plastice, lemnului, sticlei, porţelanului, pielii,
industriei textile, confecţiilor,

încălţămintei,

ambalajelor etc.

e

Electrotehnică :
- cabluri şi conductoare electrice ;
- maşini
electrice
rot.aiive generatoare de
curent electric ;
- bunuri de
larg
consum electrice şi electrocalorice ;
şi
- acumulatoare
pile electrice ;
- surse şi corpuri de
iluminal ;
ansambluri şi componente pentru aulove-hicule;
- ascensoare ele.
E l ectronică :
- componenle electronice şi eleclrnmecanice;
- aparatură de mă-

e

surat

şi

control electro-

- bunuri
de larg
consum
audiovizuale ;
- mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou;
- mijloace de automatizare;
- mijloace de telecomunicaţii;

- echipamente de di··
rijare şi semnalizare

etc.

•

-

telecomunicatii, aude
calcul.
Aşadar, · 1 u c r a r e a
„ M. E. Et. Export '85 :
Electrotehnică, Electronică, Maşini-unelte " invită la cunoaştere
şi
'lf>Operare în domeniul
unor subramuri de vîrf
ale industriei româneşti.
Ea se doreşte a fi o
contribuţi e la stimularea schimburilo" economice, la co perarca
economică
şi
tehnicoştiinţifică
intcrnaiic•nală. Şi, Iuînd în consi deraţie bogatul ~ conţinut, ampla documentare de care beneficiază, ţinuta grafică excelentă in care este realizată, 1ucrarea răspun
de din plin nobilului
ţel pe care şi 1-a u propus autorii. Este Jocul.
de aceea. să-i amintim.
felicitîndu-i
totodată
pentru reL'.şilă in1r-un
domeniu de pionierat :
dr. ing. Florin-Teodor
tomatizări şi tehnică

nică;

Mecanică fin ă:
optică;
aparatură
aparatură
medi-

cală;

- echipamente
hidraulice şi
pneumatice ;
- orologerie ;
- aparate de măsurat şi control specifice.
Pres tări de ser vicii pentru : .
cercetare, dezvoltare;
- proiectarea de produse şi linii lehnologice;
- proiectarea de fabrici la cheie ;
- asistenţă lehnicil.
învăţămînt,
K 1now-how
engineering, consulting :
- informatică şi produse informatice (programare) ;

e

Tănăses.cu. vicepreşedin

te .al Consiliului Nat.ion.al pentru Şliinta şi
Tehrnologie, dr. in~. VaJeriius Standru. direcQor
tehnic i111 îvlinislerul Industriei
Eleclotelmicc,

dr. ling. Vasile Ball<Jc„

director geneT;il al Centralei
lndu.5tri:.lle
de
Ele-ctronkă

şi

Tehnică

de Calou.l -

<"oordonalori - şi Teodor Cazacu, Florin Botea. George
Gala\,chi, Sorin Gheţa1·u. Virgil Constantinescu, Ion Dumitru, Roctica Albu, Wilhclmine
Corb€.s.cu. Ion !runcu realizato1j. Cuvinte de
laudă se cuvin şi celor ce au lipi:irit cartea. oamenii cu „mîini
de aur·' de la Intreprinderea
Poligrarică
„ Bucureştii
Noi", din
cadrul Oficiului Econ0mic Central „ Carpati ".
tn conclu.zie, se poale
conchide că lucre.rea, în
ansamblul ei. este extrem de utilă pentru
toţi cei ce doresc,
în
ţară şi peste hotare. să
rămină pe mai departe
ori să devină partPnerii
întreprinderilor producătoare
şi
presta loa re
de servicii, inslitutelcr
şi centrelor de cercetare-dezvoltare rom:.îne5ti
din domeniile electronicii. electrotehnicii şi
maşinilor-unei te.
E lena.

ŞOI MU

în continuare lista întreprinderilor
din cadrul Ministerului Industriei

Electrotehnice, pe centrale şi grupuri industriale,
precum şi a întreprinderiltn· de comert exterior :

I) Cen tra la Indus tl'ială de Electroni tă si Tehnic ă
de (akul (C.I.E.T.C.) - Bucureşti :
·
- Intreprinderea de Piese Radio şi Semicun
ductori (I.P.R.S.), Bucureşli ;

- tn treprincle1 ea de Produse El<'dt onice si
Elec1 rotet>nice ., Electroarg-eş ", Curtea de Argeş' ;
- [ntreprinderea „Micrnelectronica", Bucureşti;
- Intreprinderea „Conect", Bucurc·şli ;

Publicăm

producftloare

Imagine
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- Intreprinderea de Ferite, Urziceni-Ialomi\a;
- Intreprinderea de Cinescoape, Bucureşti ;
- întreprinderea „Romlux·', Tîrgovişte ;
- IntreprindCL·ea „Ste3ua Electrică", Fieni (Dimbovi\a) ;
- !ntreprinderea „Electr~:mi-::a", Bucureşti ;
- Intreprinderea „ Tehnoton ", Iaşi ;
întreprinderea de Aparnte El~ctronice de Mă~ură şi Industriale (I.E.M.I.), Bucureşti ;
•
- Intreprinderea de Electronică Industrialft
(LE.I.), Bucureşti ;
- Intreprinderea ele Cal;:ulatoare Elcc1ronice
(I.C.I.), Bucureşti :
Periferke
- InLrep1foderea de Echipamente
(I.E.P.E.R.), Bucureşti ;
- Societatea mixtă cu răsp:mdere limitată
„Romconlroldata ", Bucureşti ;
- Fabrica de Memorii Electronice şi Componente pentru Tehnica de Calcul (F.M.E.C.T.C.).
Timişoara;

- Intreprinderea pentru lntreţinerea :;;i Repararea Utilajelor de Calcul şi de Electronică Procesională (I.I.R.U.C.), Bucureşti;
- Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Tehnica de Calcul şi Infonnalică (I.C.S.I.T.T.C. I.), Bucureşti ;
- Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie
Tehnologică pentru Electronică (I.C.S.I.T.E.) , Bucureşti ;
- Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie
Tehnologică pentt u Semiconductoare (C.C.S.I.'T'.),

- Intreprinderea de Contactoare, Buzău;
- întreprinderea „Electrotehnica ", Bucmeşti ;
- Intreprinderea ., Eledroaparataj ", Bucure5ti :
- Intreprinderea de Aparataj Electric de Joasă
Tensiune „Electrocontact", Botoşani ;
- Intreprinderea de Panou ri Electropneumalice
(I.P.E.), Bacău ;
-- Intreprinderea de Aparataj Electric de InstaJa\ii (I.A.E.I.), Titu (Dîmbovi ţa) :
- Intrepdnderea de Aparataj Electric pentru
Instalaţii (I.A.E.I.), Focşani :
- Intreprinderea de Relee (I.R.M.), Medi:iş
(Sibiu);
- In LL·eprinderea „ Electromagnetica". Bucure5 li;
-- Intreprinderea de Aparate Electrice de Măsurat (I.A.E.M.), Timişoara ;
- întreprinderea de Organe de Asamblare pentru Industria Electrotehnică (I.O.A.), Rimnicu S:1rat (BuzăH) ; .
- Intreprinderea de Izolatori Electrici de Joasă
Tensiune (I.I.E.J.T.), Tîr~u Secuiesc (Covasna) ;
- tntreprindE:rea de Antrepriză de Montaj-Ser··
vicE: pentru Automatizări
şi
Telecomunicaţii
(I.M.S.A.T.). Bucureşti ;
- Intreprinderea de Elc;tronică Industrială şi
Automatizări (LE.I. A.), Cluj-Napoca ;
- Im,titutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tnginenc Tehnologică pentru Automa tizări şi Telecomu nicaţii (I.C.S.I.T.-A.T.), Bucure5ti.
III) Centrala
Indu s trială
de
Elecirntehnic:i
(C.1.E.) - Craiova :
- I n trepr inderea „Electl'Oputere", Craiova;
- Intreprinderea „ Electro ban:il" (ELBA), Timi-

Bucureşti.

I[) Centrala Indu strială de Echipamente de Automa iizări

(C.I.E.A.) - Bucureşti :
- Intreprinderea „ Autorn:ttica", Bucureşti :
- întreprinderea de Elemente de Automalitări
(LE.A.), Bucureşti :
- Intreprinderea de Panouri şi Tablouri Electrice (I.P.'l'.E.). Alexandria ('l'eleorman) :
- întreprinderea de Elemente Pneumatice ~:i
Aparate de Măsur;l (I.E.P.A.M.), Bil'lad (Vas.lui) :
- întreprinderea de Traductoare şi Regulatoare
Directe (I.T.R.D.), Paşcani (laşi) ;

şoara;

-

Intreprinderea „ Electrotimiş", Timişoc.ra ;
Intreprinderea „Eleot.romeLal ", Timişoara ;
Intreprinderea
„ Electromecanica",
Turda

(CI ui) ;

- Intreprinderea de Tr:rnsformatoare şi Motoare
Electrice (I.T.M.E.). Filiaşi (Dol.)) ;
- întreprinderea de Celule Electrice Prefabri cate (I.C.E.P.), Băileşti (Dolj) ;

~ L·n~;
„,;ni , "~:· ,:·
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Intreprinderea de Piese Turnate (l.P.T.), Bă
lDOlj) ;
- Intreprinderea de Fabricaţie şi Montaj /\saensoare (I.F.M.A.), Bucureşti ;
- Intreprinderea „Electromotor", Timi5oara:
- Intreprinderea „Acumulatorul ", Bvcureşti ;
- Intreprinderea de Motoare Electrice (I.M.E.),
Pileşti ;
- Intreprinderea „Electr0mureş'', Tîrgu Mure5;
- hitreprinderen de Frigidere .. Arc:lic", Găieşli
(Dimboviţa) ;
- Intreprinderea de Maşini Electrice (I.M:.E.B.),
Bvcureşti ;
- ! n lreprinderea „Elcclrnprecţzia ", Săc.ele (Braşov) ;
- Intreprinderea de Ap:irataj Electl'ic J\uto şi
Motoare Electrice (I.A.E.A.M.E.), Sfîntu Gheorghe
(Covasna) ;
- Intreprinderea de Cabluri şi Materiale Electroizolante (LC.M.E.), Bucure~ti ;
- Intreprin derea de Conductori Electrici Emailaţi (I.C.E.E.), Zalău (Sălaj) ;
- Intreprinderea de Produse Electrotehnice
(LP.E.), Bistriţa ;
- Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inr~inerie
Tehnologică şi Aparataj Blectric (C.C.S.I.T.-T.A.E.)
Craiova.
-

ileşti

Vi!) Centrala
Industrial ă
de
M aşini -U ne lte
\C.I.M.U.), Bucureşti;
- Intreprinderea de Maşini-Unelte şi Agregate
(l.M.U.A.B.), Bucureşti ;
- !nbreprinderea de Ut.i.laj Greu (LU.G.), Craiova;
- Intreprind erea de Maşini-Unelte
(LM.l!.),
Arad;
- Intr·eprinderea de Ma5ini-Unelte .Jnfrăţirea ",
Oradea;
- Intreprinderea „ Me:::anic:;i" (l.M.). Roman
(Neamţ) ;
- întreprinderea fie Strunguri „Saro·•, Tirgov i şte;

- întreprinderea de Maşini-Unelte, Accesorii 5i
Scule (l.M.U.A.S.), Baia Mare ;
- Intreprinderea Mecanică (I.M.). Alba-Iulia ;
- Intreprinderea de Maşini Unelle (LM.U.B.),
Bacău;

- Intreprinderea Mecanică (I.M.S.), Sibiu ;
- intreprinderea de Maşini-Agregate şi MaşiniUnelie Speciale (I.M.A.M.U.S.), la.şi ;
- Intreprinderea de Maşini-Unelte pentru Pn~
sare şi Forjare (I.M.U.P.F.), Tîrgu Jiu ;
- Intreprinrlerca de Turnat Piese de Fontă
pentru Maşini-Unelte (l.T.P.F.M.U.), Rîmnicu Să
rat (Buzău) ;
- lnlreprinderea de Maşini-Unelte (l.l\/I.U.S.),
Suceava;
- intreprinderea de Maşini-Unelte (I.M.U.M.),
Marghita (Bihor) ;
- Intreprinderea de Maşini Grele pentru Deformare Plasti,că (I.M.G.D.P.), Dorohoi
(Botoşar:i) ;
- Fabrica de Maşini de Rectificat (F.M.R.), ClujNapoca.
V) Centrala Industria lă de Mecanică Fină şi MaT ex tile (C.I.M.F.M.T.) - Bucureşti :
- Intreprinderea de Mecanică Fină (I.M.F.),
Bucureşti ;
- Intreprinderea „Balanţa", Sibiu;
- ÎnLreprinderea de Scule şi Echipamente Hidraulice (I.S.E.IT.), Focşani ;
- Intreprinderea de Aparate şi Utilaje pentru
Cercetare (I.A.U.C.), Bucureşti ;
- !nlreprindcrea de Aparate> de Măsură <;;i Control (l.A.M.C.), Vaslui;
- Intreprinderea „Steaua Roşie". Bucureşti ;
- Intreprinderea de Scule, Rîşnov (Braşov) ;
- întreprinderea de Unelte 5i Scule (T.U.S.).
şini

Braşov;

- Intreprinderea de Scule şi Accesorii Speciale
(I.S.A.S.), Paşcani (Iaşi) ;

:1mtal::;
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- Intreprinderea de Echipament Hidraulic
(l.E.H.), Rîmnicu Vîlcea ;
- Intreprinderea de Oleluri Speciale Forjate
(1.0.S.F.), Cristuru Secuiesc (Harghita) ;
- Intreprinderea de Accesorii pentru Maşini
Unelte (I.A.M.U.), Blaj (Alba) ;
- Intreprinderea Mecanică. Bistriţa :
Indust1·ială
- lnirep1'1.nderea de Orologerie
(I.O.I.). Arad ;
- Intreprinderea de Confocţii Metalice şi Prelucrări Mecanice (I.C.M.P.'..\1.). Rădăuţi (Suceav:l) ;
- Fabrica de Aparate de M.ăsw·ă şi Control
(F.A.M.C.), Drobeta Turnu Severin ;
- I n t r c prindere a
de Maşini Textile
(U1I.A.T.E.X.), Tîrgu Mureş ;
- Intreprinderea „ Tehnometal ·-, Bucureşti :
- Intreprinderea „ Unirea·-, Cluj-Napoca:
- Intreprinderea „Metalotehnica·'. Tirgu l\1ureş ;

Intreprinderea „Metc1lul R0şu ". Cluj-'.'fapora :
Intreprinderea „Nicovala·'. Sighişoara (Mureş) ;
- întreprinderea „Electrometal ". Cluj-Napoca :
- întreprinderea ,. Precizia", Bucureşti·
- Intreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb
„9 Mai" (I.U.P.S.), Lugoj (Timiş) ;
- Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie
Tehnologică
pentru Mecanică Fină şi Scule
(C.C.S.I.T.-M.F.S.), Bucureşti.
-

VI) Centrala Industrială de Echipament Speci.il
(C.I.E.S.) - Bucureşti :
- întreprinderea „ 6 Martie", Zărneşti (Braşov) ;
- In treptinderea Mecanică. Cugir (Alba) ;

NOTA :

Amănvn t e

- Intreprmderea Mecanică (U.M.P.), Plopeni
(Prahova) ;
- intreprinderea nr. 2, Braşov ;
- Intreprinderea „Metrom", Braşov;
- intreprinderea Mecanică, Sadu Bumbeşti-Jiu
(Gorj);
- Inlreprinderea Mecanicii Mija, I. L. Caragiale
(Dlmboviţa) :
(I.0.R.),
- întreprinderea .,Optica Română··
Bucure)li ;
- Intreprinderea Indu:-.tria Tehnico-Medicală
(l.T.M.). Bucure5ti :
- Institutul de Cercetare ŞliinPf•că şi Inginerie
Tef::10!ngic:"l pentru Maşini-Unelte (l.C.S I.T.:VI.U.).
Bucureşti :
- I nstitutul de Cercetare Ştiin\ifică şi Inginerie Tehnologică pentru Elcclrotehnic.ă (I.C.P.E.),
Bucureşti :
- Institutul de P.-oiectare pentru Investiţii în
Inc!.J.<;tria Elec!.rolehnicii (LP.I.l.E.). Bucure.5ti.
VII) Intreprinderi de comerţ exterior ;
-- I.C.E . .. Electronum ·', Bucureşti :
- I.C.E ... Electroexportirnport". Bucurt,şli ·
I.C.E... l\'.Ia5iniexportimport '. Bucure~ti :
I.C.E.-C.M.T ... Texima·', Bucureşti:
I.C.E... Industrialexport- import", Bucureşti ;
I.C.E... U~inaexport-imporl ··. Bucureşti :
1.C.E. ICECOOP-ILEXJM, Bucureşti ;
T.C.E. „Auto-Dacict", Colil)aşi (Argeş) :
- l C.E ...Vitrocim-Forexim·', Bucureşti :
- I .C.E. „ Metaloexportimpori", Bucureşti :
I.C.E. „ Mecanoexp0rt-import ', Bucureşti ;
- I.C.E .. Universal Traclor", Braşov.

cu p1ivire la actit'itutea

unitătilor

sns-menticmate pot

fi găsite in !tH..n!rea .. M. I. Et. E:cport '85 : Electrotehnică. E:lectrcmică. :\la;?iniUnelte·-, pe care "V-o reco;na11dam cu toată căldura.
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PROLETARI DIN TOATE ŢARILE, UNIŢI-VA!

'
OMAGIUL
ZIARIŞTILOR
ROl\JANIEI
SOCIALISTE
ADUS
LA
MAHEAŢA
ANIVERSARE A 65 DE ANI DE LA
FAURIHEA
PARTIDULUI
COMUNIST
ROMAN

e

Revistă lunară editată

de Consiliul Ziariştilor
din Republica Socialistă România

La gloriosul jubileu al Partidului, celui
mai iubit fiu al naţiunii noastre, tovară
şului Nicolae Ceauşescu, omagiul, dragostea şi stima ziariştilor României Socialiste
Telegrama ad.Tesată de paiitidpanţii la
SimpoztonrUJl l1uorătorj'1or run presă
ş'
ll'adiotelevi2li1une.

•

Să

fim mereu la înălţimea marilor tragloriosului nostru partid (Nioollae

diţ.ii ale
Dra~oş)

Spiritul partinic, revoluţionar, i,iiatra tl
temelie a presei noastre (Ion Pavelescu
8 Pe steagul de luptă înălţat acum 65 de ani,
comuniştii români au s cris cuvîntul PACE

•
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(Vling.ill

Dă.nciwlMC'U)

O Suprema îndatorire a muncii noastre

8

de
gazetari comunişti : a sluji c u abnegaţie
Partidul, Patria, PoP-OruJ (Aurel Pop)
Partidul Comunist Român, făuritorul presei revoluţionare puse în slujba intereselor vitale ale poporului
(Dr. Roddca
.Şerbă1neis.ou)

9

Evocări de Lucian ZaL
ii, Gh. Chia'iac
conf. 'dr. I. Crremer

$ Simpozionul lucrătorilor din

şi

rn·esă

şi

radioteleviziune cu tema :
„65 DE ANI DE GLORIOASA
ISTORIE - O OPERA MAREATA
INTRATA IN ISTORIE"
.

e

Sumar:

Textele comunicăniJ!or prezeniLate de Cons.tantin Antiip, Maria Cos1t.ad 1e, Neag u
UdrO'Î1u, Uie PU1nca1,u, Lazar Erut.. Cooneliu
Leu, Paul Dobrescu .şi Geo rge Marinescu
ManHestări omagiale organizate în ţară cu
p rilejul împlinirii a 65 de ani de la fău
r irea Partidului Comunist Român

D E:~ BATERI

PROFESIONALE

în presă la niveimpuse de 1uogresul multihtcral
al patriei noastre (parUcipă : Cons·La~1tin Vran.cean u. Dumi'.·r>u Târcob şi Stela Cristea)

1'rt1bkmaiica
lul

DT'.'J

economică ti-atată

exigenţelor

VIAŢA REDACŢIILOR

~pirit,ul democratismului presei
C f : modalităţi publicistice folosiţi

noastre
pentru dezvoltarea ş i 1>erfecţionarea dialogului cu cititorii ?
1n~1spund la întrnbăini1le noastre: Canstanttn Eul.acu . Maria SLetiin. l\II.i'hai Grigures.C'U, AJexandru
În

COLECTIVUL R·EDACTIONAL :
Aura ANGHEL (secr~tar principal de redacţie)
Milena COMARNESCU
Virgil DANCIULESCU (redactor şef)
Cristina DUMlTRESCU

Di n ca)

Lei: 16

t\TJ;;LIER
Documentarea
punctul ele plecare şi temelia
oricărui reportaj ('coinvorbke cu I1
]je Tălnăsa.ch<.'!)
INTERVIUL NOSTRU
Dic~ionarul instrument de lucru al zia.1:istului
(interviu reail.izat cu dr. Mioara Aviram de Ion
Bu lnairL1)

Redacţia t
Bucureşti, Piaţa Scînteii 1, telefon
18 57 7:i ;
17 60 !Oj 1333, cod 71341
.\dmini straţia : I.S.I.A.P. Piaţa Scînteii nr. 1. ~e!ef o n
J8 03 57, cod· 71 341
Tiparul : T. P. „Informaţia" c. 22î4
Citilorii din străinătate se pot abona prin ROMPRESFILATELIA sectorul export-import-presă P.O. Box
l 2.'201 telex 1037G prsfir Bucureşti, Calea Griviţei nr. €4 -66

GM-:ETARI DESPRE GAZ ETĂRIE
Gb. Dinu : .„Gazetarul comunist
soldat permanent la postul său "
RUBRLCILE REVISTEI:
„l\rn văzut, ne-a plăcut, vă semITTailăm ", .„Fără
SL1p.'1 rm·e ·', Bibllogai.a1lie,, Panor.a1mic
exter.n ,
frcunt, de la noi,. Pe scurt, din ·lloată 1umea

Pe

13.

Instalaţie

pentru

măsurat

viteza la rame de metrou IVRM•

.1nf~Pn'i.1~EA
'De fneCAnlCA PlnA .
. .'· ' . .„. ,_"'.
•

ft
~

•• • •

'

.,

, :Ir'

Bucureşti,

."

-

România, str. Popa

tel. 35 00 00, telex 11583

48

'

.

".'li:''

Lazăr

9-19,

INTREPRINDEREA MECANICA FINA
- - - -- Bucureşti execută în cadrul programu·
lui său de fabricaţie următoarele familii
ele i>roduse :
- Aparate şi instrumente '1e măsură
cii control dimensional ·
· - Aparate şi mecanisme de orologerie
industrială

- A1>arate pentru · controlul mădmi101·
termotehnice
- Elemen"te de · automatizare pentru
reglarea presiunilor şi temperaturilor
- Scule,
portscule,
dispozitive şi
matriţe

- Produse din carburi !". • etalice sinterizute
- Scule diamantate ·
- Pile şi raspele
ln imagine : 1. Complet mecanism demultiplicator pentru releu de temporizare ·
RTpa 7
2. Mecanism de temporizare pentru releu
de curent maximal RPT J
3. Intrerupător de temporizare cu motor
sincron KTS-360
4. Instalaţie pentru măsurat viteza · la
rame de metrou IVRM
Producător : Intreprinderea
MECANICA FINA - Bucuresti
Str. Popa Lazăr n~. 9-19 tel. 35.00.00
telex 11583

•

.

SCULE DIAMANTATE PENTRU PRELUCRAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTll

PRlMĂVARA
ÎN MAGAZÎNE
~,~

~~~~~33

Confecţiile de primăvară - deja prezente in magazinele comerţului de stat prin croială,
culori, modele, sint creaţi i de ultimă oră ale modei acestui sezon.
Confecţiile au avantajul de a putea f i probate, de a încerca pe loc mai multe modele şi
variante de culori, de a compara şi a alege ceea ce vă vine mai bine.
Nu intirziaţi I Primăvara nu aşteaptă I Veţi fi şi dv. în ton cu moda acestei primăveri, numai
după ce veţi vizita magazinele comerţulu i de stat I

J

FINĂ
B ucureşti execută în codru l programului său
de fabricaţie, următoarele familii de produse :

INTREPRINDEREA

MECANICA

Aparate şi instrumente de măsură şi control dimensional
9

III

•
NrL$
I<!

!9~;
2~f.·U

•

• Aparate şi mecanisme de orologerie industrială

Aparate pentru contrnlul mărimilor ter·
motehnice
0

• Eleme nte de automatizare pentru reglarea presiunilor şi temperaturilor
• Scule, portscule, dispozitive şi mat riţe
•

Produ se din carburi metalice sinterizate

• Scule diamantate
9

Pile şi raşpele

în imagine :

1. Tahometru portabil
2. Ceas programator CPA-ZZ-2
3. Control de debite cu roţi ovale
PRODUCĂTOR : ÎNTREPRINDEREA MECANICA F1NĂ - Bucureşti, str. Popa Lazăr nr.

9-19, tel. 35 00 00, telex : 11 583
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PROL ETARI DIN T OATE ŢARILE, UNIŢI -VA!

PAGINI DE EP OPEE DIN ISTOR IA P ARTIDULUl,
DIN LUP TA ER OICA, REVOLUŢIONARA A
T OV ARAŞULUI NI COLAE CEAUŞESCU. Procesul
com uniştilor şi antifasciş tilor de la Braşov di.a 1936,
oglindit î n presa vrem ii (Ştefan Petraru)

1-Cl~l
NOU'l'lli\

PUBLICISTICA PE TEME AGRAR E LA INALŢl
MEA MAR ILOR I DEI CUPRINSE Î N cuvtNTAREA TOVARAŞULUI N ICOLAE CEAU ŞE SCU
(Articole som.nale de Vasile c · auş--..i , Radu l\1..arian,
T eodor Bulza)

Revistă lunară editată

de Consiliul Ziariştilor
din Republica Socialistă România

CUVINTAREA
TOVARĂŞULUI
NICOLAE
CEAUŞESCU LA ANIVERSAR EA GLORIOSULUI
JUBI LEU AL PARTIDULUI,
P ERMANENTA
CALAUZA A MUNCII NOASTRE
A .fi revoluţionar în gîndire, În icreaţi a gazet ă rească,
în viaţa de fi ecare zi a red acţi ei. Partidpâ la dezbatere: Ion Cost.ea, Col. Radu Olaru, Timotei Jurjica. Szasz Janos)

ANUL XXX Nr. 6
IUNIE 1986

PE TEME

GAZETAREŞTI

La r edacţie a sosit o scrisoare ! C ine. cînd şi cum o
rezolvă ? (î ntrebări permanente pentru fiecare re·
cLa.c\i<:'. pentru fiecare gazetar) (Gh Li zean ~1 )
MASA ROTUNDA
Princi pala fun cţie edu cativă a presei noastre : formar e a omulu i nou . omul revoluţionar, p atriot · n·
flăcărat, cu înaltă conştiinţă politică şi profesio·
oală (Participă : Bârta Albert. A. I. Brumaru, Vie·
tor Croveţc h i . Dieter Drotleff)

Sumar:

O publicaţie realizată cu pasii..ne
„Re vista noastră "

şi competentă

-

ATELIER
Cum se cucereş te un prem iu internaţional ? (Ca
binelui profesional „Radio" caută să afle drumt
spre succesul publicistic)
GAZETARI DESP RE GAZETARIE
Camil Petrescu : „Gaz et a es1e născută din dor inj
d e mai bine a mul ţimii " (Const.antii
Darie)
nemărginită

COLECTIVUl REDAqlONAL :
Aura ANGHEL (secretai principal de
Milena COMARNESCU

PROPUNER I PENTR U UN POSIBIL M UZEU A
ZIARISTI Cil ROMANE
Primele publicaţii „de sezon" (Ion Munteanu)

redacţie)

Organizaţ ia Internaţion a • ă

Vi rgi l O.l,N.CIULESCU (redactor ~„f)

a

Ziariştilor

î mpllne:

40 de ani

Cristioo DUMITRESCU

RUB RICA SUBIECTIVA

Lei : 8

F ARA SUPA R ARE !
CARŢI SCRISE DE ZIARIŞTI

Rc daetJa 1 Bu cureşti, Piaţa Scinteii 1, telefon 18 57 75 ;
17 60 10/ 1333, cod 71341
.'\dmini straţ Ja: I.S.I.A.P. Piaţa Scînteii nr. 1, telefon
18 03 57, ood 71341
T iparul : J. P. „Informaţi a" c. 2334
Cititorii din străinătate se pot a bona prin RO MPRF:SFILATELIA - sectorul export-import-presă P.O. Box
12.'201 Lelex 10376 prsf.i.r B ucureşti , Calea Griviţei nr. e4-66

Citim in p resa noastră de a.cum un veac
realizată de Rodica Şerbănescu)

Rubri.
~

P a norami c extern (Rubrică realizată de Constan t
Lupu)
P e scurt de l a noi • Pe sc urt din toat ă lumea

PA GINI DE EPOPEE
DIN ISTORIA PARTIDULUI,
DIN LUPTA EROICĂ, REVOLUŢIONARĂ
A TOVARĂŞULUJNICOLAE CEAUŞESCU
Procesul comuniştilor ş1 a ntifasciştilor de la Br aşo ·i1 din 1936, oglindit în presa vremii

A

nul
:;a

Hl3!i
o

înscria

atmosferă

în crnnicn
sumbră

şi

:tmenin\ăl.oare. vcsti!{)are
de
mari primcjd ii
pen lru p :>p<H\ t"Cle
Europ• i. In presa vremii erau tot
mai
)rezente ecourile în~rijorării
create de remi·litariz.area Renaniei
de către Germania hit.le1·istii.
de
războiul detlăn\uil de regimul fas-

ci~·l
al lui Mussolini
împolriva
Eit;opiei. de intervcn\ia germarnoi Laliană în Spania,
de realizarea
.. Axei Berl'rn-R<1ma-Tokio", de pericol ul „ Ans:::hlu.;<;" -ului , al cotr<;pirii Austri<'i de căire nazi•şli.
Nu
întîni,plător
aceste prnblc.me
au
fitcut obiectul întilnirii de la Belgrad a celor patru miniş! ri de ex-

terne din (urile membre ale înteJegerii Balcanice, din care. se ştie,
făce:.i p'.lrle şi România.
In aceste împrejurări grele, dramatice pentru
viitoru~
întregii
omeniri. forţele progresiste, revoluţionare, partidul
nostru comunist
s-au aflat Î•n primele rînduri ale
luptei poporului român îrn,polriva

1

Procesul comuniştilor dela Brasow
-xox-

fascismului. Lupt.ele revoluţionare
din Val~a Prah0vci. îndeosebi de
la Ploieşti, gre•;ele ceferiştilor din
februarie 1933 de Ja . ,Griviţa" primele manifestări combative de
proporţii
pe p!an european din
perioada lnsblării Ja putere a lui
Hiiiler în Germania - au demonstrat cu puterea faptelor capacitatea comuniştilor români de a uni,
organiza şi conduce m.1sele. Intensificîndu-şi colaborarea cu forţele
democratice ale ţării, impo!riva pericolului fascist
intern şi extern.
din iniţi:iti va partidului. sub îndrumarea sa nemijlocitii, a luat fiinţă, la 15 iunie 193t Comitetul Naţio
nal Antifascist Român. o organizaţie legală cup:-:nzătoare. Rep:-ezentant.ul tineretu:ui munc:tor
din
Capitalu în comitet era un tînăr
de num:ti
15
ani.
Xi co I a e
Ceauşes.cu.
Energia şi înf'[tcărarea
lui revoluţion·1ră atri\se<;erfi n~upra-i
admi1raţia şi respectul
fova~·:tşilor
săi de luptă. dar şi atenţia organelor represi\·e. în e\·identa cărora
va figura cn „un:.il ce mll:tează în
mişcarea comunistă 'inci't de la vîrsta de 14 ani".
Un moment cu rezonante profunde în istor:e. expresie st:-ă1ucită
a militantismului re\·oluţionm·. antifascist şi patriot!c a1 comuniştilor
al maselor largi populare
din
România. l-a constituit
procesul
politiic de la Braşov din mai-iunie
1936 al u:1ui numeros grup de tineri comuni;;;ti şi anti!asc:şti. ln
fruntea lor se af~a
tovarăşi.1
:Ni<:\llae Ceau.Şescu, care a afinnal
cu acest prilej o vocaţie revolu\i<Jnară de excepţie. o dîrzen:ie
rar
întîlnită, transformîndu-se din acuzat în acuzator. făcînd un aspru
rechizitoi-iu regimului burghezo-moşieresc. Prin intrea~a sa comportare. dem'1ă şi cu1·ajo::isii. tînărul revoluţionar anticipa pe Omul şi pe
Conducă! )!'!li comunist ele
a~tiiz„
erou între eroii neamului. c:titor al
României social ist" moderne, militant de frunte al mişcf1rii comuniste şi muncit•)r~şti in!E-rnaţion·3le,
luptăt01· nenbo~it pentru C'auza indepenricnţei şi libertăţii popoarelor.
ar sii ne întoarcem cu o jumătate de veac în urmă şi
să derulăm faptl'le. aşa c:.im
au fo~t ele oglindite în presa nemii, in publi~ati'le ilegale sau le·
gale. conc1u~e ele particl. ca şi în
ziarele burgheze ele mare tiraj, ofirioase m·i 1 ,Ie opoziţie.
La
1:1 ianuar:e 1936.
tînărul
XicoJae C•!·1u5escu, care îndeplinea
sarcin:1 ele secretar ai Comitetulu:
regional Pnho\·a al U T.C„ a fost
arestat, împrt.!ună cu mai mulţi comunişti şi antifascişti, în comuna
Ulmi (judeţ·Jl Dîmbo\'i(a) . !n zilele
următoare, la :\TorL"ni, Gura Ocniţei

D

2

-~~

c::E~~~~~~~'1)-===
mîini aveau lanţuri.

lături,

1n

puriînd
armele
în
cumpănire,
jandarmii. Arestaţii păreau calmi,
siguri Je ei, liniştiţi.
N umo~roşi
muncito~·i
braşo

salu1.au,
semne
prietene:;.Li. de sr)lidari late.
Informîr.du-5i corect, în
detaliu
cititorii săi cles-·
pre mersul proces uJ111i' zial'U•l DI MINEAŢA va da
în vileag şi metodele Iolm;ite ele
anchetatorii Siguranţei şi jandarmene1 burghe,1,e :
insultele, in1i miveni

îi

făcindu-1~

dările,
bătaia.

şantajul.

Este semnificativ, în acest
sens,
rcpur1.aj ul
apărut în numă
rul său din 1 iunie, din care spicuin1 : „„. Urmează audierea martorului
Dumitru
Opincaru şi
a
plutonierului Mailat, care
recunoaşte că
întrebuinţează
hipnoza în cercetările
sale". Ce înţelegea
bestia ingalo~1ată
ş1

m alte

Dîmboviţa

darmilor

localităţi

din Prahova

prin „hipnoză"? O aflăm din acelaşi
reportaj, care reproduce fidel dedairaţifile marntor.iJ1or. IDe pliJJfdă,, mairto11a LiMioa NiooJesou a airăJt:lat că
„La poltlţia din Tillrg1ovîşte" ~-ia vă
Ziut pe iuniull dinitre iaouzaţi „p]ri1n de
s~ng•e şi au 1Urme lvăid:ite 'de Uovitu~ii ". faa: „~bora Elena Chiiţ)u ...
afirună <că a aiuz.irt ciind a fiost lbă1Juit
D11lmî1lraiahe lra ipostull de jarm:llamrm
d~n Urlmi.„" ®Site deorseb:iJt de semnificativă, în acest context, relatarea 'pe oorre o :!iace, î111 nrU1mă1I'Uli
să1u 'di'n 1
5 iurnie 1936, gaz;etia ZORILE : ,.rniI11d i 'S-.a oorrut însă să
araite oum a,pHcă hipnOliismuft
în
O\l!l'ISlull 'Ceircetăir.iJLor sa.le, 1d-sa ljpll!utonierrul. MaJtLart - N.A.) ra a:ălS.pu.ns
că a-re p1101Cedee specîiaJle pe aaire nu
le poate di1Vtuilg<i. In acelraşi timp,
uni:l dim1tre •aouziaţi aiu rprivrirt â•nde.lrung lp'Umnii ooaizi ai pjru'boruieiiuliui ".
Adevărata
pricină a
noii înscenă,ri j-udidaire lini ţiaite de awtor1tă.tiJe
bu1ngihezo-moşi~reşbi
era
limpede i])nfăţ.işată, iin n1urrnăirul s.ă.u
din 21 mai 1936, rde ziaa.ml ARENA:
„N~c:i mumdborii pebrio1Hş1N 'dim Pir.ahova şi Diîmooviţia imu s&nt mai 'PUţirn pTigoni ţi şi ompsii ţi. N id '1upta
lor pen;trru o !PÎi1ne mai piuţiin amară, mai puţi1n udă de l,acr1mi .5i
S>Îlnge, 'Pentriu llbemtăţi cert:ăiţeneşti şi
peinr1mu ta rscăpa de Sităl"ille eXJcepţio
nia:le, C!U 0011."e gruve1m1UJl g)I1aJbi.d'ic.ă o
diaeciţiu111e piairti•ou!11arră, nru ~ipă de
urgia guve111n1U:J1ui ". Să Te.ţimem şi
punctuil Ide ivedere 'all SC!NTEU rulegalle : „La Bnaşov se cLeSlfăşoa1ră 'UIIl
prioces care 00nst~buie cea Im.ai mia.Te
băbaie de joc
adlre&Ltă porpor:ulLui
murnc:itor". Ohi~ şi UNIVERSUL,

şi

căzut în mîinile janalţi militanţi antil'as-

au
şi

cişLi. Şi astfel, tovarăşul Nicolae
Ceaiuşescu Î1111Plinea 18 ani
într-()
cel•ulă umedă, rece ca gheaţa, uni-

ca lui vină fiind aceea de a fi
făcut din dreptatea celor mulţi,
încă din fragedă adolescenţă, cauza
sacră a întregii sale vieţi.
D!Ujpă () IÎ!1'ld€lliung.aită
,.i nstJ.iucţie
judioi~ră", 1însotită Ide 1tortur~i[e şi
ma!lbratăinille inbnart.e
de
mulit în
pradtÎlCia oo;gane1101r represive bu.rgheze, ii!ner:ii aup_tătorj au llloot adiu.şi
înaintea Consiliului de război al
Carpu!llUIÎ. V Airma tă de Ura B:vaşov.
în legătură cu aceasta, DIMJNEATA, ziar de mare tiraj, de orientare democraiîc:i, îşi informa astfel citîto1ri'i la: 27 mai 1936 : „ Azi
dimineaţă
a 1început
în
faţa
Consiliului de război al Corpului V Armată judecarea procesului celor 25 de persoane are5tate că au participat la a•cţiuni
extremtlste rfui 1j u:deţele 'Brrahova şi
Dîmboviţia". Toţi aresta1ţii mai
aflăm din acelaşi 1rep01rtaj erau
tineri, mulţi lchia1· fom1Le ~ine1·i. La

Imagine dii! La marea demonstraţie din 31 mai 1936 în cadrul ctlreia sute
de mii de oameni au cerut stingerea proceselor intentate militanţilor
antifascişti,
-

3

bine cunosC'llt pent11u opini<iile sa1e
de dreapta, pw1ea ila lîndoială ~egi
iim itatea procesului.
„Socot că
ace.şti acuzaţ.i sint parti7.arnii unor
partide ]egale" - scria autoru] arli<'oklui.. relatînd în continuare:
„Martorul \'as.He lUna spune că 11
cunoaşte pe Nic()J.ae Ceau.şe.scu
ca
antifascist .5i că acesta i-a VDrbit
despre Frontul PopUJ1iar, Comitetul
contra sec1mpetei ')i B1oC'Url clemr,cratic".
Tinerii militanţi implica),i în
proces. în frunte cu tovar<lşul
Nicolae c.~auşescu. aveau în far>l
o singură \'ină : aceea de a
se împot!T:1 ;·as.::ismului. razo(liului. de a fi partizani ni păcii.
a năzui la o viaţă mai bună. omenească. Numai o ,iustitie
cornptii..
al'.lată în slujba unor interese sLră
ine poporului. putea să JConsidere
asemenea fapte drept clel1icte penale. ADEVARUL din 25 'iunie 193H.
sub semnătura cunosouirului publici.st democrat Petre Pand1·ea, dă
dea pe drept cuvint somn.al ul ele
alarmă : „Complotuil pentrn torpilarea a.şez3mintelor constituţionale
şi pentru instalarea dict<itrurii negre hitleriste se contlinui'l în etape.
după un plan
diabulk rbine studiat.„ Neutralitatea echivalea?.ă cu
sinucide1·ea".
Luptlnd împotriva fascismului şi
a sprijinitorilor lui, chemîncl forţele sănăt·)d5P. ale naţi unii la vigilenţă, la acţiune unită, fermă împotriva duşmH.nului. tinerii militanţi c0:nunişti promovau cum
scria ziarul DIMINEAŢA - · „înseşi intere.;elc vitale şi l'umlarnentale ale pol)rirului". de pe banca
acu/.aţilor
Jii 11ct apărate . in f:-ipt.
„drepturile şi libertăţi le cetăteni
Jor. \'ia:a <:i libertatea poporului
român·-.
a Bra.şov„ ca de aM [el în întreaga wrr1. tînă111ul Nicolae
Ceauşescu era un nume cun-o&cut. mai ales în cor<"uri1le munciLore.şti. Fiindcă clin fragedă -acloles-cenţă se dedicase ilupted revoluţionare. în sindicate. apori in rînclurile Uniunii Tineretului Comunist. întiiu1 reportaj · despre a<:livitatea sa revoJuţionară
a
apirut
chiar la Braşov . în zianu.I CUV1'\'T
NOU. la 6 octombrie 1934. Era intitulat laconic „Comunrica1." şi relata destul ele ramămm\it despre o
dramatică . dar cutezătoare încleş
tare cu po•li\ia a unui gr up ele tineri militan\i ant.ifasci.şt.i clin Capit21l<i.
„.în seara zilei ele 20 septemb1·ie 1934. J.a sediul de sector cli 11
st rada FoL;or. nr. 9. al organizaţiei
de tineret a Comitotului National
Antifascist Romc'm se ţinea obiş
nuita şedinţ.ă săptămînail.ă. Tîn.'\rul
Nicolae Ceau.şescu prezontasc ex-
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punerea :

Cum

p regătim

publică rom ânească

ov m ia

în vederea respingerii p r imrjclid fascis mului. La
şedinţ[1
erau prezen(i. intre al(ii,
Scarlat Cali!11achi. Grigcre I'reotea<;a şi Matei Socor. în t:mpul ş~dinţei. un grup ele poliţişti "i de „gardi.5li „
111 uniforme
au atacat cu .rm·ie sediul. ,.?\a\·ă
lind în sediul nostru ele sf'ctor din
strada Foişor, nr. 9 - se scria în
repo rtaj - ei iau încercat să aresteze pe prietonH 'lloştl"i. care timp
de o o!·ă au opus o clirză rezistenţă.
cu bate c.f'l nu erau înarmaţi de.cit
cu hirtie .)i <'reion, ca oameni care
\'en:ser.:1 la şedinţa săptf1 mînaLi. ele
sect(Jr··. Dupii o rez:is.Lc:1\;-1 dîrză. tinerii anLlfascişti au fost cople.-;;iţi
de agresurii înarmati : . .În cele din
urmă.
aulDrită\ile '.'i „Garda"
au
reu<;;it să-i încar·ce într-un camion
al Prefecturii.„ şi sa-1 t:·ansporte
sub ploaia de l<wi tm·i. m tîi 1a circumscripţie. ap-ul la
Prefectură·'.
Actu! sama1·alnic al agres :~rilvr a
dec-lan'.>at un .adevărat tTLiLng de
mas<i in m..icz ele noapte. „Prietenii
noştri. aflîncl despre cele petrecute
joi seara şi sosind în g1'.<lb:1 la sediul nostru din strnda Foisor. unde
se adunase în puic~·ea 1nc;pţli întregul cart.ier. atras ele formidabilul scandal p1·ovocat. nu \inut cudntăr!.
protestînd„. Cînd aceiasi
gardişti de fie1· s-au ·înto1·s '])ent1~u
a mal trata pe prietenii noştri.
populaţia .:i l uvt apăiaTea lor. gonind bandele asasine ale Gărzilor
de l'ict"'.
Reportajul s-n bucura! ele un
9uternic ecnu. Un ecou cu atit
ma: mare cu cit CUVÎ:NT .:\OU era
o publicaţi!' a Comitetulu '\·1tin nal Antifascist. Roman. fiind clifuz.at nu numai la Braşov .5i ~n celelalte locaHtă\i ale .iuele\ului. El ern
expediat în Capit:1lă si în a lte numernase nra-;;e clin ţari1.
Acum. dup;i atîtea decenii. l-am
icle:1l!ficat pe tipograful care a cules .-reporl a.iul. Este Mihai Surdu.
tipograf cu :.tagiu 1ndelungat. ipu~
lJ!iC'ist. o vreme. după 23 i\ugu5t
l')J4. reclac«ir sef al ziarului braşovean „ Drum nuu ''. Deşi c in \'!rstii. ele 80 de ani, pensionar de aproape d·)Uă decenii. el urm:J.reste
cu atenţie activitatea celor ci1rr;r.1
le-a. pred:it sch:rnbul. „A•n i;u!E'':icest aTticnl, ca de altrel cele mai
multe <lrtk ~J!e clin CUVÎNT NOU ne- a mărtw·;-;it el cu emo\ie - b
tipografia
care
f'uncţiona
pc
strada ce astă.zi S" cheamă Repub: icii. Îmj amintesc c;i. s-.:.1 discul.al rnu'~ despre tinerii antifascişti
din Capitală. în ft-uritea cărora se
afla tin~ll'ul Nic()llae Ceauşescu. Sigura!1\ei burgheze nu '!nttea sa-1
pl.acă ziarul nostru. într-o noapte.
şi-a trimis
agenţii în tipografie.
RecunoscînJu-i. mi-am dat seama

ce
urmăresc .
Am
ascuns
l::t
piept U exemplare clin CUVîNT
NOU.
Le- am
predat
a
doua
zi profesol'ului Ilie Cristea.
Sîrnt
singurele. cred, sah·ate. nu ştiu cite
vor mai Ii rămas din ele. Din 19:35
am lucrat la c·lu.i, t()t ca lipi»graL
Arnlo am aflaL clin presă. dar .şi c1in
alte suil"Se. clespre procesul tinerilor
militanţi

-c o muniişli

şi

antifascişti

ele la· Braşov. proc·~s la care tovarl'tşul
Nicolae Ceawşescu a demonstrat o
strălucită vocaţie ren)luţionară".
Temerara inclr~;;tare a tinerilor

cu poliţi~li i 5i legionarii la sediul din Foişor a fost evocată,
dup;i 3proape doi ani. şi ele trimisul ziat'ului ARENA 'la procesul
ele la Braşov, într-u11 articol apărut
în 11umărnl clin 11 iunie iq:rn: „Er3
într-o simbătă seara. La
şedinţfi
comitetului antifascist 'di :1 sec.torul
Negru e1·au aduna\i -10-50 tineri.
Ceau.şe.scu printre ei.
Poliţin„
cu
vina ele bou. fugărea„. pe a11tifasci.şk Toti
areştia
sînt arestati.
tw1şi. biit.uţi
.5i reţinuti pînă ~uini
climinea\.a. Luni seara sediul se des<'hidea din nou. Mereu printre primii Ceau.şeseu. Din nou poliţia. din
nou ares1tă11i. din 11ou bătaie. şi.
după o deţinere de dou:1 zile. <lin
nou elibe1·a li. Şi Ceauşescu i.ară.'ii
printre pr.imii 'la deschiderea secliului, 1Ja rmu~1c.a de organii'..are a
t ineretru lui .„ ·'
er eu pri ntre primii. C eauşe scu! "
Da, aşa a fost şi la procesu!
de la Braşov. Rechizitoriul
comisarului regul cuprindea' gra\·e capete de acuzare. Drept „c01·puri delicte" erau bmşurile confiscate în casa uncie tinerii fose-,eră aresta(i, cit şi prin alte locuri.
c·u prilejul 1x:rcheziţiilor. Se a1ilau
];1 dosar iJ1U mai puţin de 80 Libluri
de tipărituri. Cele mai multe şi mai
grave capele ele acuz.are se n~fereau
Ia tînă111ul Xicn'.ae Ceau.şescu.. care
le-a respins cu \·ehcmenţă şi jndignare. susţinînd justeţea acţiunilor
antifasciste, ac(iuni ce rf1spunrleau
intereselor vitale ale µop(Jrului roman, grav amenintat de pericolul
aJresiunii hitler.iste. DatoriUi calităţilor sal0 polii ice şi morale. ate!;tate pină atunci în atîtea confruntări cu aparatul represiv ele .<:tat.
el şi-a înd,,plinit cu straluci1·e mi~iunE'a
ele înaltă răspundere încredintată de partid de a orienfa
rlesfăşu:·an~a p1·,1ce->ului. Prin exemplul <>ău de clîezenic. de maL.iritate poli 1i că. rle clan·izi une. t1,v1răşul
Nicolae Ce.1llşescu i-a făcut pe ceilalţi acuzJţi sil. înţeleagă că în proces ei reprezentau pnrtidul. ideile
si ţelurile sale re-.·o!utior~are - idei
şi tt'luri izvorîte
clin năzuin(.ele
cele mai fierbinţi ale poporului.
TinerJi impilicaţi în proces aveau
în apă,rare avocaţi trimişi de biroul
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lupl[t ncinl'ri<:aLă nepulîml Ii înfri.:1tă nici la Doftana. în
cea
mai
crunt;l închisoare. de tri.stă amintire. unele se urmarea <:lis.trugerea
fizic.ă şi morală a de(iniu\il0<r politici. Desfăşurarea procesului. poziţia

cutezătoare.

demnă

şi

solJcl.a<ă

cu (ovară.şil să1i de ·lru.pt.ă adopt1at.:1
ele tlni\,rul
revnlu\ionar crr:nuni.c;it
s-au bucurai ele emoţionante aprccicl'i în presa vremii.
în ARENA, publit'a(i<1 '1ntifas.c1istă bucureşteană elf' care am m,1i

1n fascsimil, extrase din ordonanţa. de clare in judecatei
juridic al partidului. între ca~·e •>~
afia .şi tcunoscutul avocat ele sting·i
Radu Olteanu. Prncesul se judeca
însă cu indikarea uzantelor obiş
nuite. fiind evidente strădaniile tribunalului de a da sontinţe cil m<Ji
aspre. Sp1-c exomr:ilu, in 'decut·sLtl
procesului. complotul de judeca' '1
a dictat elimin<:irea clin s<:il<"1 a un un
cli1111Lre tinerii acul'..ati. dîndu-i
si
13 zile de închisoare. chipu1·ile penim ofensi.i adusă jusLitiei. Jndignat
ele ac·castă m;hură nedrcapt.5. tîn„rul Nicolae Ceauşescu a ţinut sr1
exprime cu îndrăzneal{t s >lidaritatea tu ( uror celo·r aflaţi 'in boxă cu
tova'l'lişul lor. fopt pentru care a
Iost eliminat clin sală. nemaifiind
adus aici pîn~i în ultima' zi a procesului. în plus, tribunalul inchizitorial i-a d:ll. pe loc. pentru ..... ultraj·-, o pedeapsă ele 6 luni închisoare. (Aceasta ne lîng{t senlin[;1
afla lu „ în pregăti re").
Samavolni<:ia ju..c;Litiei bu1rgheze .ci
fost cienun\ată
fără menajamente
1-n pngi nJle p resei democrate. Z·I,1
rul DIMI~EAŢA, în număl'ul s:lu
din l iunie 1936. comentează aslfP1
faptele: „Domnul loco.tenenl
Dobirorvici. api\ri'1tor clin oficiu (ce mai
apărător! XA.) semnalează ronsiliului
(ele
război N.A.)
că
Ceauşescu ~'hll" mai
fi exprimat.:
..La acest consiliu ~e judecă sub
regim fas<'i.s.t şi cu PO•t'\ile închise".
Dup:l ce se audiază dţiva martm·i
în
lcgăLu1 ·,1
cu acest incirlenl.
Ceauşescu e.ste condamn<:it la e Juni
închisoare. Şedinţa
se
suspe11Ll.:i
pînă după m~ă ··.
CUVÎNTUL LIBER. ziar în a c<-1rui redacţie lucrau comunisli ~;i
antifasci.5ti, a dat o înalt<l api·eciet:e
atibudinii
clîrzc şi inLmnsigentei
manifestate de
t o v a r ă ,c; u 1
Nicol:ic Ceauşescu în fata in.~tan
\ei. .J n imi\ !Jînă-ră şi ge!1crnasă, S'-t
ne mirăm că i s-au dat .. şa~e luni
de închisoare ? - se întreba reporterul. Va trece vara, va veni
toamna şi îl va prinde şi lapoviţ l.
Ceauşescu, cu cei not.:ăsprezece ani
ai si'ti (împlinise abia 18 - N .. \.)
nu Ic va pulea simii si nu le va
vedea ... ".
· ·
Sent.inţolc pronun\ate
în ultima

zi u procesu:ui. la 5 iuniE' însumau
H ani ele înch1sva.re.. 2!!0 OOO Iei amenzi .5i 43 ele ani intcnlictie nolitidt. Cca mai <Jspră condam1nre i-a
fo.st
rl!ZUT<tUt
tină1 ului
:\ic 1·he
Ccau.5e.scu : doi <1ni şi ş;1sc luni in<'hisoare, 2 OOO lei anwnct.r1 .şi u~1 :111
domiciliu obliga1 1riu. ('Cea ce. evitkn t. ilu.sl.r.a rolul sC1u princip,11 :n
proces. De altfel. a fost şi sin,;urvl
c(truia nu i s-:11.1 sci'1zut din pedeapsă C·.!1:.! nprn:-ipe cinci luni pelrecute în temni1ă pin<1 la înc.:heit:rea pr<>C~'sului. A f'osl limpede
pentru tnJL;'.l lunwa C'il aulnrită1 ile
burgheze voiser[t să-l înd~p[1rleze
pe o peJ"ioadă cît mai mate d•.'
timp pc tu·;arăşul Nicolae CeaU.)l'scu
de mişcarea r~\'< lu(ionaril.. de a o
lipsi pe '\:::casta de eminentele msuşiri şi calităţi politico-orguniza(1irice ale tîniirul'li revoluţwnar.
i·ocl's.ul de la I3ru.)oV ·rilmhe
în i.stor:e drept o slr.:ilucită
ul'i rmare a voca(.ici revoiaţi J1wr-e
ele
ex<:op.ţie a tow11r.ă.5ul11i
Xicolae Ceauşescu. for(.a sa de

P

amintit.

condusă

de

braş:n-canul

Dante Gherman, sr arătia. la cîtev.a
zile după
începerea procesului :
... Fiu de ţ.f1ran ieşi( clin pe>por. acest
tinerel inLr<.it în vi.aţă la o vîrst<'i
frageclii. începe sit .5Ue ce trebuie
".ă Yreie. Şi îşi revendk·i mereu ale
lui vret:i. Teri la Bucure.~li. apoi l<J
Craiova. apoi la P loie.')li şi în Val<.~a
Prahovei, în
căutare şi efe.ctuare
de lucru. 1şi. spunea tovarăşi lr>r de
muncă a lui şi a ·1or durere. a lui
şi a lor do1'inti. Şi de aceea a :;im( it efectele hipnozei cu vina
ele
bou. De aceea a fost adus în fata
C'onsi li u.I ui de 'l·ăzbui din Hrasuv.
De a<"eca. chiar în timpul dezb~te
l"ilor .-:;i penlt'U motive .consid~cale
ele Consiliu drept 'Ultraj, tiniit't tl
C'e<rnşcscu est.e condamnat la .>ase
luni. în afară ele lunga preveil~ie
pe care o ni da prin sentintă on0ratu l Consiliu la sfît-ş itul ·procesului
celor '.!.5 ele antifasdşli din Vai!c<1
Praho\ ei. care se judecă la Braşov
Pentru pîinc. vace. libert.ale. ti.1i'1rul C<.»au.şeS<'U va înLiiln i in ooneile
ţării române~li pc.sic 1 500 de deţi 
nu~i ·'.
I1nlr-un articol publ1ica.t în CUVINTUL LIBER, tînă1iul1ui revoilu-

Tri/11111<!/a/ militar dii Ura.:;oi\ unde. în zilele rlq 27 mai - .5 iunie 191fi.
f c: jlldcrnt 1,ruc;esul militanltlc. r co11 1 •rni.5ti şi anti}asci~ti.

,c#

~~~~~~~-- "-s::~~),~
Nioolae CeatJ.5ewU i se fă 
portret cu adevăirai memorabi•l : „,Ceall.5esou e UJn copiil. Dar
un <'<YP~l cu o iintelige111ţă SUJ!'lpt'inz.ătoa:Pe. E scuind, slab, ou
ochii
mici şi vioi, două boabe de pipe~·.
Vorbeşte limpede, puţin prea repede, parcă VlrOlind să spună deodată
tot ce ştiie. Are 19 ani (de I.apt
tovarăş1.11l Ni1colae CeatJ.5e&Cu
abia
împl·inise 18 ani - , N.J\.), dar a
văzut şi a păţit ca penti1iu 90".
Iată şi o mă.ctJUII'ie a unui vechi
militant al partidUJl•ui, Ernmerich
Stoffel, cunoscut publicist. care în
pr.imăvara anUllui 1936 se ana m
inchdsoare:1 de la Bra.şov. condiamnat pen•t•PU aoLiVlitait.e a lui 'po~itică
antifascistă. ,.L-<am în.Lî·l nit pe tovat'ăşrutl. Nkolae Ceauşes.ou
în
1936
- ne s cl'ie el - în închisoarea din
Braşov, unde fusese bliimhs împr'2iună cu alţi mem.bni
ai PaNidiului
ComunJs.t Romârn şi ai Uniunii TJneretuluJ GomUJniisl. I ncă ele '1a prrima noastră ~n t.Hni:re la 'îinchi&Jlarea
de la Braşov, oind era foa11te tinăr,
tovară.ş;uJ Nicolae Ceauşesou
m-a
impresionat p.rfo puterea caracterulu.i său, priin nemărginiita. sa dă
ruire faţă de pa;rt.id, prin inteligenţa şi neî1nftrioarrea cu care tnfrun1ta
diusmiain ul de r::tlasi:i.
Teroarea fizică şi psihică a organe!CJ;r de re"'res.i unc n-a ouLut ~.ă-i
infrîng.3 curajul, să-i răpea~că demnitatea. In bmpull pmce.siu1ui care
a u rimat, el a transformat ban<>a
acuziaţi!lo;r in kibună a acuzăiri1i".
ţionar
cea U1I1

elatări .sau numai informat:i
despre procesul tinerilor comu~işti au apărut şi în alte pub1icaţii : DESCĂTUŞAREA, GAZETA
TRANSILVANIEI, KR:ONSTĂDTER
ZEITUNG etc. I n toate aceste ziare,
in toate materialele publlicatc, numele tovarăşUJl1ui Nicolae Cearuş~--u
se afla î1n prim-planul relatăiril<;r
despre dramaroiocele
~ndeş•tăiri
cu
Tri bll'Thalrufl m~liitarr. De ~tl tfel, între
a.otel~ întocmite de organele
de
represi'lll1e ale regimului burghezomoşieresc se află şi o fi şă. în care,
fără voia arut.ori1lo0r ei. evident, se
dă o magistnal.5. camaot.erizare activiotăţii revoluţi•onare a tovară.sului
Nkolae Ceauşescu : „Membru acliv,
agitator şi bun propagand~s.t comunist şi anttifascist, ounosout de mu1tă vreme ca atare de auLorită\ile
s·iwurainţei şi }usLiţiei ".
Fă1 ră îndoiail.ă, măJJ.ituniile despre
înscenarea judiciară de la Braşov
ar fi fost şi mai numeroase dacă
aulorHăiţile burghezo-mo.şierreşti n -air
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fi supus unor ac;prc repres:.il. i p re-

sa democraLicii,

revoluţionad1,.

...:0 11-

dusă şi îndm11nată

de partricl. înJen„
sebi la Bria.şov, 01mşul unde se .iudcca pl'oceSIU!l. Asitfol, la început.ul
anul ui 1936. revista VREMURI ~OI.
care începuse sa scoală şi s u n i mentul în limba maghiara UJ IDO.
a fost interzisă de auto1riUi\i. dup.:"1
o îndelungată anchetă la rnn~ <'U
fost supuşi redactorul,
!r:1dud1toru1 şi Upogriaf 111. La sfir„·;;i1ul lunii
martie v.a fi interzisă şi ;:i ctb li~·:1I :.i
BULETINUL GRUPULUI AVOCl\ŢILOR DEMOCRAŢI, al e irui p ··1 m
numă r a ap.ăirut la 10 februai!ic, in
timpul p1:-egătil'ii pwce.Soului. Fiinciu-.Jc ·as,1Jfcl î1ngr~cliile posibilli.t./1\.ile
de a-şi spune oU\r~ruLul în ore.sit, co0

muniş.tii

şi

antifasciştii

braşo veni

s-au folosit ele alte mij1o<tC<'.
De
pildă, în zilele procesului au l nst
larg răspîndiţi numeroşi fl uturaşi cu
texte suge.Sotive în care er:au dema<>oatc maneVlrele del1l<'i.1n1(iuitc împotri va iinoriaor comunişti şi ani i L1scişLi de căt.re o·rganele t'e represiune. Unul
dintre ace.şti fl utura.şi
purta
înso'\lsa o r e\'cnclicare cu o mare audienţă în momentele ac€1lea d1'aimat.ice : .,Ne solidai;izăm cm l uptă1Lo1rii antifasr.i.5(,1
din acesrt prioces. Cerrean eliberarea
lor şi demascarea schingiuitnrilm:".
După proces.. în Juna ]ul1
ie se ~lifu
za la Braş o v şi în alte zone ale
tării un mainifes~ al ParLl clu1ui Comunist Român în care se scria pr·int.rc altele : „J os jusli lia r.5.zibun 11rii
de clasă burgheze ! Jos masca c;c
justitie
impaT'tiaJ.:J„„ La
Br.1:mv.
muncitorii pe(.ro]jş!i din Valea Prahovei şi judeţul Dîmbov:ita au fci.s.t
cnndarrmrati pent·m că au
luptat
penLru pîine şi libc11tate".
Ecourile procesului de la BT.1 ş o v
al tinerilor comunişti şi anttiias.::işt.i
s-au refilectat şi în presa st.r~1ină.
Cotîdiaine de stînga de mare i:wc.stigiu - L'HUMJ\NITE, L'\ RE ~·u
BLIQUE, L'OEUVRE - au demascat cu p.utere ()l'OrHe aulori tă.\il or
rep1resi \'C
burghezo-moşiereşti, samavolnid.He jusrtiţiei de ol.asă, e :o.:pniimîndu-şi soLldar~taitea cu cei cc
luptau împotrlva fascisrmului şi a
războiului, penbru apărarea democraţiei, a independenţei şi suveranităţii naţionale, a păcii.
u trec'Ult 50 de ani de la procesu[ de la Bra.wv. lin r>e.1·spectiva timpului ni se infflţişează în întreaga sa strălucire, ca
un episod de înaltă semnificaţie,
contribuţia eroică, revoluţionar;} a
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Nicolae Ceauşescu b
apc"i r.arca înailt.elor idoa1t11·i ale \'l<.tsei muncit.oare, ale poporului nostru într- o vreme de ~re1e prime.i·
dii p0ntru \ară. în împrejurări cinci
trebui.ni apărate viitorul poporului
rnm;}n. i n dependenţa şi integl'itatea
făt'Îi împotriva expansiunii fascisrnu!ui. tînărul luptător comunist
s-a dovedit a Ci exponentul crlor
mai înaintat{' for(c ale societ.i(ii
rnmâ11e5li, punînd cu putere în lumină pa t l'iotismul fierbinte al mi1i f nn(i lnr partidului nos tru comunist. dispunderea lor fală de prezentul şi -,.riit.orul ţării, încrederea
nestr[1:T111tată
in justeţea cau:zei
luptei cl::lsci muncitoare, a sociaL.smului şi comunismului pe pfunintul R o m â niei.
Procesul de la Brnşov al tineril or comunişti şi antifa.sci:_:;ti s-a înscris cu litere de aur în istorb miş
că di noasrLrc rnrunoito.reşU, .a poporului român. punînd cu deosebită pregnantă în ev.idenţă înailtclc trăsături
nmrnle. combative ale celor implicati. t'iria convinuerHor C'omuni;;~e.
anbifa<;d ste.. spfritul lor ele sa<'rifidu. Sub îndrumsrca parLidului şi
avtn dru-11 în frunte
pc
t.ova.r.:'.lşuJ
Nicolae Cem1şescu. ci au t.ria1n.o;Enrmal procesul
înLr-r>
tribună de
Juntă. de afirmare a idei1ar so<iialismul ui. de
acuzare a regimului
hur ~hezo-mo5i~resc. S-n demcmslrat
atunci o rlată mai mult că în rîndurile partidului comunist - particl
chemat de istoric să înfăptuiască
cele mai înălfHoare vise ale înnin·
laşilor se formaseră şi se căli··
seră militn·1ţi revnlu\ionari profund
devota\i dasei muncitoare, poporului, decişi să facă totul, pînă la
supremul sacrificiu, pentru apă
rnrea intoreselor fundamentale ale
natiunii române.
Acum. cind se împlineşte o
jumi'ilate de veac de la acest moment tnPmo1·abil în lupta pentru
împlinirea celor mai frumoase aspi ra(ii ale poporului nostru, ziariş
tii. to!i lucrătorii din presă, în
consens cu întreaga na\iune, omai:? iază
fierbinte,
cu
sentimente
de profundă recunoştintă. înalta
persona% ta.te
a
t ova r ă .ş u l 11 i
Nicolae Ceauşescu.. conducător înţe
lept şi vi~ionoc, erou între eroii
neamulvi, ctitorul României socialiste, care şi-a închinnt întreaga
viajă
triumEului cauzei !:1obile a
socialismului
şi
comunismului,
triumfului idealurilor de pace, colaborare şi progres ale umanităţii.
t ovar 'işul .Ji

Ştefan

PETitARU

„Viaţa

a demonstrat, cu puterea faptelor de netăgăduit, superioritatea
agriculturii socialiste, forta creatoare o ţărănimii, care, de-a lungul întregii
istorii - de la naşterea poporului şi a naţiunii române - a avut un rol hotărîtor
[n păstrarea fiintei şi în dezvoltarea naţiunii noastre."
NICOLAE CEAUŞESCU

Publicistica pe teme agrare
la Înălţimea marilor idei
•

cuprinse În cuvintarea
tovarăşului

Nicolae

Document programatic, cuvîntarea secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae
Ceausescu, rostită la recentul forum democratic' al ţărănimii deschide întregii prese perspectiva unei abordări cuprinzătoare, mai percutante, a problematicii agrare, desluşind, în
accentele şi tezele enunţate, semnificaţii şi
idei noi, a căror transpunere în viaţă presu pune eforturi şi o mobilizare exemplară din
partea tuturor celor ce lucrează în agricultură.
Ce acţiuni pe măsură vom întreprinde, ce
idei noi vom evidenţia, cum le vom prezente
cit mai convingător pentru a face din fiecare
demers publicistic cu tematică agrară un act
de responsabilitate partini1că şi profesională ?

Ceauşescu

Sînt doar citeva din intreborile pe care fiecare colectiv redacţional trebuie să şi le pună,
găsind rezolvări cit mai adecvate, mobiliza toare şi eficiente - pentru ca astfel presa
să-şi aducă partea sa de contribuţie la înfăp
tuirea noii revoluţii agrare.
Articolele din grupajul de faţă, semnate de
VASILE CIAUSU. redactor şef adjunct al gazetei „Agricultura socialistă", TEODO R BULZA. redactor ŞP.f al ziarului „ Drapelul ro ş u" Timiş şi RADU MARIAN, redactor principal,
secţia agrară-Radio, supun atenţiei colegilor
preocupările unor colective redacţionale în
această direcţie.
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,.Obiectivul fundamental în agricultură îl reprezintă înfăptuirea noii revoluţi i
agrare, care presupune modernizarea ş i reorganizarea pe baza celor mai noi
cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, în vederea sporirii puternice a producţiei agri cole vegetale şi animale, transformării a î n seşi conditiilor de muncă , de vi aţă
şi de gîndire ale ţărănimii."

NICOLAE

Milităm

activ pentru realizarea

••
nou revolutii agrare

'

Vasi le CIAUŞU
Presa scris<.t ~ i
aucliDvizualU. a
larg cunosc u te l ucr[1rile Congresului ail III- l ea al <·011sili i l01· de
conducere ale unită\ilor <1gricole socialis te, al într egii ţărănimi. al consiliiilor oa menilor muncii di:1 fodustria ailimentar.ă silvicu11L11·ă şi gospodărirea
apelor .
even i mcnt cu
mulit1i,pile se mni fiic.aţii. <:LI prnfuin de
rezona nţe îil1 v iaţa politica .şi socialeconom ică a pah·iei. ex;;ire'iie dintre cele mai elocvente a înaltu!;.1i
dem oona.Lism
propriu
orinduil'ii
noastre socialiste.
M agistrala cu vîn la1·e rnslitii rle
to·viairă.şU'I
Niic:olae Ce a~.işcsc u ,
în
deschi derea mare!lru i f011c1m, docum ent ele excepţi onală ii1sem11ătate
te oretică .şi practică ne
care
Congresul l-a adoptat ::a program
d e acţiune al tut u ror
ciarnenilor
muncii rl in agri cul 1Ll r.U.
i n cl us.tria
făcurt
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alimen.l:.11'<1. silvicu l ! u d\ şi gospcidă
ri rc.a ape!CJ1' a sin l c1,izal rezul1:1!c le ob(inu!e în cinchnl1;l HJ!ll ·1985. a evidenţiat dezvoltn"ca !:'i
înf1ori1·ca fat'.;."i precedent pe care
le-a u cunoscut.. în ace!)ti ani. agricult•ura şi sntul rom[1ne-;c. lrasînd,
lol.odat.5. c u rigoare .ştiinţifică, lin iillc dir ectoar e ale activităţii viitoare consa{.Talc înfăptuirii noi re.volu! i i agrart'. obiectiv fu:1rl;1mental
stabilit de cel de-al X I JJ-lc.-1 Congres al partidului.
Temeliile noii revoluti1
ngr are,
care arc ca obie-0tiv princi1nl clezvol Larea iintensivă a p r o du c~ie i , au
fost puse succcsi v în ultimii ani.
Acum ne amim în plină cl~făş u
rare a noii revoluţii ag!·are, fenomen care imbr.ă\işeaz.ă toate laturile muncii şi vdeţ i i în accaslă sferă ele ;i-ctivita1e; de la p~rft'C\i11-
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narea tchnc}logi i lcw şi aplicarea ce·
l or mai noi cuceriri ale
.ştiinţe
agrin•lc. pinii la lă•rgirea orizon·
!ului ele cunoaştere al \ărani mii
cJ;> lu sistemalizarea
loculităţilo
rurale, pini\ la model ar ea menta
1i1 ii (ii oamenii or i n consens cu ce·
rinţele şi exigcn\el c aotuale. Nou~
revol uţie agrară presu pu ne. în ace·
I.aşi timp. ere.arca prem iselor ne<:e·
sure aprnp.ierii cc>ndiţiilor de mu~·
d:i .)i de \'ia\{l ale satelor ele cele
.a le 01-aşeh1-.
I3ogă' i a exce-p~i o n ală de idei ere·
<L!oare
c u pri1nsc în această amplă
cuvi:itare a secretarului general a.
partid u lui.
const.iluie u ol'ientare
prn~ramatkă pcnlru întreaga noas·
tr.ă p resă . Ca publlkaţic tle profi
implkaită
direot în prnblematica
vietii satu,lu i, .„Agri oullura socialis·
!ă" Ya desprincle toate învăiămin·
tejc ce se impun pentr•u îmbună·
lăţirea activităţ i i viitoare, atîl i
ceea ce ppivc5te orientarea tema·
lică şi con(inutul de idei al arlico·
lelor, cit ş i în reali t',fwi l c pubi icis·
tice. Avem în vedere ca fiecare
num<1r de gazet[t să se C:Jnstituie
în adevă rate arme de lupt[1 pe !ii·
rim propagandistic, în .->copul spri·
jiniri i cu toată hotădrea a muncii
pentru creştere.a sus(inută a pro·
duc\ici agricole şi asigui'<Jr<'a unei

„Sint necesare măsuri hotărîte pentrn o ma i bună organizare şi perfecţionarea activităţii în întreprinderileagricole de stat, în cooperativele agricole
de producţie şi în staţiunile de mecanizare a agricu lturii. Trebuie să înlăturăm
cu toată hotărîrea rutina, conser vatorismul din practica, din gîndirea şi din
activitatea unor specialişti şi lucrători din aceste sectoare."

NICOLAE
eficienţe sporite a acesteia, renti·u
amplificarea necontenită a a.po~~tu
lui agriculturii la dez\·oEarea
de
ansamblu a tării. cores~1 un1.ător
prevederilor actua!ului plan cinl'iJ'\3ll.
Unul dintre cele mai imporl.rnte
invătăminte ce trebuie
desprinse
penti·u a se putea ajunge la producţii mari în toate unităţile agricole este Hşa cum
sublinia
tovarăşul Nicolae Ceau~escu în cuvintarea rostită la Congres M1
se generalizeze pe scar.ă largă experienţa
frunta.si!or. At:e>.:>tui scnp
îi vom consacra spaţii largi
in
fiecare număr de gazeti:I. evidenţi·
ind iniţiativa oamenil or. modul de
organizare a activităţii colectivelor
de muncă. metodele folo.site. spiritul de ordine şi disciplină tehnologică, tot ceea ce este bun pentru
a fi preluat şi aplicat în celelalte
unităţi agricole.
Popularizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice. promovarea noului.
fie că este vorba de tehnologii sau
de organizarea muncii şi a prndL1cţiei agricole. precum şi alte teme
din aria noastră de acti\'itate. vor
fi tratate în contextul luptei pent"U
combaterea unor mentalit<lti care
frinează progresul cerut de sode-

tate. penlru afitimairea principiilor
eticii şi echităiii comuniste. Socotim că poziţia milit,a:ntă a ziaristului nu trebuie identificată exdusi\'
cu poziţia sa critică faţă de ceea
ce este în dezacord cu
normele
eti<'ii comuniste.. că a milita înseamnă în primul rind a dori să
afirmi, pentru că însăşi negarea a
ceea ce este \'echi, perimat se face
în numele afirmării a ceea <'e este
nou, înaintat.
După cum •se şLle, la începutul
anului au fost adoptate programe
de dezvoltare pentru to.ale sectoarele agriculturii. P o rnirnJ de la indicaţia expresă a secret.arului genernl al partidulrui. ca programele
Să fie temeinic cunoscute .$i însuşite de către toţi oamenii muncii
din acea.s~ă ra:nuru fundamentală
a e<>onomiei naţionale, ga1.ota noastră a
publicat sistemaUc
pagini
speciale. în care nu ne-am limitat
doar la prezen·.area
principa elnr
nre\·ederi ci. de fieca:-e dată. am
Înfăţişat modul concret în C'::tre se
acţionează în judeţe şi unităţi pentrn înfăptuirea lor. în continuare
- aşa cum s-a holădt la Congresul
ţărănimii ne propunem să ur!Tl.ă
rim cu si mai multă perseverentă
traduccre:i
în viat~ a măsurilor
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stabilite pentru fieoare
domeniu
de activitate, acord înd aten ţie deosebită dezvoltării tutumr sectoarelor agriculturii. realizării exemplare a sarcinilor de plan.
In agricultură, ca de altiel în
toate domen iile de activitate,
în
actuala etap.ă istorică pe care o
străbatem. ex•igenţele ce se impa'1
sint de natură să determi ne profunde mutaţii nu numai la scara
realităţilor maiteriale, ci în însuşi
modul de a gînchl al oamenibr. „A
fi revoluţionar - sublinia tovară
şul Nkolae Ceauşescu înseamnă
a acţiona permanent pentru realizar ea noii revoluţii - agrare, pentru
o agri cultură modernă, el e
înaltă
productivitate şi eficienţă
economică". Este evident că a munci cu
dăruire

şi

compeţ_enţă

profesională

înseamnă

a conferi spirit.ului revoluţionar noi
dimensiuni. o nouă
stare de \'ibraţie în con..;tiinte şi in
spaţiul generos al faptelor. De aici,
necesitate.a ca. prin mijloacele specifice de adresare în rîndul maselor. s'.i determin ăm t11ansformări irr
conştiinţa oamenirlor. în atitudined
faţă de muncă. în compo:-tamentul
social. Pentru că. nu intenţiile. n u
vorbele fac să crea~că producţiile
agricole, ci faptele, m unea concretă
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.,Dispunem de tot ce este necesar. Avem o bună bază te hnico-materială şi, mai presus de toate, avem o minunată ţărăn i me cooperati stă, minunaţi oameni ai muncii, ingineri, tehnicieni, care reprezintă factorul h otărîtor

pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluţii agrare, pentru dezvoltarea puternică a agriculturii noastre socialiste."

NICOLAE
deslă.-şural<i pe ogoare, în fc1·mele
7.0olehnice. <ttol o unde se ho12\r5s.c·
produc\ ii le.
Am puncl~l numai cîteva irlei şi
accente noi din ampla ..::uvînt<we a
tovaTăşului Nkolae Ceauo:;escu, rostită în faţ,a color peste 11.000 ele
partiici panţi la marele forum demo(ădin i m ii. Orie.ntltrile
şi
ind i caţi He de inestim abil.:i valr:>are

cratic a l

c uprinse în acest documenl progra-

în lum i na o!'it'nli'i.l'iJor
ţiilnr

şi

inclica-

sublinia'c ele tovan1şu l Nicolae
Ce<::uşescu, a sarcinilor stabilit~ de
marele forum al ti'i.rănimii. un fir
roşu
căliluzilor
defineşte,
în în-
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mu Lic oferă n umernase ieme
ck
nc(iuni publicisfice. din care <.olect i\·ul nostru reclac\ional a 13i !l'e.-w

la realizarea l0r. Totod.:1V1. 1w-.am
gindit să întărim şi m<ii mult lcg[1lurile cu m<isele de cititori adevărata busolă a activit;'iţii recl.a~\ ioniale pe11ln1 a asi(4ul'.1 Cl'e.5lPl'C'a şi mai puternică ;1 el'icien\ei
gazetei noastl'C.

tre;iga nnnslră nc1ivi!afc. ncce,;ita lea unui spirit n•Hl în munc-.-1 pen -

tru înfăplu rPa nriii revolu\11 :-1~:·:1rc. Şi e firesc c:[t fie aşa ele n<'me
ce întreaga a(!tivi late umanu, sub
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toafe

inl'iiţiş~inlc

<.'i.

mai vechi

şl

mai noi, esie. implicit. o c1ped1 ml'n1t;1 s<"t asigure biruinţa noului.
Transformarea naturii. st{ipînirea

ei a devenit în \'rerr:ea nr>aso asemenea opecc'1 major3. crea1oare, revoluţionar·\ ; această operă
urnnn;."1 a pătruns în aclîncurile ma~
terici vii, în zonele altiidată inaccesibile cunoaşlt:rii ş1, cu alit mai
forţei
tră

puţin. acţiunii.

Tn'\iativ;:i trnnsformntoare ţ;nte:;;lz
acum mult mai sus. mult rn.:i drrarte Ea a treeut ele la adaptare
la remodelare ş1. în cele clin urm~i.
la l'reaţie. Cuci cum altfel ar putl'a 1'1 d2l'inită realizarea unui sri:
sau a unui hibrid, a unei 1 ase ?
Ilustrîncl tenacitafea şi \'cşnica
sete ck nou. de mai bun. c1e mai
~·rumris.
prop1·ic fi in\e: .(o?.înditnarc,
creat.ia :1 dep~l~il şi acest <;(adiu,
<J.iungîncl la int erven(ii directe în
ceea ce arc materia vie mai intim
şi mai hoL'iritor. Instrumente-le acestui ark\•;l rnt salt le ofnă ştiin\:1 cu
noile ei discipline care dau omului posib:Jitatea devenită prac-

„ În agricul tură , noua revoluţie agrară presupune să folosim mai bine
fondul funciar, să realizăm programele de îmbunătăţiri funciare, de creştere
a productivităţi i pămintului - şi, pe acea stă bază, să obţinem o sporire puternică a producţiei agricole vegetale ş i animale ."

NICOLAE
tică,

cuncretil nu numai de a
imita natura, ci de a o pc·rfPcbm:i
şi în anumite privinţe, a o d0p'1)i.
făurind plante şi animale pc tdre
natu;·a nu le-a co:1ceput. Icrr în reIul acesta se naşte de !'apt. c, nm1:'i
lume 1',iscinanlf1. plint1 de 1:"1!.\··1duicli.
Pentru toţi cei care astăzi. sub
conducerea p1rlidului. la îndemnul
revoluţionar
al secretarului s[u1
genera], făuresc o n'>Uă agricul I uril
- ştiinţa reprezintă ur.calla măia<>
tră a înnoirii, a cre5terii fără seamăn a b•)găţiei h~ldelo1. a transformării naturii. a omului însu5i,
fiinţă con5ticntă de menirea ci creatoare. Pentru tuli aceştia. ştiinţa
înseamnă unealta de temelie n infăptuirii noii rev')l utii agra1·e.
Ace:ista este. în esenţă concentrată dacă se poate spune aşa sfera pr·~ocupMilor noastre. ale gazetarilor care ne ,1cup(1m direct 5i
nemijlociL de problemele a.grar~
Aceste preocupări stau deci '?i în
faţa noa·;;tră. a celor care luci fm1
pentru asi.~~1 r:1rea emisiunilt•r ele
radio cu prol>lcmaticu ngrară în

~paţiilc
minică.

care consacra m fiecare clu ·
inccpînd de la ura 8.00
Rad1oprngrnmulu1 satelu1.
Sigur, a e"a-mina modul cum trebuie oglin<.lit.ă pr.iblcmalica agrară
la radio acum, în lumina idciior şi
c·rier,lă!'ilor cupnnc;e în cuvin tare:~
tovor[1şului Nicolae Ceauşescu înseamnă, implicit,
a reliefa hcut
unui deo<;~bit de important mijloc
<l'I propagandei ele partid. într-o
etapă nou(t de l'vc1luţie a ~ocietă\i1
socialiste rom<"rneşli, sub semnul
unor evenimente care au o incon testabilă

îns:?mnătate

strategică.

Am în vedere faptul ci1 a~a
cum reliefa secrdarul gpner:oil al
parlirlulu1 - actu'llul cincinal rnarch~c1ză trecerea la o fază supcrio:irfr a eclil'i•·[1rii societăţii socialiste
multilat.e1·t1J
dezvoltate.
potrivit
programul•.ti elaburat de Congresul
al XIII-lt>.l al Putidului Comuni'it
Hamân. şi. în acest cadru. orientUrilc fLmcl:1menlalc dalE: int1·egii
cictivil~i(i prupaganclistice deci ~i
<'misiunilor agrare de la raclic, -ci(' recenta c:1vintare a tov:1rt1;;ul11i
Ni colac Cc,m-şescu la cel ele al :l-lt"l

CEAUŞESCU

Cor.gres al ţărănimii.
Ca şi pînă acum, în 1întreaga noastră
activitate, în conţinutul emisi LJnilor. în c 1 >nceperea şi realizarea
lor, vom acorda o atenţie deosebită
întări1·ii spirilului militant, a
exigenţei şi responsabilităţii. caTe s'.i
duc<i la creşterea combativitătii revoluţionare a emisiunilor, la sporirea eficienţei lor propagandistice
şi instructiv educative.
InaJt.q responsabilitate cu care
este învestit radioul determină şi
unul dintre dezideratele sale .fundamentale, acela de a prezenta
mu!Llateral şi realităţile construcţiei agrare în România încadrate în
noua revoluţie agrară.
Fireşte, ac~asta nu înseamnă a
aduce la microfon ioate evenimen1elE·, toate faptele, ci a le prezenta
selectiv. potrivit gradului de inJeres informativ şi formativ pe care-I au. pe baza unui sistem de
crile1 ii bi ne c·Jnt:;rat, în funcţie de
ierarh ia valorică politico-socială.
Trebuie subliniată a1c1 marea
răspundere ce revine gazetarului în
sintetizarea
şi
prepararea eve-
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„Va trebui sa se asigure. m cadrul consiliilol' agroindustriale, inclusiv·
al judeţelor. o mai bună specializare în producţia agricolă, realizîndu- sc
astfel o folosire cu rezultate cit mai bune a pămîntului şi creşterea mai puternică a producţiei agricole."

NICOLAE CEAUŞESCU
nimentului, a reportajului. a comentariului pe:it:·u a sublinia. in mi nulele afectate. scmniîica\iile snlc
majore.
Să ne reamintim că rolul complementar de aprofundare a evenimentului. de siabi!it:are a lui in
conştiinţa
opiniei publice re\ in~.
mai ales, presei scrise sau aucli'lvizu::ile.
Du[l~t accslc cnnsidcraţii eu c:nracter rnni larg. mi-aş permite' s"1
dirm că. deşi nu discuiilm zilnic
despre princ1 p:i şi ccr,ccpte. în
abordarea probli:-nH\'t;ci i agrare ln
.. Radioprogramul satel<,r·' ne slrucluim să promovăm u abordare diversă, din puncL de VC'dere ale genurilor publicistice. pentru a crea
un spaţiu sonor atractiv, inleresanl
şi mai ales insLrucl.iv şi nu a umple
- pur 5i simplu - un spaţiu de
emisie: de o oră şi jumătate.
t-'erson a1. c0nsiaer că. o aat.:'\ cu
afirmareR noului - ca o necesitat('
transformntoRre a tuturor domeniilor vieţii econo·nico-sociale. aşa
cum o cerc secretarul ;:;eneral
a·! padidului. tovar[1şul N1cc1lac
Ceauşescu, poale şi trebuie să fie
abordată, în sfera p1·1~.;ei <le !-peciali late. problematica vasl[1 <;i puţin explicitală. a modului de tratare gazetăreasc[1 u •\~alit ·1,ii.
Pl'
genuri publicistice.
în momentul de fal~t sub numele:
de reportaj sint trecute ndeseori
genuri ,. hi brid.1le ·• ce conţin in!'ormaţia. repol'tnjul şi comentariul la
un loc. Reportaju! se înlîlneşlc astăzi. la tot pasul. cu Jenomene care
afectează interesele
iundarnenlale
ale societăţii <;i care impun o informare operativă da·:· şi o amil iză m•.iltilaternl~i. cu scopul rle a
scoate în eviden\i"t cauzele lor, n
clete1 mina consecinţele posihilc, a
îndrepta atenţia ascultătorilor asupra lor, a determina <ipinii.
De aici, variatele metode şi fornw
ele exprim:H"e, <;peci fice şi to luşi comune lut·1ror redacţiilor. diverse
căi de prezentare a materialelor.
cli verse ge;iuri de reportaj. de comen lariu. Ar trebui subliniai c[1 în
secţia agrnră radi<l. la cmi~iunea
.. Radiopro~ramul satelor" care ne
reprezintă. selecţia si gruparea hptelor culese clin reali lalea sal ltl ui
este urmal{1 de un proces destul
ele complex ele ar:rnjare a material ului într-o anum1Lă succesiune sau.
în limbaj gazetăresc. de pa!~inarc
a lui. metodă :iclivă a prc,pagandei
profesion~lc. meni t[1 s[l cc•ntroleze
proct::sul ele pc.-cep(ie în rindurile
a<;cu Jli\tori lor.
Avem şi noi, ca de altfel în-
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treaga

sarcini deosebite in
marilor înfăptuiri ale
agriculturii socialiste. Campanii!<.>
agricole. pl'e.giilirca şi parcurgerea
lor. experienţa pozi li vă în cultivarea pămintului, val(Jril'icarea întregului potenţial pwcluc:ti\· al unită
ţilor agric.1le, folosirea irigaţiilor 5i
t•fectuarza lucrărilor de îmbunătă
ţiri funciarP, cxperiE-nta fruntaşi
lor în zootehnie. legumicullurii. \·ilicullur<l, pomiculturc"1. pro,granwle
agriculturii. viata socială )i culturală a satulc1i. <>Înt numai eîtc\•;1
dintre subie:lele cc ofer[i o problematică vastă Ct.' se· cerc.: oglin··
elită
cu m[tiestrie în emi<;iuniJe
agran.' la radio.
Reporlel'ul 1111 poate să nu Vîd:"i
în fiecare eveniment, în ficcnrc reportaj, noutat<'a specific;). care sti-i
presă,

popu l ari~~area

permită

să

cliferen~iezc. c 1 ·cr1\~0

sn

de toate celelalle.

Considerăm

Pornind ele la această abordare
pur teoretică - poi spune că
rcclarţia ec.-inomit:i\ a Racliotclevi··
zi unii dispun0 de rnporleri şi ~·e
ciacturi inzeslrati. capabili să se
ridic~' la exigenţele
leoretice .:;i
pracl icc ale profesiunii ci<.> gazetar.
Sigi.1r. este practic destul rle greu.
s;"1 define)l i cal iUHile necesare unui
ziarist ce-si „scrie„ reporl<'l.:u1 cu
rnicrolonul. Fiecare subiect are sp-:!ci ficul său şi clil'cră de toate~ sul>iectl•lc rc:llizale anterior sau de
Cl'le vii ton re.
Dacu a<;c.1 I tal i Radioprogramul
sale!Dr, cc se dif"uzeRză in fict:are
duminică inct'Pîrnl de la <,ra 8. pe
programul I. Ii :n p ele 90 ele mi nu te,
veti înţelege poate mai bine clorin\;1 şi slrăclania noastr[1 ele a ridica nivclDl emisiunii la înălţimea
marilor idei căl<iuzitoare ale secretarului
.~en~ral
al
partidului,
1ovarăşul Nicolai:' Ceauşescu.

-

munca pe ogoare

prioritate intre

priorităţi

- - - - - - - - - Teodor BULZA
Int.rucît
prin suprafa\[1. poten( ial. expcrienţ.[1 şi rezultate
judeţul Timiş deţine o importan\ti
pondere clin ansamblul ;1g:·iculturii româneşti. esle firesc ca ziarul
.,Drapel ul ro.şu" s{1 consacre o atenţie special<"1 acestei ramuri de bază
a sis,\emului economic, cum însui,1
0clitcwul - comite-tul juclc\eu11 ele
partid consideră
munca de pe
ogoare ca pnioritale hlre priorităţi.
Caclrn şi temei al ac\ivil<i\ii noast.re publicisti<ec ii constituie. ca în
loa\e ·celelal\e domenii. clocumenlcJc CongrC'sului al XllI-lea. opera
tovarăşului Nicolae Ceauşescu„ programul de ampî~1 deschidere al ncdi
revoluţii agrare. ale c.3rui clirec\ii
de aoţLune - obiecLive nece:;ar şi
riguros fundamentate - au ca finalitate dezvoll.airca intcn.~i1·:i
a
agdculturii, trecorc.-a sa la o calitnt.~ superinnrf1 şi o eficienl[i cit
mai ridicată.
b acest c:J11le:·cr. cuvin tarea secreta1·Uilui gPneral al pa1·iicl;..ilui la re
centul forum democratic .al agriculturii, în cnnsecven\a şi principialitate.a. de\·enile cheie ::le boltă în
politica românea.<;.cu a ul'.i:-nelo:· 21
ele ani, aclnugi"i noi teze. idei. accente şi semniiicatii. ele însele fiincl
bazale şi izvorîncl din pr0funda cu-

noaştere şi annllitii a foromenelor
!;ii tendinţcilor economice. Mai muli,
acest document programali<: al congresu1lud (ăr[1nimii oforă. şi ele aceasta dală, înalta pildă şi elevo·
\iune a Omului clin frunlca .5i din
<;ul'lelul
poporului.
veghea·
sn
neosteni!;i pentru pîinea şi belşugul
\[irii. pentru eterna frumuse(e
a
Sîl1ului rom[1nes<', afilat în efor.I.ul
de a sui lot m<ii consistent -5i argumentat spre condiţiile
muncii.
traiului şi confortului de tip mban.
Ca în toate sit1uaţiile similare.
cuvîntarea
tovarăşului
~kolae
Ceau.5es.cu a ofenit comunişti1'Jr (]in
redac(ia noastră subiectul şi problematica unui plun .special. cu
iniliati\·e. rubrici şi pa~ini pe teme
specifice şi Ja a căn.:i re.1:iz.arc sini
integ;raţi toţi re<lia.c1(}1'ii. ele la cei
din resortul agrar, pînă la colegii
nlspund1tori ele addvifatca organizaţiilor ele partid. de masa «:;i ob.5teşli. ca .5i cei ele la înv[i(<'i:nînl.
C'ultură şi social.
Date fiind rezu li.atele bune nb(inute ele judeţul
Timiş în ultimii
trei-patru ani. vom amplifica preoc·up'irile \'izîncl generalizarea expe-

(continuare în pv.g. 22)

CUVÎNTARE~ TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU

LA ANIVERSAREA
GLORIOSULUI JUBILEU AL PARTIDULUI,
PERMANENTĂ CĂLĂUZĂ A MUNCII NOASTRE
A trăi şi a munci în spi ·
rit revoluţionar reprezintă,
pentru toţi cetăţenii patriei, pentru făuritorii de bunuri materiale şi spirituale,
o exigenţă de prim ordin.
În cazul presei, al gazetarilor, această exif:Jenţă
politică, morală, profesională devine condiţia însăşi
a exercitării unei înalte meniri sociale, adevărata mă
sură a competenţei, a eficienţei activi~ăţii pe care o
desfăşoară, activitate în-

dreptata programatic, că
tre promovarea neobosită a
noului şi combaterea fermă necruţătoare a oric ă
rei tendinţe retrograde, rutiniere.
Despre felul în care avem datoria de a dovecli
prin fapte spiritul revol u ţio na r în muncă, în crea ţia gazetărească, în viaţa
d e fiecare zi a redactiei,
în
spiri tul
magistralelor
idei exprimate de tovarăşul
Nicolae Ceauşescu în cu -

vîntarea rostită la aniversarea partidului, ne-a m
propus să discutăm în paginile ce urmează, însumînd
articolele colegilor noştri :
Ion COSTEA, redactor şef
adjunct
Radioteleviz1une,
Radu
OLARU,
·edactor şef - „Apărarea
l')atriei", Timotei JURJICA,
redactor şef al gazetei
„ Flamura" -

Caraş Seve-

rin, SZASZ Janos, publicist
comentator la ziarul „Elore".
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revoluţionar, a fi comunist, în condiţiile cînd partidul a devenit
11 A fi
forţa politică conducătoare în societate, înseamnă a lupta împotriva a tot
ceea ce este vechi, perimat, înseamnă a promova cu îndrăzneală si fermi-

tate noul, în toate domeniile !

11
•

NICOLAE

CEAUŞESCU
3!L

A FI REVOLUTIONAR ÎN GÎNDIRE,
ÎN CREAJIA GAZETĂREASCĂ,
IN VIATA DE FIECARE ZI A REDACTIEI
_)

..)

A fi revolutionar
Înseamnă
_,
a promova cu fermitate noul
În toate domeniile de activitate
Ion COSTEA
Pentnu fieaaire dintre 1nc~i. oej ce~:
lin redactii1le
Radic}leleviziunid, ca de altfel pentru 'întregul
front
al
publicisticii
romîineştj
constituie o maire şansă şi o fc1idtă posibilHlate f\aptJul că în genfafa sa operă :teoretrică ·si îrn p~odiigioasa I.Sa taciivitiate -praobic.il.. S<'C'retarul
general
al
partidului.
tova răsul Nicolae Ceauşe~cu a acordat ş i acordă în permanC'n\.ă o
alentie deosebită rnuncii PC' care
o desfăşurăm.
Conicep1ti a urni,Lairă, stiintifici\. profuind Tevaluţion1a1ră ta
!ov<11·ăsu1ui
Nicolae Ceauşescu fdesore 1·01lul soC'ial4XJ1litic al mijloacelor rle informiare si edu care ; i rn.:i<;elor. <Je,o:-.e
f111„diile şi
aLributii1lf> so!Y'lifice,
speciale alle inir·e,c;.tor mjj1loac('.. în .ans::irnblul :-w1f,i·V1i,i1~~ ii 1ilrleol1oirice si-:i.
!!ă.slit o nouă şi str.'>ilu.oiită cxoresie
Î"'l ouvîn•barea
r<>~tită
r~ent la
Adunarea
-"ni'cv„·mă prileiuit.11_
rJ<>
.c;ăJrbă1toare.a g loniosului i11bileu
,„ l
p.w tid'Ullui „Pre-"a. raclioul. f "J ~ viziunea. toal" mijloacele d" c·:> ""
dis»unc soci1>tatca noas tră trcbu; „
să-şi perfecţioneze •c ontinuu activitatea în vederea îndeplinirii rolului important p e care îl au în unirea eforturilor întregului popt>r, în
educarea şi formarea conş tiinţei reluarăm
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;voluţionare'·

sublinia scerelia~\ul
·general al parl•idului, jalcmînd în
continuare directiilc p1·incipale ale
problematicii majore pe ocarc
se
fundamentează întreaga st1·ategie a
forrnă,rii,

dezv c>lLă1l'ii
co1J1.\;lii1ntei soc:ia1 l,is~e.

şi

afirmăl'ii

tl·evrnlulio11ac·e,

î111 n oua etap."1 d<.' dezvolt.are a

so-

<·idutii 11oa.s1trc. ia socielă\ii în ~<'neral.
Magislrnla .analiză a drumubi
dP lupt..1 slrăbil!ut de p.art.irlul no.<;!it'U de la f'ău11iren sa şi nînil .ast;1d,
tezele~ i1dei le :;;i 01•ien1LiJ,J1ile -care <·onturea7..ă cu clal'ilaf<'. 'Î'n .pen~nec-tiv.ă
rolul pa11tidului <''l cenLl'u vital al
na\iunii si -con.<;;l.ii.niă revoluti ona.r.ă
a întregului popor. aprecierea re<1li.stă. profund ştiinţifică a o ozitiihr
acliualc şi ale pe1~5pectivelnr oiiîndruiir,i~ sod<:iil iiSle. de.mons'lil-.airoo argumcnLată..
-con 1vi1 ngă1toare .a surperi 1aPită(ii
a<·estei
ol"Înduiiri. înorerlerca nest.r.'.imuta\.ă în capacitatea
de luplil a clasei muncitoaTe. a fortelm· pmgres1iste de -pretuli1ndenL
CJ"-e.şforna şi afirm.ai1·e'3. tot im.ai vi.gul'oa,<>ă a ro~ului maise<lor în sdlutionarea marrHor probleme ale conlempo•nmeilăţii. pentriu pa-ce. pcntru o lume mai bun3 '.')i mai dreapt<'i pc pilaneta noastră, cm1stJi,tuie
cio<:1r cîlcva rlinkc temele pe care

ne-am propus !>ă 1lc dezbalem
;n
moci sistem.atic, aprofundait. aLil în
adunările generale ale organizatiilor de partid. în invăţămîn1tul w lilico-idcologic cit .5i ~n plenarele
de rcdat:ţic.
i1n scop1ul cuno·aşlc1riii şi însuşi1•ii
temeinice a 1tJu.Lul'or icleifor 1deosebite cuprinse .în cuvin.tarea
rostită
de tovarăşul Nicolae Cea.u.şesou Ia
a m1d. din iniţiativa Comitetului
de part.id şi a conducerii Radi01lelcvil')iuni i s-a trecut 11.a organizarea
şi
clesfftşuirarea uno·r înrt:iil:nin·i
cu
speciwli.şli în dife11ile
dameniii economie, polilologie, istorie. relatii 1inlenrn1tionalc etc .. fa dezbaterea
pe grupuri de .re.alJzatori 'a mod«li lăţi lor concrete de reaniz01re
emisiuni pubUcisLice ]a •mdiio .c;i
la lclevL'.iune ia cxcep.tionalle1
l ·;r
filoane temal!ice prewnla1te 'i)n OUl\IÎnt.arca lov.ară„5uJui NicolaeCeauşcs~u.
Studicr0a .5i dezbaterea
acestor
teze. C'rmcepte şi .idei a condus Ia
îmbogăţirea pr iiectelor .şi pilanu~·i
lr.r de aot.i \'i !.ate i·edaciion.ală
cu
noi cidluri cle emisiuni pe oore Je
dorim. pc 'Care 1ne l<;k,ă1duim s.ă ~e
înscriem în fruntea creaţiei publicisti-ce radiofonice şi de televiziune.
Astfel. Ia radio„ în ~ntimpina~·<?a
aniversării a 21 1de ia1ni <le da Co'1g1resul al IX-,lea a1l pa1rLidullruii inaugurăm cidul de dezbateri ideologice „Din gindirea social politică a
preşedintelui
Nicol::ie Ceauşescu".
axat pe ·uiimăito<JJrele t0me :
- Bdu1c.a1ţia rrevaliutionară, materialiist-.şldin ţifică parte li n tegrantă a
procesului de formare şi dezv<>!tare a oonşti1ntei ..sociaJicte a omului nou, consLructm· al socialismului
şi cornunismu11Ufi.

rn

1

„A fi comunist şi revoluţionar, înseamnă să acţionezi cu toată fermitatea pentru dezvoltarea continuo a proprietăţii socialiste a întregului popor şi
cooperatiste !"

NICOLAE
- Chni!Jzaţia socialii.stă etap.~i
supet·ioară ia clezvoată,rid social e.
- Revolutia soc'a.listă pron~.s
contiJ11uu ele. înaintare ~pre st.a<lii!~
superioare ale dviliz.aţiei materiale
şi spi11ituale comuniste.
La telcv,i;-iune prcg.ă+tim ciclul de
cloc1umen~are. clez,bale·ni şi 1rc.portaje
„A fi re;1oluţiona1"' <:U 1u:rmătoore1e
tc-mc rprincipale :
- A 'P+l'omova cu ·înc1r.ăzinea1ă :;i
îermillat.e noul !
- A gîndi şi ac(iona +pentru dP/.volt.a1·ea 1continu[1 a propiriclă\ii social+iste !
- în <:enkul întregii aciiv+ităţi infăplruilrca noi,i revoh1ţii
tehnicoştiinţifice şi .a noiâ revoluţii ag1·are.
In spiiritul înaltelnr comandamente suciu !-polit1ice ale ep<>·C'i1i pe <:are
o trăim, al mi.<;+iunjj cu care sintem
investiţi
ne
concen,tră.m întreaga
atenţie
în
direcţia pe11ifc.c\i0+nării
m1.mci.i redac( ionale, pentru c1·eşle
rca caliitativă +a aportu.lui tf.iecăirui
oomunisL, al fiecărui gazetar la elalmr.area unor programe n1diofon icc
şi de televiziune bogate în co11\inuL, cu un mesaj cduca.t.iv +rminic.
<"apabil s.·1 contribuie Ja +promovarea noului în toate d•)me11iile. a
expcrien(ci in.ai.ntatc, a concept.iei
nna.o;t.re malerial.isl-cfa1leclke
cl~s
prc 1ume .şi ~ocieta+lc.
1

A

CEAUŞESCU

fi revolutionar 1nseamna

U '

A

..>

"" .
a spori substanţa 1nsaş1
a publicisticii comuniste
A

Col. Radu OLARU
Document politic ele maximă sin-;;t deschidere ideatică, magistrala cu\.întare a tovarăşului Nicolae
Ceauşescu la aniversarea a ()5 ele
ani de la făm·irca Partidului Comunist ilomiin reprezinlf1 şi pcntrn
noi. lucrătorii din pres.i't, un însuJle\ i lui· îndemn de a ne c'nt1ra ce1
maximft ră~pundere misiunea socialii încredinţat[i ele partid, rle a
actinna cu mai mullă fermitate
pentru infăpluire:-i hctfrîrilor Con grcsului al XHI-1ca, de a desfi\:;;•Jra
o intensă activitate ele prr)movare
a spiritului revolu(ionar. a noulu ·
în toate domeniile.
Spirilul revolut.ionar al unei publicaţii,
militantismul ei pentru
teză

afirmarerr nnrihn· idei ale epocii
pe care-o străbatem îşi aflft unul
din izvo·11·cle de forţa în însăşi
via\a redac( i;mală, în capacitatea
edurntivă, modelatoare a organiza\ iei de partid, în înalta constiinUi
padinică a fiecărui redactor comunist O p11blir::iti~ pf>netrantă în
mas(>, an,gajată puternic în înfăo
tuirea hoiut'Îrilor partidului, ancol'al(t slrîns în viată se poate realiza num'.li în condiţiile cînd întregul colectiv de redactori este
<-mimat ele un puternic spirit revoluţionar, deschis spre nou. receptiv
la marile comandamente ale 1.impului pt! care-l trăim, neîmpăcat cu
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„A fi adevăraţi revoluţionari înseamnă să acţionăm cu toată fermitatea
pentru înfăptuirea neabătută a programelor privind organizarea ştiinţifică
a producţiei şi a muncii ! Numai astfel vom asigura de1voltarea intensivă ca
tuturor sectoarelor, ridicarea calităţii producţiei !"

NICOLAE
lipsurile, cu suficienţa, cu blazarea
rutina.
Corn bustia ce alimen lează neîntrerupt acest spirit este. desigur.
însuşirea organică a concepţiei revoluţionare despre lume şi viată a
partidului, a tezaurului de idei şi
teze cuprinse în opera social-politică a tovarăşului Nicolae Ceauşescu.
Preocuparea per!>everentă a
conducerii
1·edacţi•.>i.
a organizaţiei
de partid pentru înarmarea politico-ideologică a cadrelor de ziarişti,
pentru asimilarea spiritului
nou .creabr. a viziunii parliciului
nostru. a secretarului său general
asupra fenomenelor şi proceselor
care caracle:-izează dezvoltarea socială contemnora:iă
ctinstituie un
element fundamental. care propulsează spiritul revoluţionar în gîndire şi acţiune.
Pentru a propulsa şi mai puternic in paginile publicatiilcr noastre
spiritul r~volutionar, noi ne-am
convins că trebuie să asigurăm
afirmarea mult m:ii deschisă în
v iala redacti o.1ală a criticii ~i autocriticii. lnainte de toate faţă de
orice producţie „cumi nte ". care fotografiază neutru. idilic lucrurile.
trecînd peste pr0blemele reale existente. fără a pleda cu forta argumentelor c0ncrele pen t r11 generalizarea experienfe1 bune. fără a combate. atunci cinci este cazul, mentalităţile înapoiate. care împiedică
progresul in ritmul pe care-l do··
rim cu t)ţii. Trebuie stimulaţi şi
incurajaţi, prin toate mi.iloacele. gazetarii „ băM.ioşi·'. care se zbat pentru ca o idee nouă. o iniţi<Jtivă
11'1.scută in mase să fie preluată şi
să se tranc:;forne
înlr-o acţiune
practică. cu valoare <;oci:::l!'i. econnşi

mică

şi

grafie a re:11ilâiii. ci treb•JiE: să
se afinne ca un instrument puternic pentru transformarea acestei
realttăţi pe coordonatele stabilite in
documentele
partidului.
Pentru
aceasta. fiecare publicaţie atit
in ansamblul ei, cit şi prin prm cipalele sal~ arti·~<;le. rubrici. pagini - este necesar să se carncl·~
rizeze printr-un pronunţat spirit
militant. combativ. să propage la
cea mai înaltă tensiune polii •ca
partidului. să promoveze valorile
socialismului. principiile elicii şi
echităţii prrJprii societăţii noastre.
Apariţia unui articol foarte bun,
susţinerea unei campanii publicistice reu5ite etc. sînt elemente car~.
evident. bucur:'l pe oricine. dar în
nici un ca2 nu trebuie să ducă la
instalaTea in colectivul redactional
a unei stări de spirit euforic-e. de
automulţumire şi suficienţă. Principala unitate de măsură a eficientei
activit'.Hii noastre publicistice, lei
care treb•..lie să ne raportftm permanent. rămîne ecoul pe care-l are
în rindul citii::>rilor ceea ce sc1iem.
contributia noastră directă l;:i <;0luti0narea mai hun:1 a sa1·cinilor
const1·uctiei socialiste. la erluc::ilia
oatriotică. rcvoluiionară a lini:>ret11lui. a oamenilor muncii. Apariţia
unui articol, a u.nei rp.agini speciale. a
unei rubrici. ofr::ît de l:>une ar
fi ele. nu poate constitui în c;ine un
criteriu de apreciere. Esenţială ca în orice alt domeniu al propagandei - este angajarea redacţiei,
a secţiilor şi rubricilor respective în
soluţinnarea pînă la capăt a pr'.:1blemelor economice, sociale', cultu-

noastră

<;ocialistă.

Pentru noi. ziarişh din presa militară, a manifesta un puternic spiril revoluţion:tr înseamnă a milita
cu mai multă energie şi pC'rseverenţă pentru traducerea in ,·iată a
politicii parlirlului în aomeniul militar, a concepliei sale de apărare
a patriei pri:i lupta întregului popor. Inseamnă a acţiona mai viguros, prin toate mijloacele scrisului nostru. pentru întărirea capacităţii combative a armatei, pentru
afirmarea ei ca o armă revoluţiona
ră, credincioasă tradiţiilor
ei de
luptă, care să slujească întotdeauna
cu credinţă patria. poporul, cauza
socialismului, ~5. ia parte adivă la
dezvoltarea generală a patriei, să
fie oricînd gata, alături de intreag:l
naţiune. să apere cu vitejie cuceririle soci:ilisle. integritatea tării.
independ~nta şi suveranitatea nat ională. F5.ră îndoială. aceasta pre!'Upune înfăptuirea unor modificări
de viziune şi substanţă în concepere?. şi realizarea gazetelor şi revistelor militar~. perfecţionarea continuă a mijloacelor de exprimare
publicistică, sporirea audientei lor
în rîndurile citiiorilor.

fi revolutionar 1nseamna

ma.ior.ă.
actică
acei oame:ii care înfruntă cu înctrăzneală dificuJtătile inPrente ac tului critic si îşi asumii întrea!'.a
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ralc care se ridică la un moment
dal, dezbaterea şi sustinerrn cu patos comunist a problemelor noi ce
se pun în difen le domenii de activitate,
con~spunzător
actualei
clape de de.:vollare a patriei noastre. Aş spune că indemnul şi
chemarea
tovarăşului
Nic,)lae
Ceauşes•;u de a manifesta un 1rn1i
puternic spiril revolutionar \'izează
însăşi
esenţa
muncii publicistice,
raliunea ei de a fi in societatea

A

spirituală

responsabil itate n°ntru ctezv:'.iluirea
unor neajunsuri. formuleazi'\. de fiecare dată ooinii pertirE>nle si sugereaz!'i sol uti i oen lru im bunătiiti
rea munf'ii. Ast'>zi. a scrie numai
.. fl·umo<;'' nu e<:t<> suficient. Presei
i se cere si'\. int '!'Vinil activ în direc-tia acceler.ării nrnPresului. „3
miiloce;:ic;.că schimbul
rle iriei. ele
e"oeriE>nl il rnncr<>t~. <:il ;:irlopte o
atituciine intr:..n<:i<'enti\ f:it:'\ de orice
fel de ne:tiun<:11ri şi r8.mîneri în
urmă. Este foart" important ca în
colectivul redacţional să se înţe
leagă de către toţi că o publicaţi e
nu mai poo.te fi doar o pasiv8 foto-

CEAUŞESCU

\I

_,

un orizont moral superior,

o

conduită profesională Înaltă
Timotei JURJICA--------'

Alunei
titlul şi
articole
subiect

cînd mi s-au
transmis
ideea acestui grupaj de
mi-am spus : iată
un
excelent pentru
prima
pagină
a ziarului. S-ar putea
imagina, de altfel. Jocul şi spaţiul
unui asemen~ articol : trei coloane pe mijloc. cursive. chenar. Da.
,-orbim despre spiritul revoluţionar.

pentru că este nevoie acum de un
plus de sp;i-it revoluţionar : în gîndire. în faptele noastre, în viată.
:-.lu trebuie ~ă răsfoiesc colectia
ziarului „Flamura" pentru a rememora - cu titlu de argument rubricile. ori titlurile articolelor
destinate acestei problematici. Cite-

A fi revoluţionar înseamnă să acţionezi pentru realizarea şi introducerea
de noi tehnologii care să ducă la reducerea consumurilor energetice şi de
materii prime, de materiale, ş1 totodată , să asiguri recuperarea, regenerarea ş1 refolosirea surselor de energie şi materiale !"
11

NICOLAE CEAUŞESCU
va sînt - rubri.::ile, la ele mă refer de mai mulţi ani. o permanenţă: „ Comuniştii oameni ai
acţiunii·', ., Faptele măsura spir itului revoluţionar·-, „ Colectivul lab orator al muncii şi educaţi ei'·. Cu
modestia cuvenită ne mîndrim lotuşi că în cuprinsul lor am pro puc;
modele a utentice de muncit şi de
viaţă şi nu modele abstracte ci
oameni care trăiesc, cu un firesc
care adesea ne umple de admiraţie. la tensiuni foarte îna:l.te. In pre~â tirea unei plenare a Comitet u:ui judeţean de partid, care urmează să examineze activitatea poatico-i deologio.~ă.
~ducativă,
vom
lansa. nu peste multă vreme. încă
un generic in spi ritul ideilc1r cupnn-;e în cuvirilarea
tovar.;lşu tu:
Nicola<' Ce3.;c;e-;cl1: Conş tiin1 a
în
oglinda muncii. De cîteva luni sintcni
preocupati să definitivăm r;biectivele ş i srructura unei rubrici permanente de interviu : Vă dăm in!ilnire în anul 2000 destinat[1 relevării
răspunderilor
ce
re v"in
fiecărui cetătean al României, indiferen t de s'talutul şi rolul lui socio-profesional, pentru viitor ul societăţii. Amplitudinea şi grad ul de
interiorizare a acestor răspunderi
sînt. cred eu. o ilustrare n spiritului re vo luţionar.
Sugestii sau sarci ni,
decurgînJ
din documente recente ale part idului. ne obligă să regîndim ceea ce
am făcut pînă acum, să sp orim încărcătura
de idei pe cvadrat şi
forţa expresivă a articolelor. încîl
cont ribuţia specifică a ziarului ta
per fecţionarea (dezvoltarea), îmbo~ăţirea spiritului
revoluţionar.
ca
trăsătură definitorie a
muncii 5i
vieţii comun işt ilor, ca element caracteristic perso nalităţii omului nou,
cons truct.')r conş li e n t şi devotat a 1
civilizaţiei socialiste. să, fie nu numai ceva m.-ii frecventă ci şi
sau mai al2s - convingătoare. Pe
de altă parte trebui<> precizat că
temat ica genero:lsă şi complex[1 aflaot.ă aici în discuţie . nu i:;cnte fi
constrînsă la cîteva rubric i. la cileva articole. Practic, fiecare numă1
al ziarului, în întregu l lui - elogi ind sau criticînd - t rebuie:>. sau
ar trebui să fie infuzat el e ide~a
inallă a s piritulu i revcluţionar. ~u
ca un exerciţiu retoric ci, temeinic
)i penetrant, ca o problemă ele Mllştii niă a fiecărui ziarist. C:l o finalitate a fie::3ru i rînd.

Cred

~ă.

penti·u a ,.i cu foloc;, '>

rliscuţie despre sp111: ul revuJ:..iţio:1ar
în prec:;ă trebuie s;"1 depăşeuscă din

start
caracterul
de
contabil irni·e a
rubricilor speciale (ele
aceen. cu îngăduinţa redacţiei r e
vis tei .Presa noastră'· am şi fo~t
atît de su:::ci n t în a le prezent"!
pe ale noastre). şi deopotrivă docta ftlozofare. De altfel. despre cin·
!tnu:ul acestui concept s-ar p;Jrea
că ştim torul. Iar cind nu 5lim nt:>
mai ajută conspectele : clare, precise. la obiect. Teoretic orice lapsus
este excl11s.
Ş i t.>tuşi. as.tfeol de la psusuri apar
mereu în viaţa reclncţională. reflt•cla1:e apui în minusul de calitate şi
de erect politic. educativ al zinr ul ui. A'>ta dovedeşte - dacă mcl1
este nevoie că nici un a iclcm emoire nu e utiliz.1bil cînd ap3rc
un deficit de <;picii revoluţionar :il
ziaristului însu->i. O unică solu\ie
poate pune lucru ri le pe făgasul lor
riresc : a tr ă i ca un zia rist revolu ţion a r a utenti c.
Au apărut semne de întrehare cu
pri\,.re la ce vreau să spun? Binl'.
atunci am s<'l fiu limpede. Procedind ca orice ?iarist : scriind clC'-;pre fapte concr ete.
Disc'1tilm.
de!> i c.~u1·. I n di '!er:.>ele
rE>uniu111 redacţion:il e. temek proprii
muncii noastre. Sin t teme comune tuturor redacţiilor din iudete 5i unele chiar redactiilnr
di n Capitală - cum sînt. fireşte.
şi
teme specifice numai zim.'ului
nostru. Se emit pă reri. se fo rmu lează su~J'>tii. p1\1puneri. se criti c:ă uneori puterni c - . ceea ce
n-a iost
reali1.al la
înăltimea
cuvenit 1. Forta
critil'ii ş i .rntflr riti cii e.~ te, d1• a lt fel. una rlintre expresiile tăriei s piritului r evolu ţ ion ar. Nu o da tă . Ju::iditatea analizelor n•)astre. re3li smul aprecieril or. capaci ta1ea de previziune. (atît de necesară oricărei redacţii).
determină un spor de calitate. n
iniţiativă publicistică de evidentf1
valoare despre cîteva a seri-;.
ele-a lun~ul anilor, şi „Presa non<;
lr:f ·· - o eficacitate mai palp'."/1it-"t
:i impactului
cuvînlulu i scris în
conşti in\:1 cititori lor. Asemenea reuniuni tind (şi uneori ch:ar au acest a>pect) spre cr eativitate. Capacitatea d e cr eaţie est e, la: rîndul ei,
un indiciu a l b o~Mi e i ş i profunzimii s pir itului revolu ţ ion ar. Cu respect şi bucurie constat. adesea. ci'1
acea5ta nu rămînc la stadiul enunţ:rJui r:-umos. da.r care
sună
in
gol. I ntre colab 0ratorii mei cîtiv'.l

nu ostenesc a-şi perfecţ i ona continuu i nstrumentele de lucru - adică mintea ş i munca ziaristică. A
identifica noul, a se bate pentru
afi rmarea lui
şi
ce satisfocţie mai mare pentru un jllrnalist decît aceea de a fi de partea noului chiar în momentul in
care acesta se află încă in stat u
nascendi ? - , a cotrobăi realitatea,
in căular(!a faptului de mu nc ă şi
de viaţă revelatoriu, a duce cu stă
ruinţă la ca păt o iniţiativă publicistic.:1, a în frunta o prnblemă di ficilă, uneon (în provincie oamenii se cunosc. n u-i aşa '?) cu riscuri
personale nu de neglijat, a fi cum
se spune. mereu în linia î n t îi, iată
tot atîtea ipostaze cctidiene, deci
deloc de exc·~ J.Jţie ale spirilului revoluţionar.
Ele trec. firesc în p 3gi na I :l ziarului rodul nopţilor
noastre de nesomn. al zilelor consumate în ten siuni febrile. conl'runt:1ri aprige cu noi înşine. cîtimea ele
roman~ i~;m
pe cai e
o
pre5upune viaţa de redacţie.
Dincolo de prima p&gină a zia rului, exi.,;tă deci schiţată c;umar - 'l maTe parte luminoasă a
problemei. A problemei s piritului
revolu~ion ar ca fe l de a fi a l ziaristului comunis t.
Ascult:1111 î n astfel de reuniuni
redacţ i ona l e o voce foarte puternică. afi r mînd un '>Pirit critic radical, ma i cu seamă de jos in sus,
ac;a cum se cuvine. care ne uimea
pe toti prin inten sitate. prin sinceritatea nf'irmăr ii unei deontolog ii
ziaristice ehmentare. (cîţiva uitasem. se par;~. ele ea) şi prin altele. Numai c:1. în acest continuu
exerci\iu al spii-i tului revoluţionar
decla rat. cevn nu se acorda ; ziHristuJ respectiv cînd se aşeza la
ma:>e• de Ju:::r:.1. scri3 prost si .. copia
greşil. Pîni'1 ce colegii l-au dibuit
că plaginz~. Ce distanţă între radicalismul d in şedinţe ş i realitatea,
mai putin decît derizorie, a unei
practici descalificante ! Fireşte, cazul e singu lar. dar a nu-l privi cu
atenţie, ar fi la fel de greşit ca şi
:::eea ce implică fapta.
Conti nui s?. cred că maxima au1oritate u unui z1:ffist este dată, în
ultima instanţă
din punctul
de vedere a l ex i genţelor spiritulu i
revoluţio n ar nu alît de originalitalea lui publicistică (presupunînd
desigur, comp e tenţă şi stil), cit de
acordul lle1>1in între ceea. ce 'lCrie
ş i ceea ce-cum tr ăi eş te.
Nu -mi
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„În noua etapă a dezvoltării societăţii noastre, a societăţii în general, conştiinţa revoluţionară a oamenilor devine o puternică forţă, s-ar putea
spune că ea este hotărîtoare pentru întreaga dezvoltare a societătii omenesti
şi cu atît mai mult pentru triumful socialismului ş1 comunism~lui 1 pent~u
realizarea păcii pe planeta noastră".

NICOLAE
pot imagina, să sp:mem, un ziarist care şi-a abandonat familia,
perorînd în anchete despre situaţii
de abandon de familie. despre educarea copiilor. Nu cred în ziaristul care, ui tînd să iasă din crî.5mă,

totuşi

vituperează

beţivanii.

Are puţine şanse să fie în ochii
mei credibil cel care, militîncl în
articolele 1ui pentru puritatea morală, dimpotrivă în viaţa sa „de
zi cu zi", probează scăderi de n etolerat. Cum, de asemenea. cind sînt
nevoit să umplu cu virgule şi să
rezolv acordurile gramaticale pe
articole cu prel.m\ii. mi-e greu să
accept că autorul acestora e un om
cult şi sensibil. Pot primi orice critică la adresa: îndeletnicit ilor mele
dar condiţiomnd-o de probitatea
profesională a celui care o emite.
Aplaud cu bucurie ideea unui ci-·

clu tematic, dar numai cîncl ştiu
că aceasta va Ii dusă la capăt şi
e compa Li bilă cu o realitate a: judeţului. Sînt gata oricînd să în\eleg o ernare de tipar. dar nu o
documentare
superficială,
prin
telefon, ş.a.m.d.
Tema s piritului revoluţionar, pe
care ne-a propus-o în gînd şi faptă
de fiecare zi, secretarul general al
partidului e limpede, directă dar
complexă. Devine. dacă ne gîndim
bine, temă de meditaţie cu privire
la rostul nostru, social şi um,m, la
natura profesiei noastre, la ce trebuie să facem noi înşine pentru a
fi la înălţimea exigenţelor pe care
le impune prezentul şi viitorul. Pentru un autentic ziarist comunist
spiritul revolu ţionar înseamnă un
orizont moral superior, o conil uită
profesională înaltă, efort d e c reaţi e
vie, cultură.

u

1nseamna
fi revolutionar
_,
dinamism ridit~at ŞI autoexigenţă,
•
creativă ŞI formativă
fortă
_,
"

A

„

SZASZ Janos
Sph·.ituQ revoluţ,ion.ar constituie o
de implicaţii pentru ziarist.
Avi111d în vedere că faza aat.u.aJă a
procesului rev0lu\ionar se desfăc;on
ră în e<:>ndiţtile revoluţiei tehnicoşiti,inţifice şi a revoluţiei. agrare, pararnebri'i mutaţiei spre caractorul
intensiv al activităţii social-;politice globalle, ziaristul trebuie să fie
inif.or.mat (în sensul ştiinţi.ele al termenu1ui) asupra esenţ.ialellor fenomene ce se petr€-C în aceste procese
cu caracter revoluţionar. Docu.ment.area la fara locului se cere din ce
în ce mai muilt în11Plinită prin preşi postdocumenlare
infornnaţiona
lă în domeniile respeicti.ve. Terenu,!
- cum i se spune în jargonuq jurnalliismului - imiplică un grad şi o
profunzime de cunoştinţe
infinit
mai vaste şi mai complexe faţă de
d€-Ceniile trecute, atunci cîrnd zia„isiul se putea baza mai degrabă
pe sensibi1Htatea sa, respectiv
îşi
prelucra de fapl impresii1e.
seamă
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Desigur, cmpa.tia ramtne mai depal'te uma d in ca1:ilăţiJe prin-ci.pale
ale ziaristului. Identifa::area cu subiectul, pătrunderea în miezul probilemelor, inVlestigaţia îifa:uilă cu
acribie, sesizarea tubut'OJ.' coordonatelor ~ e:xipu,nerea pencwtantă
a
factorului uman sîint condiţionale
ziatistin con'tiinuaire de relaţia
subiect, de pasiunea cu care ziaristuil abordează Ienomeinele multiple, variate, com,plexe, conrtradidorii, incl1Usiv desfă.şu,rarca şi perspectiva lor.
În măsura în care e.talon.u1l principal, definitoriu al intregululi proces de edific.are a societăţii noastre este calitatea. ea constituind de
fapt rezultatul, obiectivarea, traducerea în concn~t a spit~itului revolujionar, ea, calitatea, devine şi
în munca ziaristului criteriun suprem al angajamentuJui său. Si.rn-

CEAUŞESCU
plu spus, trebuie scl'iis bine, foarta intelectuală o perunanentă
stringenţă a aiutodepăşirtli, a vestejirii
rutinei, a paleativelor, a expedieril<>r
formale, a rezolvărilor de circumte bine, provocînd în stairea

stan ţ ă.

Caracterul intensiv al perioadei
prin care trecem obligă :da,rist.ul
la deosebită exigentă ele stil, în
care precizia şi fantezia, probitatea infornnaţietl (a da,telo.r, a cua·nUf'icărilor şi a analizei lor) şi i nsipi raţia metaforelor, elemeintele ele
consLruc(ie ale genulu1i ziar·islic ab<.>rdat şi asociaţiile de idei. 'înlăn\uirC'a imaginilor şi caden\a conoluziilor să aibă o for\ă de convingere formativă asupra cili.torului. Spirit.ul revoluţi<>nar 1nseamn[1 un dim1mism ridicat al auit<>exigen\ei, reclamă eludm-.ea manierusmelor comode,
a stereoti pi ilor
su pr.asa tura.n le, a în rlori1tu ri lor tipi za te şi prcfabrica1Le. A'idoma soh.iţidloc originale din toate sferele
existenţei sociale, ziaristului i se cere.
de asemenea, 0riginalitate proc;pe\1mc, sensibilitate, permanent filltalc
în vîlloarea şi multitudinea trăiri
lor oCcrite de contactul său direct
cu pulsul realităţii . Se cec leduri
mai i1nlense pentru împrospătarea
limbii, o stare de veghe spooială
pe·niiru captarea val011,ilor noi ce se
ivesc în limba vie a conrromiporanilor, o atenţie deosebit de concentra·tă J)€ntr:u a
înregistra semnificaţi a gesiwruloi-,
CO!n\POirlamentelor, obi'ceiurilor, atilu1dinilor ce
se form.ează şi se skucLurează în
via\ia imediaită.
Mai trebuie să accentuez, oare,
că pentru ziarJst parafrazarea
lozincilor, aşezarea cap la cap a citatelor (cu sau fără ghilimele) nu
înseamnă implicare şi nici
aprofundare a ideilor, a spiritului revoluţionar ?
Ziaristul.
cronicarul
cotidianului,
este
o
forţă oi-ea toare care d~pis tează şi reJcv ă coinţinulul
revoluţionar
al
faptelor existentei noastre. Permanent in prima Hnie, el surprinde
semnificativul prezenotu,Jui ce deschide drumurile spre viitor.

l ~,ntre b"'an. permar.ente
pentru fiecare redacţie,
pentru ·fiecare gazetar
l"ija pentrn Q·cz'.>1-.;area
în mod co.re.'lpunz:ilor a
scrisorilor sosi te Ju redaciiile z.ia:-ei.lor şi radiodifuziiu;iii constituie
o trăsătu.r.ă canacteirlstică. prnlund
democ1 ·atic.ă a presei noastr<> .socialiste, o formă curentă a legalurii
strînse a mijloacelor de comunic.are
în ma.c;ă cu g.î1niduri Jc, faptele de
muncii şi aspiraţiile c"t [1ţeni!c1r.
P ic.nara C.C. al P.C.H. din J--2
aprilie. în cadrul căreia s-::i k•zbă
tut .şi caliilatea ·miuneii. cu scrisorile. ca un aspect e1J mcrncii
de
pa1·tid. a confirmat încă octală C'ă
atitudinea plină de at~nţie !';•tă uc
scrisorile oamen ilor muncii
cunsliliuie consecinţa uirccL."1 .'.l faptului subliniat adesea ne secretarul
general al parlidul• ti,
Lovad1şul
Nicolae Ceauşesou. di. socialismul li
conskuim cu oamenii. penLru o'.lmeni, cu poporUJl, penL·u popor.
în .climatul propice al .activită
iii noastre, 1al <lemqc~·.a\.iei rnunci tc~reşti. revol u iionare, oamenii 00mun ic[1 cu .încredere pre5€i
de
partid opinii sau sugestii ~n acord
cu însăşi nevoia de perfectionarc.
ele deven1ire şi pirog,r-es n întregii
vieţi economice şi so.:inlc.
Scrisorile
prim;te de redac\'i ile
presei
centrale şi 1·adiorlifuz1unii
(157 586 în ainul 1985 ş i 41 148 în
primul trimesti-u al acesiui an) <•glindc.sc
preocuparea
oamenilor
muncii pentru bunul me.rs al activiU1\ii economi1ce; imbună.t.ăl,irea
tehnologJilor de fabric.iţ.ic, de afirmare a progresului teh11ic, ele folosire cil mai bună a Te.surselor
materiale .şi umane, pcnt··u .soiutionarea optimă a unor problc~mc e ·:·onomice majore. de aclua!il:i~e. De
asemenea. printre ,<;ubiect"=!le ele iarg
interes abordate in sctrisori .se inscriu şi multiip1le .aspeolc cu caracter social privind al\..LLoconducerea
şi autoaprovizionarea, imbunăt111 irea
transpo1·bunilor, a asist·~ntei mi>dicale, a •învătămîn,tu~iUi, a aclivili:i\ii
culluraJ-educative. Îl1l1;c aceste s.crjsori 23 030 au fos.t pr.:>puneri şi sugestii care s-au dovc.lit ,., for.rnă
efideinlă de particip::i?·e clirectu a
oamenilor
muncii la s:'lluţi onarea
problemelor de produc\ie sau obşte.şti. Multe din :i.ceste propuneri.
s-a su.bliniaL în cadrul im ei reccn te

G

1

consfătu iri

organizate pe ace;1slJ
de Secţia pmpag~mrlă şi Pl'-t>is.'.l.
a C.C. ai! P.C.R„. .ou stat la baza
elaborării unor mă.s>uri vizînd sfere
ele larg interes cetiiţene.c;c.
Scrisor i le p1,imi te l<1 'redacţie reflectă, totodaUi. reactiiile prompte .şi
ferme ale oamenilor
muncii faţă
de abuzuri. ilegalit.ăţi, criticînd stări
ele lucruri negat ive sau cazuri ele
ap•licare necorespun:~ătoarc a legilor. Adescor.i, datorită .atenţiei de
care s-.au bucurat di11 parte.a reda0liil or, ,5i scriS(H'ile care se reforca u fa prnblemc de foteres personal s-au dovedit a fi fo<lrle impo rtante pentru înl:1turarca
u:101·
neajunsuri din cliv•~1rse clt}mer1ii ele
01C'ltiviit..atc.
temă

Cît mai multe scrisori
tn paginile ziarelor!
Aproa11e o treime din scl"isorilc
primite anul trecut ele retladii au
văzut lumina tiparului. Cu 13 OOO
mai multe
decît anul irel'ut ! O
privire, chiar succi:-ită . esLe, considerăm, dn.structivă pe!1Lru ,1 înfăţ.şa
diversitatea modailităti!or specifice
şi rubniciJe StPCciale con"'<!cra.lc v.ulorific.ării publicistice.

V
(După

„Le joiirnaliste democratique")

Zj.aml „SClNTEIA" de .pi1ldă, a
folooi.t sc:Tisori1lc prLmi~e. ;punind un
accent mai ro.are pe materiale de
anaJiză,
<le prnf,unzime,
pdvind
preoou,pm·ea şi ex.perienţa organelo r şi organizaţ iiilor de partid :în
soluţionarea
pl'oblemelor ri<lkate
de oamenii muncii in ser.ison ~i
audienţe. Aipariţia unor astfP.l de
materfo,Je a iavut
o periodicitate
decadală. In ipreajma
Jnivensan1
partidului, pe llngă rubric-il~ cunoscu te „ Pc urmele scrisorill'r sosite la redacţie", .,Cititorii 1105tri,
corespondenţii
noştri ", „O cerinţă
a democraţi e i socia.liste rezolvarea promptă, temeinică a scrisorilor oamenilor
mun cii", a fost
foiţiată o nouă .rubri:::ă
inWluk1tă
„Gînduri şi fapte ale
oamenilor
muncii dedicate aniver,;ării ~>arti
clului ".
Ziiairnl „ROMÂNIA LIBERĂ „ a
publicat in '1985 ş i -n primul trimestiiU al acestui .:in un n umăr de
pesLe 15 la suită <l!in scrisorile primite la Tedactie î1n <."3drul r ub1-.icilor „Opinii ", „Am Cost sesizaţi ",
„Răspundem
cititoril1n·", „Chipul
nou al patrie i, oglinclit de cei ce-l
făuresc", „La sesizarea cititorilor",
„Poşta juridică", <pre-:lllm şi cea de
dată recentă „ Reportaje lle la cit.itori", rubric.'.J. ce a d.i,t Ja ivcaJă
reale ,t.alenie pubaici&tice .în rinduil
oamenilor muncii de diverse profesU.
Gazeta „MUNCA" are meritul de
a fi valo1iifacat ,în col,oancle sale
cele mai multe sorisori pe ,teme
de Jegi&Jaţie în gen~ral şi de legislaţie a muncii rn special. Se bucură de un larg iinteres Tubricile n oi
„Amfiteatrul
juridic",
„Educaţia
juridică economică.", „Juriştii de la
«Munca» vă răspund", adudn<lu-şi
con1t;l'ibutia Ja 1ounoaş1terea ~i popu lar iza.rea 1legilor 1n rînd ul masei or
de ciit.i1Lori.
„INFORMAŢIA
!3UCURE')T!ULUI " asigurt1 constant în p:::igin.ile
sa1lc spaţ iul necesar tmor
rubrici
a!că tui te pe bază de s.criso:-.i şi audienţe între care „Cetăţenii declanşează ancheta", „Din amlicnţele Informaţiei", „Legea ~i iustanţa. civismului", „Informaţia pe urn1t'le
unor sesizări ", „Răs1Jnn-;ul la i;,csizările oamenilor muncii, in dt'plin
acord cu legea", „ Note şi comentarii
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Pe teme gazetăreşti
pe
m arginea
scrisorilor
sosite
la redacţie" , „ Ne-aţi
sesi zat, vă
răspund em" ş.a.

Mai

menţionăm <'ă

este singw·a redacţie care acordă,
o zi pe săplămină, în afara rire!or
de audienţe. consultaţii juridi<..:e. O
bună parte din lemele deLbătute cu
acest prilej fac obiectul unor rubrici <le p opulariza:·e şi de explicare a unor legi şi acte no1·ma li\ e
în vigoare. Cu div~rse prilejuri de
analiză a
fost apreci:.lt
meritul
„fnformaţiei „
de a se ocu p.a c. u
perseverenţă de problemarir::l asociaţiilor de locatari, publidnd cu
regularitate numeruase an<:hete rare
s-au constituit inlr-un autentic indrumar .al acestora.
Este lăudabil că revista „FLACĂ
RA" a introdus o nouă
rubrică
„ Onorata instanţă a moralei" şi că.
prin pagina „ Flacăra. la dispo ziţi a
dumneavoastră"
poa:·tă un dialog
susţinut <:u un num:h· m.are de cititori, dar de prea multă
vreme
merge pe <:ăi bătătorite. iara să
facă vreun efon pem.'u a ie.)i din
monotonie.
Ziarul ,.SCINTEIA
TINERETULUI „ a publicat cu regul.1ritate ,r ubricile care au devenit C'Lmoscute
cititorilor săi : „Ziaristii colaboratori n e scriu", „Citit•jrii
propun,
ses izează, organele :l e reso1·t
ră s 
pund", „Telex judeţean·', ..A zi"' ek.
reuşind să stabilească o comuniune
de idei <:u li nerii din !oaie j ucleţele ţării.

fn fiecare număr al revistei „FEMEIA „ şi-au găsit Jocul r~1i!toar<'le
şi corespondentele reda-'ti"!i. în marea di\·ersi tate de ruork1. .,A ,·eti
cuvin tul „, .,Cititoarel e scmnale:iză.
forurile d e r esort răsp1111<1 " , ..Post
r_estant ··. „Tel ex", ,.Un judeţ, o acţmn e. o initiativă " . ,.C nrirr juridic··, ,,Pagina tinerel or". ..Un caz
în
d ezbater ea
cititm~rclor·'
etc„
multe dintre ele inspirdte.
atrag
un mare numiir ele cititoare ~i cititori chiar.
De asemenea. numeroase s<:risori
nu fost valorificate de gazeta .. AGRICULTURA SOCIALISTĂ "
în
pagina specială, int.iku<-.tă „Tribuna
citit~rilor ". ca şi în rubricile „ Oamem, locuri.
fapte ", „Din poşta
s ăptăminii ", „Loca lităţile ţării mai
frumoase". PenLru cuprinderea în
paginile sale a unei game Jargi de
pmbleme ce precx:u,1ă Jumea satelor. „Agri cultura so ci :llist.'i" a mai
consa<:rat încă două pagini intitula te ,.Ci te ceva p entru fiecare ·' si
.,O mi e unu sfaturi ~ospodărcs tt ;..
La ziarul „ELORE", l'Ubri<:jl~ s!
mate1·ialele pe bază <le scris,Jl'i
c~pă aproape 50 la sută din pagi ntle sale. Se bucură <le ma re Rlidie!1ţă la cititori rubl'!l·!le .•Cronica
co tidiană" , „Forumql
<'ititorilor ".
,.Curierul juridic".
Zi irnl „,NEUER WEG·' realizează
cu regularitate pagini .5i rubr:ci pc
haz'.! s<:risorilor primi!e la reda~iie.

c;-
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.

fiecare scrisoare
solutionată
„

la

capăt

Cum se poate vedea, un nu111t.r
mare de scrisori văd ,lumina trnal"lllui. a'l tele constituie inlrebâr: · 1a
care ziarele răspund creincl un dialog \'iu cu cititorii, al:elc sînt pun<'te de plecare sau sugest ii pen:ru
anchete şi reportaje. O parte dintre scrisori <:onţin pr,)l)unt:·:·i şi critici care sini îndreptate spre s oluţionare forurilor în clrep . organizaţii şi organe de partid sau de
stat. f n a<:est caz, ca şi atunci cind
semnalele criLice :int publicat0 m
ziare. redacţiile au ci 1•nria &I urmărească indeapr1)ape
r cs1><'Ctarea
termen elor l egal e peni ru rftspunsuri
şi mai ales calitatea 1·i1spunsal"ilor
pe care rt.rebuie să I~ urirneas~ii
de la cei direct vi.-'.a;i. A st~1mi
cu tenacitate în această dire..:\ie se
dovedeşte absoll ui necesc1r deoarece
mai sint încă destiule cazuri cinu
organele sesiza,te n-au dovedit 1ecept ivi lalea necesară (încălcînd de
fapt o obligaţi e legalr.). nu au inter\'enit prompt (c;,tm s-ar fi t'UvenH). au tărăgănat cer<:etărilc fv. vorizind un dimat pnmi::e perpetuării neregulilor. Ba şi m:.:ii g 1·a\'.
uneori au fost perse::11L1;i autorii
sesizărilor.

Este concludent în acest
sePs
cazul petre<:ut la '\so-::i J(ia eco:10mică interc_ooperalistă de {'restere
şi îngrăşare a pordnelor u;n C(>muna '.Vloldoveni Neam\. Aici organele au tărăgănat cer::etarPa 5<'.„izărilor
repetate ale unui ,,,n al
muncii de la unit~,tc:i. respecti\·[i.
fapt ce a condus l a P<lg11birea unităţii. în final. <:u peste 4 milio~ne
Jei.
„
E ade,·ărat c.:i mai mult de t:-eisferturi din sesizările trimise
ele
presă organelor .5i orga11iza~ ii !0r de
partid. au fost rezolvat,~. Org:rnele
centrale de asemeni au inter\'enit.
Juînd
măsuri
dras' il'e. efkiente
pentru înlăturarea cauzelor care au
produs neajunsuri. Dar• .-şa cum
arătam,. mai sint destule deficienţe
semnalate prin scrisori care au fost
şi sint tratate
cu superticlaltt.:tle.
Ele au determinai rlin paneH presei un număr de ap!·0ape 1 OOO de
reveni 1·i. Este de dtH'i t ca în asemenea cazuri
presa să inlen·:n:i
ene1·gic. chemindu-i oe <:ei în dre;Jt
la respec'.area lega.liL::iţii.
Redacţiile .au datoria sJ urm3rească rezolvarea pînă la c·apăt a

problemelor
ri<li!:ale ele oamenii
muncii în scrisori, in~erven'.nd '.)peraliv. cînd se constară unele incăkări ale prevede.·ilor Legii nr.
1/1978. dezbătind în coloanele 7iarului cazuri de înăbuşire a criticii. de persecutare ;;i <:i~ilc•rihr.
în ce pl'iveşte sor;sorile nesemnate trebuie să arătăm că. deşi unii
le privesc cu indoial.:l. se do,·eciesc
a rosti adeseori adevC\!'LLi. Luate in
consideraţie, multe din afirma\itle
cuprinse în „anonime" s-au confirmat şi :30 iJa sută din ele au oferit
soluţii pe,n.\,ru rezolv'.lr<.'a unvr neajunsuri. Se pare Jeci că. in spatele anonimatului. riu se ascunde
intotdeauna fuga de răspundere a
autorului. d mai ('u,ind !~~una suportării ,unor conserJ11\e.
Aceasta
îndeamnă. o dată 1nai mult. la acţiu ni ferme din par~ea redactiilm-.
spre a determina JUtJ:·ită\ile <'ă:rlla
le sînt adresate scriso.-i anonime să
gk'I.Sea::::.:i
sol utii de rez 11 \ " ll'" in
spiritul legii să le trnteze
<u
toa[.fl seriozitatea„ n.::uµindtH:e m&i
puţin de persoana care ;1 SL.>:z.:.:i!.
După cum a reieşit tli·1 analiza
făcută de Plenara lin april'e. mai
sint cazud de ne:·espectare:1 le~a
lităţii
privind re:v>l :area scl"isot ilor : nu se respectă termenele, f,e
dau răsp•unsuri incom1•!" l~·. tăr6. să
se meargă pînă la cau.wle t::a:·e au
determinat sesizările. iar alteori
pur .5i simplu se „uită'" ohliga\ia
de a da un 't'.&spuns g:uctcfor. Presa are dnioria să <'Otnh<it:i ferm
ase:nenea manifes~ări ele formalism.
de birncrntism. Ei.a este obligată s:i
re:lmintcască
deschis conducerih,·
organelor respecUve c,1 ~'Xaminarea
şi 1·ezolvare:1 sorisoril'1r ce 1e sint
adre!'ate nu este fa~ultati\·:i. precum şi comunica<ea
r~'tspu:isul u i
către autori în term~:iele prevăwle
3e Lege.
De .asemenea. este necesar ca redacţiile să oglindească si
rnunca
desfăşur<ită de co.nisiile oamenilor
muncii pentru scrisoci .5i audiente.
din întreprinrle1·i .5i i:istitutii ; articolele apărute pe a.ceste lE'me pot
fi numărate pe deg-ete.

Scrisorile,
problema

Întregii redactii
„
De.5i această idee nu expnmă o
noutate. ea subliniază
:111 ade·:.lr
pe care nu vom •)b:>Si
niciodată
repetîn<lu-1. Şi el va trebui repetat
pină <:e va fi pretutinde!ii inteles
ca atare. iar calitatea muncii. cu
scrisorile va dovedi pracli i" această
înţelegere. Desigur. presa
nC1a.~tră

Gh.

LIZEANO

(continuare în pag. 22)

--Cărti
„

scrise de ziaristi- - -----r
•

„

Ecaterina Op1 oiu este pre„Rampa" a
Editnrii F.:mi>wscu cu o piesă
de teatru: ,.Cei ul
înslcl<!l
dca<;up1 a noastră·-.
zentă în colecţia

şi

irnpresion:rnlcle monumen·
te ale muncii. superbele cariatide al~ prezentului. coloanele durabile ale construcţi
ilor pe care, iată. se înalţ;'{.
stat.:>rnică 5i sigură.
statuia
viitorului comunist al patriei ! ''
Cine .~mt autorii? Cu ~oţii
reporteri la .,Scînteia'· : Mir-

cea Bunca. Mihai Caranfil.
George Radu Chirovici, Ani·
ca Florescu. Mihai Neaule·>cu. Di< nisie Ş1ncan. Ilie Tf,năsachc. Adrian Vasilescu şi
Victor Vântu. I-am pome.t it
ierarliia modestă a alfabewlui (cum sînt de altfel si în
smnar). Ca îţi programul nnei
strălucite orchestre dt> cameră în cnre fiecare instrnmentist e un rirtuoz în stare sii-şi
contopească, în formaţie. timbrnl şi talentul într-un tot
perfert armonios.
A rc>cenza cartea .. nr-; LA
CLIPA LA I STORIE" ar insemna a face zece biografii
de reporteri .~i a aduna apoi,
precu ni culegătorul poa mefo
arborilor roditori. titluri peste titluri. de la 1:olume de
poe:::ie la romane .5i dP. la
eseuri la scenarii de film,
spre a intocmi o lungii. hmaâ
bibliograf ie
reprezP11 tativă.
indră:nesc să spun, 7Jentru
creaţia unei întregi generati?
ele gazetari comunişti. Si n-ar
fi tot. Prezentînd reporterii şi
î 11

D

e s-a voit aşa ori
~-a întîmplat, n•i

Oncuni.
se
a
fi
frumos ca in baladă : „ 1wv,ă meşteri mari I
calfe şi zidari I şi cu„. Dragoş
zece„." au împlinit o
carte. O carte în stare să
mărturisească prezenţa lor
a tuturor şi a fiecărui.a - i 11
cea mai ardentă actualilnte
din care desprind qind şi cuvînt vrednic să dureze trainic, cit mai departe. in viitor.
Cartea acestor cronicari ai u nor vremi de aur. asu se .~i
tir ea. Titlul e fără ~chivo<::
„DE LA CLIPA LA lSTORI E" .
Intenţia şi fapta
e
tălmăcitii. linipede şi bine. de
Nicolae Dragoş în cuvîntvl de
ştiu.

nimereşte

început din care transcriu şi
la care subscriu :

,.Cu p:1'>ÎttllC' şi talent. autovii acestei căirţi de reporta.ie,
născută dintr-o inspirată iniţiativă
a Editurii MilitaTe,
şi-au împletit itinerarele vieţii lor cu itinerarele mereu
semnificative, profund simbolice ale celor cc - învă\înd
din lecţia de măreţie şi dcmnilale a Carpaţilor, a apelor
ţării. a mesajelor aduse cu
sine, prin veacuri, de p0purul r'Jmân pe pămintul românesc.. urmînd cu clcvot<.1ment cuvîntul partidului, al
marelui său fiu şi conduc5tor
- au înălţat şi înalţă noile

faotc~lc

lor adunate în

cărti.

nr mai trebui adăugate sntele ele reportaje, de articole. de comentarii semnate de
dinşii în „Scînteia". Căci cartea lor cea de-acum .5i toate
celelalte, şi munca şi viziuuea lor despre lume. toate
sini inextricabil legcLte
de
trunchiul viguros al „Scînteii" din care s.e răs.firit asemeni unor puternice ramuri.
Ace.~tia sînt autorii. aceasta este cartea lor. Cea mai
recent publicată ca un omagiu în zilele aniversare ale
partidului. E o cinste să putem spune că ne regăsim in
paginile ei. In crez şi în
realiza„e reportericeascci.

*

ln aceeaşi editură a apărut volumul al II-lea al romanului „ Dragostea şi revolu\ ia", de Dinu Săraru. Noul
volum este subintitulat „ Cei

care

plătesc

viaţa".

*

Editura Emine.~cu
nouă carte a colegult1i nostru Ion Cristoiu,
redactor şef adjunct al .Scînteii tineretului". Este vorba
de iiolumul de eseuri „Lumt:!a

c1

Şi tot în
apărut o

cu

literaturii··.

*

nupă apreciatele cărţi „Re)lorter sentimental" (1981) şi
„ Reporter
de cursă lungă"
( 1983), Nicolae Holba n este
prezent din nou in librclrii.
De această d11tă cu un romnn:
.,Cabina rle rnonla.i" (Etiilurn
Aluato>~). Noun scriere literară, conţinî11J cc:litc1ţile celor"
precedente. are nen·. intelir1ent6, umor şi multă sensibi-

litate.
Ştefan
liberă")

*

Zidărită
şi-a

(„România

făcut

prezenţa

librării

cu romanul „nin
vară pinu în vară·' (Editura
Eminescu).

în

*

La Editnrn I<.ritcrinn, E11a
L·~1iduay. colaboi'(•to„re a .5ăp
tăminaltdui „Bral's6i !.apolc",

a publicat. în limba maghiară. o nouă carte de vers11ri :

„Se

ridică

furTul".

*

O intel'esantă cct>"te de reportaje a apt'i.riit recent î11 r,; ·
dit1ua Facla : Aucul din ::iripi.
de i\'icola<• Sirbu („Flamurn·
- Cnroş-Sernrin).

*

Ziaristul şi poetul Dumitran
(„.4.lbina") este autfJrul unui no11 volum de versuri: Avram Iancu (EdilMCT
Albatros).
Frunză

*

Faptele cc nn put fi dat.e
ni-:odatC.. ui1iirii ::înt rememortttP. de Olit·er Lu~tig, rr.dc1ctor şef c.djunct al gazetei „.4.păra»ea
patriei", în
cartea

Martorii n-au dreptul

să tacă

(Edi turn Militar<t).

*

Gh1wrphc Bcjo11n1 este auturul u11ut 1wu 1 omcrn
de
râzboi ap!irut m Editura Militaru : Logodnicii din linia
întii.
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Considerăm

munca pe

prioritate între

ogoare

priorităţi

(continuare din pag. 12)

dovadă condu•cătoPii, speprima.rol, alte cadre.
Productii de vil'f. accentuă:n în
acţiunile noastre
publicisti<:e. r.b\in
doar cei care munces-c pămîntul eu
dragostea de glie a \ăranului 1;;i cu
ştiinţa de cairtc
a inginerului. Tot
a.).a. pl'oieobul no&Lru ccmceptu::il nu
se susţine fără ca noi în şi ne. cei
c:we scriem. să cunoaştem 5tan~a.
am pe orizontală cît si pe verticală, a puls.uluii mu1ncii în ag.ricu~
tu 1~5„ adică în vegeta,]. zootehnic.
legumioultU1ră,
programe speciale,
industrie a~iimentară,
silvicullur{1,
gospodărire.a apelor, autoconducere<:1
şi autog ospodărirea în profil teritorial, zona necooperativizată. Din
toate aceste pun·otc de vcclc·re, iwi
ne considerăm înbr-o perpetuă campanie, nicidecum doar la semănat.
la prăşit Ot'i Ia secedş; priorit.ăţile
rărniin şan.sa presei de a fi mereu

care dau
ciaUiştii,

rienţei

înaintate - fără exagerare,
în multe un,ităJţi, nivelul organitării,
calitatea .tehinoilogiii1lor şi produc,ţiile
depăşesc
pel'formainte
mond1i<ile
Ti(Combi111atUJl Ag1ro indus~rial miş, I.A.S. I.Jiel:)ling, C.A.P. T opolovă ţu Mare); ştim prea
bine cită
drepta.te a re
tovaTăşul
Nicolae
Ceauşescu atunci cînd afirmi"\. clar
si răspicat, <'ă rezultatele sînt efect
al exigenţei ş i oompetentei. al dă
ruit-ii şi răspundenii, al ordinii ş i
dliscirplJ111ei.
! n rubnica „Amu1 1986 - an de
virf în agiriCU1ltU1ia timişană ", punem
fa t.ă în faţă, conform
u nei bune
tradiţiii
a presei noastre comuniste, experienţe pozHirve or i neajunsuri Jllagrante di111 consilii unke,
unităţi şi ferme, cu precădere ale
celor siituate în dmediata vecin.Mate, deci despă1rţite doar prin atitud inea diferiită faţă de muincă de

în actualitate, de a fi nu o oglindii
rece a muncii ~i vieţii, ci un instrumen L - cîind mctaîm·ă clulcc, <:inel
critic:1 tf1ioasă - ded insli-umenl
ele inlerventi~ politică, cu un rol
bine st<.ituat şi un prestig.itt care,
evi-clent, ne e g11ijă şi obligat ie. Tovarăşul Ni<:olae Cea:u.ş~<'U a
formulat o mlllltiLudine
rle idei şi
orientări cu certă aplicabilitate şi
în judeţul Timiş, practic, în t oate
sectoarele <'are compun ag1·icultiu.ra:
publicăm
ecou11i şi an~ajamente.
realiză1ri de
refori1n\.i.'1 şi rezerve
încă imense,
vi;r,înd: orgoniY.area.
tehnologiile, soiuPile, hibi'izii, rasele,
for\a de muncă, cheltuielile şi ren·
t:ibililatea. pasiunea pentnt. şiiintă .
pentru calitate, ca şi mentalitatNt
unora de a jusliftica. ele a se s.cuza,
de a promite sau de a nu face nimi<: (mai sînt cazuri).
Iată
aşadar,
cite va argument e
caire înseamnă şi pe planul rPdacţ i ei „Dn1pel1.11! roşu" un m{)(J revoluţionar, novator ele .:1.bo1·darc (şi.
încă o dată.. nu doar de oglindire)
a progriamului de dezvolt-'.lre intensivă a agriculturii.

------------------------!
La redactie
a sosit o scrisoare !
"
(continttare din pag. 20)

îsi face u:n 1iiblu de oa0are militînd ca scrisodle ce-i sin~ adresate
flă capete solutkmări temeinice, operative, aguoi.nd tot~dată cu con~ovenită. Î'n pagini.le sale <:ele mai
.semmdfiootive fapte.. propuneri. sesizări aJllate în s.criso::-ile cititorilcr,
;\]e tuturor celor care scriu reJactiifor. Ele devin surse Pline
de
or o.s.petLme iaJ!e unei p u bl ic:sLici ·;ii,
lintereS1a1rtte. ou maximă aud i e·ntă la
cl·bitori, situi,nd presa în miezul viu
al TeaUităţii. 'I1otu.şi, sht "'.1ul.te num ere de ziare în care <'.lialogul cu
"iliborii ilipse.5te cu desâvîrşire, far
n ropuneiriUe cu camcter mai deosehit nu SQint m1mărite pînil la ·re2'.()ll wi1rea lor fi n:a,l ă.
De ce se mai manite.stă iaseme;1ea
neajunsuri ? P entru c.ă inc;'l
ma!
persistă în unele redac(ii ideea că
m unca ru scrisorile e<:t:? atribut.ii
e xclusiv ial compartimeritului
de
~soM 1.5i nu a întregii
redadii.
Pentru că în u nele r ed1Jclii în acest
compartiment nu-ş i clesffi.<;oa.ră activitatea - aşa c um se -cuvine ziarişti cu un înai1t spirit ele răs
p undere şi conştiinţă politiici.i, capabili să asigure îndeplinirer1 in-

tocmai a saux:iniUor cc ie revin şi
decurg din această latU!'."Î. impor·
hntă a mundi de panirL
Experienţa
bună
i:'l munc.1 r.u
scrisori1le - apreciată ca atare în
recenta .consfătui1rc rle la Secţia rle
propagandă ş i presă araită că
neajunsurile semnalate pot Ii grabnic înlăturate iar preocuparea lucrt1lorilor din presă în tacest rlomeniu are toate condiţiile să se
ridice la nivelul exigentelor aC'tnaJc. Este necesar în aces1t scop să
fie generalizată pract.ic.i unor colegii ele i-edacţi e, adun.'.i.ri ele 1>a rlid
sau plenare redacP-0nale car<' a na li zează, periodic, munca desfătm ra tă
de re dacţie în rezolvarea scrisorilor oamenjJor m uncii.
Tutodart.ă e Mne să se înccl.fd eneaLS>Că îm p1iaotioo red.10torilor f,.eDi
şi a cadre1or de co"lducere. lectura
zilnică a celor mai
::>enmifkutive
scl'isori sosite la 1·edaotic. discuta r ea
lor nu numai în vederea unei optime valol'ificări c1i şi pentru o mai
bun.:'1 c unoa.ş;tei·e a pmblemdor cn!re-i .preocupă tpe ci li Vwi.
La elaborarea sumare101· şi machetelor secretarii de retlac tie e
bine si aibă în vedere şi să respecte cu str„ictete periodicitat<'.a st.nbi 1itU . .looul şi fo1·m<:1 Pubricilor de

Pentru înEil'Î·rea şi J)el'ldi.aJlogul:Ji cu cititc.rii
redacti•)n<)l, în frunte
cu redacLot'Uil l')eî, ar trebui să .se
oonsiderc .mobiJi~at pcn1.t'U înfăptu
irea unui cuvînt de ordine de irw ll::i. pPofesioniaUbate şi profund spiril
partinic : nici o apa.riţie fără o
rubrică alcătuită pc bflz..i scrisorilor s osite la redacţie !
De asemen.i, spre munca cu scrisorile să. fie atraşi g;izetal'i b11ni,
cu e,q>erienţă îndelungată,
ra1·c
dove desc
interes ş i rece1>Livitate
pentru scrisorile a drc-;,ite redacţiei.
!n acest fel expel'ien1:.a pozitivă !>C
va vafor.i fi.oa miai h'i111e,
întreaga
activ1ii11ate din a c·e&t impnrtant Sf't'tor se va peufecţiona cnntinuu Îil
spiritul
cerinţe1or
exprimate in
Plenara C.C. din aprrllie, IC'are sublinia că : „presa şi !'a.Jiotc1cv17.iunea va tre_bui să 1>01mhri2:eze în
continuare experienţa pozitivâ !lin
activitatea cu scrisorile şi a udienţ ele, să critice cu mai multă combativitate lipsa de recevtivita.te ş i
solicitudine, manifestăril e birocratice şi de formalism care mai ap:ir
în unele intreprinderi şi i nstituţii.
faţă de propunerile,
scsi:t.i'i1·ifo şi
cererile oamenilor muncii, să publice
răspunsuri la sesizările ş i
semna lele
critice ale cetăţenilor,
concluziile r ezultate din verifican•a
unor scrisori adresate organelor ele
pariicl ş i de stat, cit şi redarţiilor
r espective",
sc-risori.

fecţionarea
inbre~ul cot'P

„Presa, radioul, televiziunea, toate mijloacele de care dispune societatea noastră, să-şi perfecţioneze şi îmbunătăţească continuu activitatea în
vederea îndeplinirii rolului important pe care îl au în unirea eforturilor întregului popor, în educarea şi formarea conştiinţei sale revoluţionare •
0

NICOLAE CEAUŞESCU

Principala funcfie

educativă

presei• noastre:

Formarea omului nou,
omul revolutionar,
patriot înllăcărat,
cu înaltă conştiintă
politică şi prolesionolă
· Mas·ă

rotundă

ln magistrala c uvintare rostită la a du narea solemnă consacrată aniversării a 65 de ani d e Io făurirea Partidu lui Comunist Român, tova răşul N icolae Ceauşescu reliefa marele
adevă r că progresul social-economic
multilateral al patri'e i
noastre necesită desfăsurarea în continua re a uneÎ temeinice
activităţi ideologice, p~litice şi cultural-educative pentru formarea omului nou, omului revoluţiona·r, constructor al socialismului şi com unismului.
Această idee cardinală, prezentă în cuV'înta rea tovarăşulu!
Nicolae Cea uşescu la aduna rea solemnă dedicată gloriosului
jubileu al partidului, a constituit, în întreaga ei/ complexitate
t.:oretică şi practică, tema unei recente dezbateri iniţiate
de către organiza ţia d e partid ş i sindicatul ziariştilor din preso
braşoveană. Au participat
BARTHA Albert, redactor de rubri că la gazeta „Brassoi Lapok", A. I. BRUMARU, redactor al
revistei „Astra", Victor CROVEŢCHI, şef de secţie la ziarul
„Drum nou", şi Dieter DROTLEFF, publicist comentator la revista „ Karpatenrundscha u".

RED. : D ezbaterea noastră ru·e
loc sub au.sipicii deosebit de favorabile. Pe masa de lucru a fiecă
ruiia. dintre noi se afil.ă cuvînlarea
tovară.şului
Nicolae Ceau.şeS<:u la
adunarea so1emnă consacrată ~elei
de-a 65-a aniversări a făuririi Parbidului Comunist Român. Un ctocument programatic fundamc'1lal. în
care SP.or.retaru\l general al parlid·..1lui nostru elaborează un concept
teoreLlc de lairgA ouprinciere odvind
oon.')ti inţa socialistă, formarea şi .afirmarea omului nou. c0nstn1ctor al
sociali.smrului si comuni,mului.
A. I. BRUMARU : Cred că mai
înainte de a discuta cum ne implicăm noi, ziarist.ii. cu
unel1elc
noastre speoifilce în operia dE' formare a omului nou. o operă c:u
:idevăirat ·~1a1ndioas~. poate că n-nr
fi lipsite de dnteres unele consideralii - să le 7.LÎcem - teorelice.
De pildil. să ireaminiim un fapt cu
<'are trebuie să •ne 1mînd1·im : concepţia originală despre omul nou.
clf>.<.nr~ ~·ol1u:l s.::'l1u în edificarea 1'>0cialismului. Este un concept Dl'Onriu
al pal'tidu~ui nos1 ru. conturat si promovat constant în onera tovarăşului
Nic~1ae Ceau.sesou. în a cărui viziune dialectică, profund revolutionară. 'rămînerea în urmă a con.<;tiintei nu .f><;te, nu mai poate fi o
faialitate. ..Este n ecesar arăt;t
tovar.ă.şul Nic()l:IP Ceau.şescu să
„u ne mai închin ătTI în mod fatalist în raia tezei că conşti inţ:i ră
minP în urma dezvoltării baZP,i materiale. ci să întelegem că, dezvolHnd baza materială, avem posibilitatea - şi trebuie să faC'em - ca
ronstiinta s~ se ridice Ia nivE'lul
bazei materiale. şi chfar să devin ă
ert însăşi o forţă materi ală. mobilizatoare, în stare să călăuzească în treaga noastră activitate. să. lumineze calea poporului nostru spre
societatea socialistă. multilateral dezvoltată, spre comunism ".
Această concepţie se situează într-un 1·aport dia1ectic permanent cu
cadrul
sistemi<', de o riguroa-;ă
coerenţă, al irevoluţiei şi constructiei socialiste. Fără. această conceptie n-air Ii fost, de altfe1. cu puti ·1tă nki noi'le rezol\'ări date de
pa1tidu1 comuniştilor rnmâni unor
lcmeiu1ri obligatorii a:le existentei :
democraţie, ilibertate, echitate, v1e\uire rumonioasă şi morală ş.a. In
ultimii ani, concepţia despre omul
(continuare în pag. 26)

23

„Avem răspunderea şi indatorireol aşa cum ou făcut-o de-a lungul seco·
lelor strămoşii noştri, să păstrăm şi
dezvoltăm fiinţa poporului român. Toi
ceea ce realizăm nu or avea nici un ~ens dacă nu s-o r asigura vigoarea şi
tin ereţea naţiunii . Copiii reprezintă ~iitoru l noţiuni i I Copiii sint pri măvara
poporul ui nostru ! Ei reprezintă comuniilm ul !
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Mnbasadorii. fJiitorului pe teritoriul zilei rle asoch ii lor s trăluceş te

f amilii în cari
a ra
ori. N u vom 4
scriinct desPTe

toa:.1;. zestrea noastră de sper an.tci, in ochi i lor ci.Um., î nfioraţi. ele dragost e, certit udin.i.l.e dă i nuidi n oastre.
Cin.d chipu l lo r apnre i.n.
cul on n ~le ziar ul'uî, pagina. se
lu niirieru:ă ş i mai
put e rn ic.
J r adi azti. d in clişeu nu. d oar
o p rezen tă, .frunioasâ, nu dou r
1rn c hip f r u.mos pri1"e.~t c dr
acolo ium ca ci, ·m.ai mult,

\
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m u lt mai mult d ecit atit-1 lumea noastră ele m iin e pr i :;eş
t e s pre noi. O vedem în în .
fâţ işarea ei concre tă., palpabilă.. intruchipotd in SU1'isul
de floa re al celor aflaţi a ·
cum. lo începutul m.ar clui
dr unt.
N u vo m oste ni. niciodatd
scriind despre copii şi desp re
copil.d rie : nu v om os teni
n iciod11tă scriind des p re
cei
care le c!ilău.zesc paşii pe
calea cu11oaşte rii, despre cei
cate le veghează sănJi ta ten.,
d e.!:ipre m ame, despre pă rinţi
f ericit'i. Şi 1tu i;om. os t e ni ni-
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uris pe chipul ţării,
co piii
sint

1

no<La.Z,

SCTÎ.Utd.

t er ni tâ ţii

crot eşte

COJPIII

lisrnului

c urate ale copiilor, pa rtidul
nost"rri comum&1J marele nost ru co nducător.
.5;, mai ca inlotdeatrna. li"
ln.tre bdm : ai. ăcut. /accJm
oare indea1•ns1 pentru ca
vor bele n9astre să infăţişeze
Tniisu.ra i ntTeaflâ l a unive-rsnh ti lor f ericit? ~tim nn re să
p rinde m. în fi~ ~l t·u i.:int,elor
imiaginea. in~frundabild.
1nirificului lor ~est in, a n rijii pă rinteşti
care o are
pe nt ru e i intT~aba. soC'ietate ?
Gre u de Jat u_ri. râspun.ţ ca.-·
tegoric dar, ortctim, el ~e co1i.stituie din fapte gazetdroştl.
Prezente şi viuOare.

'Jt

\

l.c sinti!m. datori cc:piilor cu
fiecare rind scris. Cind scrirm.
despTe campania de ·in!<drni11ţă ri. scrîem despre piiu.Pa. lor;
ma.rîle şantiere unde se inalţă uzine şi fabrici ~int locurile 1rnde ei 11or nnrnci : con ce ntrat.ele de ;nteligentă. rtire
simt tnuen tiile $ Î, descoperinle sî.nt b11nuTUe c01n1111 c.• a le
hunii în. ca re ei. vor fi ncl.nl ţi.
Cinel scriem despre pnce, des pre e.i scriem : cind s criimt
voind u lume fiiră arme. fărcl
rachet'! şi bombe a tomice.
despre lttnt"a lor scriem. Cind
scriem. clPSJ)rt: ţriumJul so<:io
şi
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c11nwnismului.

d es pre o lume mai b1L11ă şi
ntni dr eavtă. despre ei scriem.
Z iarele n.f)r1st-re de a.ţt ă~i siut.
şi prin n:.ijLocirca lor. mesnje
teribil d e concrete i.11spre un
mihie tPri biL de concrPt.
Temă supe r bă intre lemele
sunerbe. subiect generos intre
su biectele oene roase. copiii
concentrează in ei însăşi ra-
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i ium.:n. d e a f i a lumii. la.r
cn os'tcr şi ai. fiiutei ş i t1i
raţiunii, le inch·inăm .... t în. u-
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censtt1 z i condeiul.
George Ra du CHlROVIC I

Fotografii realizate de : S,
C R ISTIAN.
C. l\iOCANU.
I. MOLDOVAN, A. ROSENTHA L. L. TUDOSE

------------~---------------..- ......

/

(continuare din pag. 23)

valiu de manifes.lă răspundere sopentru prezent, dar cu >Clcoscbire fa(.: i de viitor, noi, cei ce milităm cu <:ondeiu.1, avem pr.ivilcgiul
ci~ a fi în rîndurile clintii.
RED. : Doar privilegiul ?
Vidor CROVEŢCHI : ::\u. mai
.aks r[1.spunderea ele a discerne cu
tu.al{1 maturitateia ceea cc punem în
pagină : gîndurile, faptele. atit.utlinile, ,reac\ii.le. întregul fel de a fi
al accil,ora pe care-~ aducem în
prirn-ptlianul atenţ iei opiniei publice drept posibile modele.. drnpt caractere din avanpostu1·i,Je devenirii
umane. llii.spundere pe cM·c. c.a mai
vechi lucrător în pre.să. o întrevăd
cu bucwrie in atitudinea ficcăniia
clintire colegii mei atu•1c·i cîncl se
'lşează la ma'Sa de lucru sau la maşina ele scris. Cîncl sub pu terni r:i
impresie a fopLu!Jui, a omului ~i
Lun.ci „descope,rit" se gr[ibesc si't 11e
irnpănlăşea.sc.ă . nouă, cc.Jor di'n redacţie în primul rind C'eea <'<>
au întîlnit pe teren, frumusc(ea morală, tenacitatea şi gingi\şia, intransigenta, dar şi înţelegerea umană
spe<'ific:c celui sau celor cu care a
cli~1logat. alîl de diven-;elc moelalităti
de angajare a oamenilor, de
liberă asumare a unor .. bătăi
de
cap'' supliment.arc î n solu(ionnr0a
anumitor probleme pe care viat.a
le transformă în imperat.ive, une;>ri
imediate.
Dicier DROTLEFF : lmi permit
să intervin cu un citat foarte
la
,ibiec:t
pentru
dfaouţia
noastră.
„ ...Gazeta trebuie să militeze susţinut pentru cullivarea în conşiiin~a
oame nilor muncii a sentimentelor
nobile ale dragostei şi responsabilităţii faţă de ţară şi popor, a pairioiismului socialis t care, în condiţiile orînduirii
noastre, trnbuie
să-şi găsească expresia nemijlocită
în hotărîrea tut·uror cetătenilor
României socialiste de a mu~d cu
devotament şi abnegaţie. ele a face
totul pentru sporirea continuă a
dală

nou şi rn'1L11l său social a fost consi<lL•polen(<ită .5i de noul concept
de dezvoltare activat. din iniţiati 
va to\·an'.'i.5u1ui Ni<'olae Ceauşescu.
in politica Partidului Comunist
Hnmâ.n - concept în >earc, ac;;a cum
se şlic. trecerii dialectice la o nouă
cal1itafo ca sil. folosim form1il.n
cr>nsacrnt[t - i se aeor.clrl un loc 1:;i un
ro,J tiot mai îns(!lmn.ait. Dezvoltairca
:.nteinsiv,fr a indus1t.1~ic1, ag1dcul1Jurii,
a celorlalle
ramuri ele aaLlvit.a.te
cheamă
cu 'l1e<:esii.ate a.·eializarea
unei noi <-alit3.ti a munc.Ll şi a vie(ii. n nouă calitate a omului. a gîndirii .si muncii sale.
RED. : Alt.fel spus. realizarea acPl ui om căruia ,<;.ă-i fie proprJi ·un
înalt p:.it1·iolism ·i·cvO'IUlil()naJ'.. clrd.!:\Ostea nemăirgirnilă fa\ă 1dc pat~;ie.
ri\spuaiclcrea şi iataşDmen,Lul fată c.le
nopor.
hotăirîrea ele ..'l munci şi
lupta fără pre.f.(et pentru f.ă•urir;;a
societU(ii socialiste multilateral dezvolt.a te. pentru ap:1•r.arca cuceririlor
:·cvolu\ionare. a inelcpenden(ei .şi
.... uvt>raniLălii tă11ii.
Victor CROVEŢCH[ : Discutăm,
a5.ada1r. <lesp1i·e omiul nou - dez:idernL şi realitate 'a timpului socialist
al pairiei. Cum esite eiJ, ce vfrluii
moiralc. 1)olitiice. ·uma1ne înLruncşle.
cum gîndeşte şi. mai ai1cs, cum acţione:v5 acest.a? Sînt tot atile::i întrcbfii·i despre o stare ele gind si
fapl:"1, despre o st.arc de spirit pe
nre <"~ l ~·~ră.ludre filozofică tm·ari1şu.J Nicolae Ceau.şesou o carac·feriza astfel : „Vrem să creăm un om
c1rc1>L un om cinstii, un om care
-,ă se 1>reocupe şi de el şi d<' semenii lui, care să înţeleagă că egalitaiNt socială este condiţia dezvollării naţiunii, condiţia inde])enden\ci, bunăstării şi fericirii ". Deci un
semn de egaliLate. în.să şi de interdependentă, între omul nou. revo~utionar şi deveni1rea neîntreruptă a
patriei. Evident, în acest urja5 traiabil

1

avuţiei naţionale, pentru bunăsta
rea şi fericirea întregului popor".
Am
citat
din
<vibranta
chemaire adre.s.a.tă ele to va r ă ş ul
Nicolae Ceauşescu la 16 iunie 1932,
cu prilej ul împ1Unirii a 23 <le ani
de la apari tia pubhlcaţiei rnoasit~·e.
O chemare care a stat tot timp11a
î·n fata co,Jedivulliui redac(ianal, n~-a
mobilizat la liraducerna în viaţă a
politicii partidului nos.tru. Fireşte,
ne străduim ca mijloacele .5i me'.odele gazetu·reşti pri•n care realizăm
acea.st.a să fie dt mai diverse, accesibile tuturor categoriilor ele dlitm·i. tineri şi vîrstrnid, muncitori
ş1
inte<lectu.n,Ji. Totdeauna am pornit. însă, ele la 1rea.liLatea. demon.s·kal.:t de farpte, ei aclevărak'1 educaţie patriotică se real.ize-a7ă prin
muncă, străduindu-ne de aceea să
sădim în con.5tiinta oamenâ1lor dragostea şi cultul pen.tru muncă şi
creaţie.. îndrăzneala în gîndire
şi
acţiune, larga
viziune şliinţifidi
despre lume şi viaţă.
BÂRTJIA Albert : Rămînind în
acela<;>i context, aş dori să men\ionez că oricine răsfoie.5te şi .s!Judiază colccj.ia .săpLămînailului .. Brass6i
Lapok" po.ale să co,n.state lesne
existenţa unui însemnat numi:\r cc
materiale care. prin conţinutul lor,
cont.ribuie J:i cultivarea în conşti
int.a cititMilor a .sentimentului d:·agostci fa\ă de patrie. de popornl
român. faţă ele pa.rtidiul comuni.5tila.r. îai frunte ou secretai·ul său ţ!.e
nera.J, iovarărşul Nicolae Cc.auşcscu.
Aceste materiale ne dau nouă. rcdact.orilor. posibilitatea de a oferi
cititorilor modele înarintate de compoPtare, portretele unor oameni a
<-.ăror activitate şi conduită exemplare sini demne de urmat.
Victor CROVEŢCHI : Fapt ist<>riceşte demonsL1·at. edificarea omu1ui nou, al epocii pe care o tn1im,
un
proce.5 alotcupri1nză!rn:.
es,le
complex. în oare străfulgeu.'aa·ca nu
înseamn.ă, înlotdoauna, lumină
.5i
adevăr. în care sub aparenţa cotidianului, a omului obişnuit, trebuie
să ai ochi pentru a vedea scîntei.a.
retorta în care se plămădesc adevăratele caractere. Nool şi cu
atit mai mult - omul viitorului.
p,rospecta1ic.'1 minun.aitelor însuşm
ale acestuia, cle&C'operirea. 1nţeilege
r·ea .5i înfă1ţişai1ea lor a devc1nil, devine tot mai muilt. p11ima şi cea
mai imporiianlă sa1·cină a între~u
lui nostu·u coleclJv rect.acţionai!. De
la ştire la editorial, de la însemmure la articolul de anaUz3. stăruim
tot mai mult as.upra trăsăturilor de
caracter ce definesc un mod înainfal, revoluţionar de g~nd, de mL!ncă şi de viaV1. F.Mă a reuşi încă,
a.şa cum o dorim. dar făcî1nd p.işi

mairi în

această

direcţie..

elimiinăm

- cu nieii un regret - clin colo.:ineile ziarului tehnkismul, inseră
?'ile pnivind fapte, reaHză~·i cai·e
au picat parcă din cer şi nu sînt
rodul strădaniei. neastîmpărului oamenilor. a neodihnei lor întru cău
tare. Omul nou. devenirea lui continuă, ca a societăţii noastre însă.~i
-, nu mili oste domeniul exdusiv ele

26

an

responsabilitate seotiei 1 1ncle lucrez
eu politico-organizatorică şi cultural-educativ'î. d, o pot <>pune
fără te3ma de a greşi. aJ tuturor
redac!<>rHM zian1lui „Drum
nou''.
Este. cred, eu. un bun dşti~at, o
sensibilă apropiern de cerinlele pe
<'are seoretarul general al partid'-1Jui le pune în faţa presei române.)ti în acest timp al edifa:~111il s0cialismului şi comunismului. cupoporul şi pcnbru popo1-, dnd ca
niciodati't pînă-n zilele no.astre omul este obied :;i .subiect al ~H>
ţiunii sociale.
RED.: O subJ.iniere bi·nevcnil<i.
daie.3. v re( i necesară. oa1re ne obligă
să avem în lo1tdeauin,a 11imrpode finalitatea
aclivJ Lă lii
noa1stre cclucaUve ...
A. I. BRUMARU: Este„ cirecl, cPea
re am şi urmărit noi, re<lartorii .~i
colaboratori i revistei .. Astra". Mul-

tiplele

aspecte

ale

prnblemaricii

f.iiuririi omul ui nou. trai.ale. fireşte,
din perspective felurite
(filosofie.
sociologie, economie polltid. r..rtă
si literatură etc.) s-au constituit, in
timp, îniT-o ba7il teoretică şi pr~c
tică menită a ară,la că. în co•1diţiile StK'lialic;mului 1x>mânesc. procesul de perfec.:tion.are a întregii .a<'tiv~tăti sociale este legal în eh.ip
decisiv de munca ideologiei\ şi pnJitico-cclucaHvă
îrnclreplal:J.
spre
dezvolta:rca
con.jlliinţci
!iutu~'<H.
memb11i1k1r
socieli'i(ii noas.lre. Aş
putea sii dau în acoas,Ui
priv inţă
multe excrnpilc, între care'. e\'iclent,
şi set1i.ailul „Modelul cultun1l naţio
nal şi omul nou". M[1 voi rl'zum l
s.ă subJiniez însă doar fap! ul
c.5
„Asbra" şi-a propus ca problematica omului
n0<u s:i nu lipse:J.-;că
nki din paginile consacrate lil~'l'<l
lurii. artei. criticii literare .<:>i ele
artă. ete. Dar şi în aeeste clomP'1ii
va trebuii si1 pă!.runcl~1 mai aclîne
ecoul epocii. Si't fie.
aclic:i.i.
o
Utet""<tlur.:1 şi o al'l<1 sitLwte pe o
nouă
lreaplă
calit.ativ~i.
sluiind
omului nou sau înff1\i.<;>înclu-I. fiindcă . sigur. îl impune reaîitatc~1.
Victor CROVEŢCHI: în
virtutea acelo1·aş i comandamente. în r:Janul ele largă pe1-s.pc<e1 tivă al rccln\.:ţiei noasitre p1krn a c~u·ui substanţă
izvoră.ş1ie
clin
Programul
paJrlidu1lui. diin ho lărîr il.e Cone;: Psu.!1ui al XIII-lea, chln bogiiţi.a
şi
suibslanta ideifor, apre<:ie•rilnr. nri1

nouă calitate in munca p 1lHicH-educ:ativ1i„...Pur -;;i .~impiu. Oam1!·~i„.
„Mic d'.c1 io ar •'-t Îl:„. ..Confruntiiri
cHce'", „Stt
dbcutam
dc'>)l'L'. .. ' .
•. Tinereţea mai
muH tk;.::l o
vîrstă " . „Au d<1l ci.ns!<.!a pc ,.w;ine" ele. Cu P1ult interes au prL-.1it
cilito·l'ii noştri nou·1 rubrid'1: .. D:·urn
nou - Forum·'. Es,t<..· o 11ubric/1 de
cle;r,batcri, eu aparii ic 1un"l„~l. 111 c;idrul că1rei.a sî,nt aborcl:t.tc în l11a1ina
cc11inţeiloir
dm·unwn,telnr ele pa.rt id
a<>pecle impoirtante legat{~ de ;:ifirmn11·ea lX'l'SonaliUi\ii umane în sodal1ism, de clez\'oll,1rea
<.;pin1 •.t!ui
rcvoluţiona,r ş.~l. Eslt' vorb:1 in [ap'
de mec;e rotunde h <·:1rl' hu p;ir(e
a"tivişlii de parti·l .•:ii de -t:if. ai nr-

~anizatiilor

clt'

m<1să

!)l

ob5t~c:;~i.

<·aclre de cnnduccre dm in!·rei">nnderi. profesori de
ştii:1ţe soci;ile.
.c;pe~iali.şti
clin diverse
clome"i ;.
muncitori. Te1.el<>, ideile sinl a:~n
menlate cu fapte ele vi:it.;'1. cimr:etc. c~1re ilusf.rt'.ld m,i:lul cum gir1ric<;.c şi act.ionN11„i1 c Jmunişt.ii. {'<·\ ·
lalti o.ame:ii ai muncii pc.nku înfăptuirea hu!ilriri.lnr partidu.lui.
RED.: Prrn::csul de f.5urire aomului nou este. se ştie binP. alotcuJJ1,in1.ălor, extrem cl0 compilcx. Presa
nousl.ra cli~pune ele po."libiliti'tti foarte largi,. prnc(i.c; ncliirnik1!e. Mi ~c
nare în&i cii nkiodaLi nu
VClj11
putea socotii că am r·-wu1l :!_)lrea mull
î:1făţişînclu-le oamenilm ( 'C înscc1mnă soda1ismul , ce JC'-a <idus noua
C/rînduir<'
socia!lă . tînc'irii cl.c1T vigumasi:I. într-o perioadă islorÎC't'SlP
~·urlă. îndcost·bi în 'tltimclc tl r1u:J.
decenii.
BARTllA Albert: intr-;1rled'1 r. .şi
tocmai de a<."C'1..'a public'.im cu con.sccn~n\<1 in .,D1·a.ss6i Lapo!,·· materiale în primul rîncl rcport:1.ie
- . in care .si·nl preze11taic. cu argumentt !e (;011\'ingiiloarc alt> hptclor.

marile realiz.lri ale P'>porului rnmţm în domeniile economic. s1x.:1al
si cultural at.î! la ni\·elul \ării
~ît şi al judc\.ului Bra~ov - în
perioada anilor pc care cu mind!'.Î<'
patriotică o numim „E1Jol.'..t Nic-olac
Ceauşescu". In aceh.:;1 ,.imp.
con.5lienţi de mcnirt'a istorici în formarea omului nou, patri11! şi r<.!\'11lution·1r înJIJ[1ci1ral ••5i noi. cei tle
Ia· ..Bras.soi Lapok ". clesl'inrm1
un
soaţi u larg evoci:ll'i i [ l'eC'UlUlui, faptelor de gl c~rie .5i m.:1retie ale înaintaş ilor noş tri. Bincink!<'S. filr<'1 a
neglija în \Teun (ol prezentul.
ItED. :
De allf'el. a.) <HWw~a.
a devenit de mult apmap1~
o
axiomă
c.:1 !rc·C'ulul
i."'tork, vabri:e sale PC":'ne trebuie înfălisa'e
în stdns[1
lc·~ăk1rt1
cu p1·C'·/.e;1tul
nostru sDcialist Aceast.a pei:itru că
i'1 activit.alea noastră de form,1;c a
omului nou. a omului rc\•olu\ionar.
o mare insemnfltate rc\·inc rcnccf'.irii cil mai convingiîluarc n mr>cl0lului ele con.şt.iin\,:1 înaintai.a.
Dic{er DROTLEFF : Ca sec;·e•.:tr
al organizat.ici <le partid a ziari.)tilor bra.5oveni. şi, clac;1 vreti. in
califate ele ·c:ilitor cc>nsccvenl al ' uturor publ ic~1liilor cc-şi au rcprcZt"ntan \i la masa nonsln'i rotundft,
nnt să afirm c[i omul revc}luţionar.
a taşat p.iiofuncl cnuzoi part.klului, a
om•ului care e<;tc în ('1mtinu.:l dh1l"r2 ;1 progn'~'u!.ui. a autodcncl5irii,
nre lupt.{1 împul1 1iva rutinei ::;1 a
l•>t ce este vechi şi perimat, în primul rînd comuni~.tu-1. <''>le prezent
în paginile fieciireia dintre ace..;tea..
11umiir de număr. !mi îngădui s;'i
citez din publica(i<1 la ca1·c lucrez
cu por! !·ctelt> unor astfel de oamen i:
Hans Kicfer, preşedintele
C .•\ P .
Tomnatic (judeţul Tirni.-;), Nik1>lau.c;
Tho:1rns. ser d<' scc\1c h Combinatul ch!mi.c Victoria. A'i pulc;1 s:1

1

en tă,niJor ş i indioaţiiilor tnvarăsul'-!i
-~ico.lae Ccau.5es<.•u am inclus ş i i ntră în sumarele z.ilni>cc - . ru-

bl'ici mese rotunde. suite de 21 ti cole,' însemnări ş.a.m.d„. concep.:1te
deliberat pent.ru a cult.iva oamenilor trăsăturile comuniste ale pakktului
şi
rev0luţionarului,
ale
omu.lui înaintat şi în replică materiale oare atrag atenţia a<;.'Jp1-z
nonvalorii. a tarelor trecutului. a
actelor şi conccpţiiln-r cc contravin
no1·melor noastre morale. cias+ei.
hăJ,nioiei şi bunului Slimţ trnctitional româneşti. Dint1re acestea 1rni
vin aaum în mi1nle · „Fiec.are u.ii!ate socialistă o citadeiLă a m uncii şi educaţiei rovolu(.ionnn' ''. „O
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a.da ug şi erni i din repoirtaj1ul re.1li za t în comu111a Hă 1rm;rn (judeţul
Bra.şov). Sau cei din reportajul despre peLrnliş.tii bănăteni: „Pămîn
tul 11od eş,te de două ori".
A. I. BRUMARU : Desigur. tema
ce o dezbatem este pe cit de generoasă, pe atît de comrplex,3. R·~
cent, ~nsă, la adurnairea solemnă prilejuită de g1loriosu1
l j1ubirleru a.1 parrtidului. tovani!şul Nic-ol1ae Cea.uşescru a
redcfi.ni t conceptu.I de om nou, u :·1
concep.t leo,retic de largă l'.up.rinclere. Este. sufricient,. socotes::: să
amintesc u rn a din sublinier.He s.1le:
„ A fi re voluţiona r, a fi comunist.
în condiţiile cind pa rtidul a d evenit forţa · politică conducătoare in
so cietate, înseamnă a lupta împotriva a tot ceea cc este vechi, p e rimat, în seamnă a promova cu îndrăzn eal ă şi fermitate noul , în toate dome niile". Avem. deci. o anagine şi ma,i limpede a ceea ce trcbu1ie să facem, cum să actio11ăm
pentru ca rezuilrbatele mUJndi ;1o::istre să se poată raportia neimi.ilrmit
la real.itătirle Vlietii economicu-soda1le.
BART HA Albert : De al.Uel, ace<:J.st.ă idee gene,roasă a eronsLi tu i t
tema multor articole, report.ia.ie, a.1chete &oei ale apă1 rule în pagm ile
presei brnşovene . Irncerp înd din ianuarie. săprt.ămî111a1l1u1l nos.t.Jru sus\ine
o rubrică permanernt.ă : ,„A fi revol111ţionar ast.ăzii ". Esrle
înfăţişată
aicJi acl·ivitatea un or oameni ca,rc-şi
fac datoria cu re.siponsabir!Jillate. cu
pricepere şi dăl'ui1re. Dispwnern şi
rle o rubrrică de prof!rluri. de p,dmpla,nuni . mU1lt gustate de citiitoi-i. Şi
într-un caz. şi în altul. prezentarea
oamenilor este ponde,ra1tă, fără exces de supe1ilat1ive. Firindcă nu există oameni perfecţi, ci do<:J.1r perfectibi1l1i.
Dieter DROTLEFF : Rcnint. un
colecb.iv al seotiei de prropaganc.J ii şi
presă a C.C. al P.C.R. a an<:1lizat
activitatea redacţiilor noastre. S-au
reliefat o seamă de succese m tratarea problematicii fău r irii, modelă
rii omului nou. Dar s-a subliniat şi
necesitatea u nei legături mai strînse, d irecte cu cititorii, valorificarea
mai eficie n tă a ideilor şi propunerilor lor.
Victor C ROV EŢCHI : Aş do1·i să
ada,ug. din însă1·cirn.a.rea co'legi1J.c'r de
redacţie.. că sintem cu (.oţii preDCL!;Jati de g~'isirea uno r noi că.i de in •·es~igare a realiUirţilor şi subjectelor, de sporirre a capaoiită·ţii de ir1fluenţare a sorisul1Uri nostru. Cc'.~
mai convungătoa1'e vorbe rămiin to-
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"

Masă rotund· ă

·
lu~i faptele. Numai
leg~tima-tia sigură de

rep~·e.lh1 .'i
libe1ră trece,re

ele

viitor. A noostră, a ziarişt.i
lor. ca şi a celor
desp~·e
care
soriem. Deoarece nu brebuie să uităm că eficienţa act.ivităţii noastre
zJarisoice nu poate fi apreciată in
cătire

,- -- - - - - - - - -

~!'ara

re21ultatel or obţinrule in mu.wa
în celelalte
domenii.
Este o realitate de care se cuvine
s.'.'l (inem întobdea unn seama.
productivă,

Musă

ro~un dă

rcalizQlă de
Constanti n TATU

- - -- -- - - - - -

O publica/ie realizată
cu pasiune şi competen~tă:

„REVISTA NOASTRĂ "

În general, cind vorbim des·
pre o publicaţ i e şcolară - şi
în acest sens România are o traditie ce mer1 ită a fi 1uată în
se~mă - ex p rimăm întotdeauna
cuveni ta stimă pentru rîvna pro·
fesorilor si elevilor care o redactează,· pentru valoarea preocupări i, a efortului, dor
sîntem tentaţi să ii ju:lecăm reuşita cu măsuri mai indulgente
decit am face -o in cazul unei
p u blicaţii profesioniste. Si,
desigur, e firesc
să
procedăm
astfel.
Pentru ,.Revista noastră", pub l icaţie a Liceului „Unireo" d :n
Focşani coordonată de
p'of
Petrache
Di ma, generozitatea
cri tNiilor de apreciere
nu-şi
mai găseşte, însă, rostul. Revista e bi ne cunoscută, depăşinrl
cu mult cerc ul 1 de cititori
aI
şcolii şi chior al oraş u lui. pr
fi cerută - si chiar este cerută
ca
ori~e
publicaţie,
la
chioşc u ri l e de difuzare a presei. O recomandă nu numai vechimea între revistele
şcolare
(a fost fondată În 1912 de prof.
Dimitrie Popodopol), nu numai
numeroase le distincţii şi premii

obţinute de-a lungul anilor, nu
numai faptul că, din 1980, titlul
îi
este
înregistrat
la
UNESCO. O recomandă ştache
ta înaltă pe care şi-a fixat-o,
ca tematică dar si ca rea lizare publicistică , existenţa
unui
program coerent, u rmă rit statornic,
semnăturile
prestigioase
găzduite număr de număr, stră
dania de a se afla mereu în
actualitatea culturală o tării. O
recomandă însă, în prim ~! rînd,
preocuparea moi mult decît l ău
dabilă pentru
definirea
unei
personalităţi,
pentru impunerea
unor idei proprii şi a unui timbru propri u.
„Revista noastră" este şi ştie
să rămînă o exponentă a creaţiei de a motori fără a păcătu i
p rin diletantism, prin calchierea
l ipsită de contur
a modelelor
profesioniste, aşa cum se întîmplă nu o dată. Publicaţie a elevilor, ea este scrisă în
bună
parte de elevi şi chiar dacă tinerii autori sînt înd rumoti atent
de ,profesorii lor - şi e. firească, e necesară această îndrumare - rindurile sau paginile
pe care le semnează îi reprez intă , le expri mă personalitatea
în formare.
Nu stim citi dintre redactori i
şcolari. ai „R~vistei noastre" ou
ajuns sau vor ajunge gazeta ~ i
ori scriitori, nu stim citi d:~t·
ei şi-ou făcut sau îşi ~or face
o profesie dintr- o pasiune extraşcolară. Sîntem siguri, în să,
că ei au devenit, cu toţii , excelenţi cititori ai presei. iubito ri
de l iteratură avizaţi, tineri militanţi pentru cultură în
spirit
revoluţionar, partinic.
Şi
dacă
acesta ar fi si n!'.jurul merit
ol
revistei, respectul ce se cuvine
animatorilor ei ar fi pe depli n
întemeiat.

Cristina DUM ITRESCU

Atelier

-

·,

de conţinutul mesajului

Cum se cucereste
>

un premiu internaţional ?
•

Cabinetul profesional „Radio" caută
drumul spre succesul publicistic

afle

Rubrica „ Atelier;•, iniţiată de r evista noa s tră la cerer ea
a cititorilor, a găzduit 1>înă ;rnum convo1'biri cu colegi
din presa scl'i s ă ş i a udiovizuala dedicate unor ~cnuri gazetăreş ti
-.a u luncţii r e da cţionale, încercind să d escifreze. din p ers pe<:tiva
exp erienţei concrc·te, a practicii ele presă :;i nu a teoriei presei,
trăsă turile s nccifice, e lem entele de deta liu ale procesului dl'
trt>a tic gazct:ireasc:i.
De a eeas tr~ dată, rubrica noa s trii nu o;i-a r ezervat rolul clc
gaz dă a
unui dialog ci de invita t a l unui colocviu m a i lare-,
r ealizat el•.! Ca hinl'lul profesiona l ra dio la .~ firsilul lunii m.ti.
n emijlo cit ă

Cîleva
despre

cuvinte

„ inlerl ocutor"

ni ul teoriei şi practicii gazetăreş1 !
radiofonice din alte ţări. Pentru viitorul an. Ca bi netul îşi propune „;:-,
realizeze. în afara unor sinteze de
interes gener,.rl pentru realizatnri,
şi o formă eficientă de perfectiona-re a C'ld r elor ele ccnducere la nivel
reciacţional.

ln mod obişnuit. rubrica nu cunrinde () prezentare a inierlocutorului, a activităiii lui, cleoa rect•
simpla transcriere a numelui ţine
locul oricirei 1·ecomanduri. Considerăm
în5u, că interlocutorului
nostru din acest număr - „ Ca bi netul profes ional radio„ -, i ~c cuvine o scurtă prezentare, cu atit
mai mull cu cît conslituie o iniiiativă
fructuoasă,
o
experienttt
demnă a fi preluată ş i de alte redacţii.

Infiinţal

în urm[! cu un an (acum
e în al doilea an de funcţionare)
sub egida Comisiei de perfectio nare
a pregătirii politico-ide0logic<' -;i
profesionale a Radioleleviziunii ro-·
mane, cabinct:.il îşi p1opune a con··
tribui la perfecţionarea profe!"ională
a lucrătorilor redacţiilor şi sectoarelor care participă la reali7.area
emisiur.ilnr public:slicc radiofonice.
avînd ca obiecth·e principale : extinderea şi generali7area cxperien(ei valoroase privind folosirea mijloacelor gazetăreşti specifice presei
sonore. aprofundarea caracterului cie
creaţie al activitc"'1iilor publicistice
si tehniC•)-artislice prin pregălirN1
si punerc>a în discuţie a unor emisiuni .. cap de serie''. cunoaşteren ş i
valorificarea noutăţilor din dome-

forma mesajului e dictată

Şi pentru a încheid succinta nuastr:1 pr::!zentare. tr:.tnscrit'm lemele
ullimelor înlilniri ale Cabindului :
.. Unei lele ~:.izet[1riei rndio(onice, folosirea ac2stora în elaborarea emi:-1unil01· complexe··, .. Comperaju!
emisiunii. Concepţie. modalităţi de
realizare si prezentare„, .. Dialogul
cu ascu ltHorul potenţial. valorifiearea
radiofonică a
întrebărilor
sugesliilo1· şi relatărilor primite dt;
l;.-i ascultători".
Ultima dintre ~ntîlnirile Cabinetului, la car.e am fost invitaţi, a
găzd uit o temă de laborator : dis-·
cu\ii pe marginea serial ului „Apa,
nmul, mediul înconjură tor " 1·ea·l izat
de Eugenia Grosu-Popescu, premiat
(dupk"1 cum am informat. în numă
rul trecut al revistei) la concursul
internaţional .. Apa o problem:i
a întregii omeniri···'
Varşovi.•.

Hl86.

Mat"'tori la a·ceste dezbaten profe-·
siinale, vom încerca. î n rîndurile ce
urmează. să oferim citite rilor nu o
relafan: a desfăşurări i discuţiilor.
ci un punctaj al ideilor. al problemelor supuse dezbaterii. cu con··
vingerea că nu vo:-n supărn pe colegii noştri de la radio dacă nu
vom înscrie în dreptul fiecărei opin ii, al fiecă1„Ji punct de vecterf',
numele ,.emiţătorului·'.

Relaţia conţinut-formă a fost una
dintre prim~le probleme abordate
în cursul discuţiilor, chiar din pre.i:entarea realizată de autoarea serialului premiat. Opţiune a gazetarului, modalital.!a de expresie
este totodată - sau. în primul rînct
- impusă de tema aleasă, cte ohiecti vele urmările (informative. edu
cative. creatoare ele opinii, genera·toare de atitudine etc). ln afara
conţlnutului cit> idei, s-a observat,
există şi un conţinut afectiv. echilibrarea permanentă şi judicioasă a
celor două laturi constiluinci o probă de măiest:-ie gazelăreasc[I şi. nu
o dată, de experienţă profesio nală.
O altă ecuaţie ce se cere privită
c u atenţie şi stăpîn i t.ă ferm, se referă la mesajul expl icit-mesajul implicit, la conţinutul de idei transmis in mod deliberat şi la acela
transmis în, mod in voluntar.
In cazul emisiunilor de ~liintă
(şi nu numai al acestora. am spune
noi) modalitatea de expresie e dictată şi de .,deschiderea'· pe care şi-o
propune <!emersul gazc•~resc. 'T'ran<;rniţi că ştii des pre... sau f·c ş tii
des1)1'e.„, că se ştie d espre... sau ct'
se ş ti e dc'>1>re..., aş:i cum <;p poa!P
întîmpla să nu transmiţi nimic,
deşi textul a:pare foarte .,şliintific··
ca formă. Cond i ţia esE: n ţialci a exi'>tentei unui mesnj real este cunr1a<::
terea perfect[! 3 subiectului.

Pentru

ziarist,

perioada de documentare

Începe

si
,

sfîrşeşte

odată

Cil

profesia

Audierea celui dir.tîi epi sod
.. De la m.Jlecula de apă la apa vie'"
a constituit ba~a unei analize
aplicate la serialul premiat şi. totodată, baza unor discutii mai ample
vizînd m0d·1lităti de lucru. tehnlci
gazetăreşti,
mijloace de expresie
specifice radioului.
Ideea care s--a· impus cu pregnaniă pe parcursul dezbaterilor s-a
referit la impurtan\a unei documentări r ealizate în li mp. n unei
preocupări statorn:ce pentru ;:iclualizarea informaţiei. Reia ii a specia·
Jizare-policalificare devine un imperativ al gazetăriei m oderne. o
datorie a gazetarului care se adresează, azi, unui public tot mai bine
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·Atelier. · , - ,:·
informat, cu un orizont de cunoaş
tere şi de in\elegere tot mai cuprinzător.

„Documentarea pentru acest serial a durat, pract1c, o după-amia
~â--, mărturisea autoarea emisiunii,
r~ispunând
astfel unei in LrebărL
Este vorba desigur, de :;umătatea
ele zi necesară selectării şi urdonă
rii unui material documentar bugal
cup:ins în fişele akăti.;ite pe p:lr
cursul unor decenii. Volumul mare
de timp a putut fi destinat, in ac~s'
iel, elaborării mesajului şi nu sl:lbilirii conţinutului său. Juriul concursului internaţional ele la Varşu-
via şi, cleopotrini, colegii care au
analizat serialul au remarcat, ca
pc o Cdlitate de prim ordin, larga
accesibilitate a emisiunii, modul
foarte simplu ele a vorbi despre lucruri complicRlc. O accesibilitate
cleri vîncl, desigur, clin perfecta sti'1pînire a subiectului, o accesibilitnte
ce g~Tan1.eaLă recepţionarea ncallc!rnlă a mesajului publicistic.
Problema timpului afectat cercelD.111. documentării generale a gazetarului a Jost mult discutat;"\, raportat[1 la obligaţiile curente al::redactonilui. la ritmul de muncă
speciiic prtJ.fesi~i. S-a amintit, în
acest context, necesitatea unei mai
bune or~anizări a timpului ele lucru (la ni\·eJ red:-icţional, clar ş.l al
Iiecilru1 ziarist), necesitatea stab:1i ri i unv1· metode proprii ele i n lorrnare şi cercetare. Preocuparea pentru realizarea unei „ bănci ele clate„.
pentru autoperfecţionare - ~punea
unul dintre p::irticipantii la rlezb·1tere - nu ţine de reglemenl'i.ri cL~
ordin organizatoric ci de pRsi unea
cu care îţi exerciti profesia, di·
respc1nsabilitatea
pe
care
\i-o
asumi în împlinirea menirii ele gazetar. Există parcă, uneori. o „ \"Oluptate a nu-urih.n"' (,,nu se poate"'.
„nu c timp„. „nu sînt condiţii"' etc),
evisiă şi comoditatea care te face
s<i amini inteputul acestei act. vită ţi fundamentale a l cătuirea unei
document-'iri generale, legale de un
domeniu şi nu de un subiect anume
- de la lună la Jună, de la an la
an. un-:ori pî;1ă în pragul pcnsin-

modul de recepLare a mes::i]ului
transmic;. în efectele pe caTe le
naşte. in mutaţiile pe care le determină. A
avea în vedere acf>st
aspect înseamnă, pe de o pc:rte. a
găsi un limbaj accesibil, convingă
tor. 1n măsurii sii. creeze climatul
Lmei c-1munidiri reale, iar, pe de alt-i
pai te. cr forma publicul. a-! fac<'
apt să r2cepLeze categorii cit mai
!ars~i de cunoştinfe. Efortul g:n:.:ta:·ului trebu!e îndreptat, deci, către
educa;·eq a'ic1111[1torilor. cilitrJrilor.
pentru crearea unei platforme c:omune el<' dhl·n„ pc oric:e temă O
acţiune p~rm,1nent;1 . ele clura1ă. clesfflsurnt:l in 1 irnp -· ale: c:[1rei rezul 1ate p· il fi observate. clc> <?seme nea. în limp o acti1me cc
presupune din partea gazetarului
autopc1 fe.~ţionare pe plan p 1lilic.
ideologic. prof::sional.
S-a amintit. in acest context. cl:rclul pe care ii poale c.n'a C·1binetul pr1Jfesional ca factor ce ini
pulsi0n:1re a efortului incliYiclunl ck
autnperfec(h.1;1rc. ele foii s11l real
al anal1z:'1rii re:rioclice a unor ein'-

siuni ce constituie cerle reuşite publicistice ddr si a unora mai puţin
izbutite.
·

[misiuni pentru concurs
sau emisiuni de concurs ?
Aceasta a fost întrebarea formunu o dată în cursul ctscuţiilor,
întrebare la care răspunsul nu poale fi. desigur. clecit: emisiuni tlr
concurs, emisiuni realizate pentrn
programele radiofonice cotidiene,
apte să figurez::! însă. oncare. in

lată

confrunlări

naţi onale

şi

internaţio

nale. emisiuni care s[1 ind1·epl:'.lţeas
că înscrierea lor în .. For:oteca de
aur" a nacli1mlui, mărturii con\~n
găloare. peste ani. asupra publicisticii rumfme;,;ti ele azi.
Cric;tina DU:\-UTRES.CU

nări i.

informa

A

-1nseamna

r

rnrma

~

O

inform:iţie

de

subs!.an\ă

şi

rn

acelaşi

timp diversificată nv ec;te
însă singura calitate necesară mesaj ului publicistic. nu gara·n teaz ~
receptarea lui corectă. Or. un gazetar nu p·Jale fi preocupat exclusiv de elaborarea. unui mesaj, eficienta muncii lui se măsoară în
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realizată

noastră

de Eugen DicliiseaEu la
care se
referă nota
clin nibi·ica „Am "l:ăzut. Ne-a plc"lcut. Vc"l semnalăm" „.
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CAMIL PIIDlSCU
I

„(Jtlzctd este nfiscuta din aorin(d
ncmfirQinitil de mtli bine tl 1nultimii"
.
Prima piesă de teatru pe cal'e a
Scris-o Camil Petrescu, ,.Jocul ielelor, datează din 1918. Un dc:acord dintre autor şi interpl'eta priucipalultti rol feminin a jăc:ut ca
premiera,
!p1ievăzutc'L
pcntrn ianuarie 1919, să nu mai aibâ. loc. C.t
ele profund a putut fi ac<'st irtcicie11 t. care, spun e.1·eaeţii, i·i:::i lntreaga conaepţie a interpretririi <1ctoriceşti, nu are importanţă în c011textul care ne interesează .
Fapt
este că piesa a rămas în serta.-ul
autorului
vreme de <1proape trei
Llecenii.
Mai precis pînâ. îri 1945.
cind s-a hotilrit s-o ?"efacă. Doi ani
mai tîrziu. în 1947. ea a fost 1mbl icată . Premiera a ai·ut loc Îll'ci
abia în 1965. pe srena Teatn1l11i Mic.
deci clupâ aproape o jwnii.tate de
secol
de la prima ei versi1rnr.
„Dacă

voi

ţine

să

reprezint aceasl'i

pies[i -

nota Camil Petrescu pe o
pagină a manuscrisului re(ă<'1it ruri11d după Eliberare e~te
în

primul rînd chiar pentru tema ei.
care este terna Iundamenlali'i a \nlregii mele cariere de .:;criit.):'. De
altminteri. este lucrarea tle8pre care
muni prieteni spun. pro!)abil cn
victime a le unor nosblgii sau unor
judecăţi formale. spun cri est~'. clupa
ani, lucrarea mt>a cen mai importantă" .

Pentru cine a citit textul sau a
spectacolul recent pus Îtt scenă de Naţionalu/, bucureştean, obsernatia lui Camil Petrescu hnbracă
valoa;·e de simbol. „.Jocul ielelor"
e o dramă de conştiinţii - :;i a.~ta
o constată lesne orice
spechtor
c.vizat. Dar aceaslâ dramă, cu implicaţii multiple, se petr.?•'e. poate
nu întîm plător. în 1·edacţia
unui
ziar. !n biroul de gazetă săraca m
care lucrau. laolaltă. şi directorul
coti dia nu lui, şi reporterii aduclitori
de noutăţi de pretutindeni, .~i secre tarul de redacţie, ba unde mişmuzu şi cei cîţirn conştiincin.5i l ucrători din tipografie. Ziarul,
de
orie11 tare
socialistă,
se
nunwşt e
„Dreptatea socială". DirectonLl lui.
Gelu Ruscanu. este un gazetar dîrz.
abil. care crede cu naivitate în justiţia absolută, p e care o .5i absriltitizează şi în numele căreia porne.~te
o vehementă
campanie de prescl.
văzut

demaşte o mir.~<i rie
comisii. de insuşi minisl rv.i justi/ iei.
I n cele din urmă însă eş11eazr1. I'entru că adversanil său găst•şfe suficiente argumente perfide ca .<d-l
dezarmeze. !n lumea în care trciieste şi căreia îi aparţine inedtabil,
Ruscanu îşi d<i seama .~a nu c !oe
de idealuri absolute.
Cind aşternra pe hirlie
ptima.
rariantă a piesei sale. Cnmil Pet1·e;;cu. omul ele condei şi de conştiintâ.
acumulase o suficientă r.rpe rienf'i ele
viată pentru a-şi da seama de imperfecţiunile societăţii în c.are ttciia.
Ga.<.et<iria pe care incep11~e s ·O p!'actice i11că inai11 tea prim ei con,1 lagmţii m ondialr. la „Facla" şi .. Ram Pct", conduse ele N. D. Cocea, .\au
la „Cronica" lui Tudor Argiw:i şi
u conlintta la „Scena„ lui 11. de
Hcr::. îi oferise prilejul d;n /Jlin să
curwasca oamen1. s<i anrdi:e.·e mol'lll'ttri, să judece cu luciditate japte. Fapte din cele mai rariate cionu.>11ii. de fli cu/turci la riaţa politicei şi de la prnbleme de filosofie
sau esteticei. la neca:uri ceui ':!n.•::;ti.
Şi-ar fi putut plasn acţil111e~1 pie~ei,
ca să ajunna h condu:ia nec'sitciţii
luptei pentru lllai lii11el<' omenirii.
in mice mediu. A pref1erat tot1cşi
''i t•add lumea de la f erea-;t Ni unei
redacţii . •';>i de aceea nu e ele mirare c<i tipuri din lumea prr>sei ;ntîlnim rm nu1nai
1.n dram,t.it1'']ia
scriitontlui. dar .~i în pro~a ;;a, î11
lwuata sa 14seistica. pentru a n:i mai
aminti ele
referirile la pel':Wwtje
autentice clin jurnalul său
intim.
Pasiu11er1 lui Camil l'etrC'scu pentru
f]azetărie O f]a.rnn e.1·primatci /nt I ·O
.mită de exemple. ele luări de 1rnziţie. de campanii chiar. cle„a 1unaul întrc•gii sale activW1ţi scriitoriceşti si publicistice.

Om ul nen sii.

,.Care e conţinulul conceptual ni
ele ziarist?" ric1i.cit el

noţiunii

intrebarea înlr-un articol intiti•lat
„Ziarist profesionist".
apă l'Ut
în
„Omul liber" din febrnarie 19.W şi
în care comentează intC'111iile allioritătilor de a acorda înte.miri 7;e
calea ferată numai anumitor c1~tc
gorii de ziarişti. Şi contimui : ,.A
decreta că (ziarist - n.n,) c numai

cel care c plătit permanent în slujba unei gazete, înseamnă a ~dunge
la abera ţia că funcţionarul
care

DesC'11 ele 11arcel IANCU

aduce
şti1·ile de la mini•;'cr
la
,.Neamul romanesc·' (!;ii o !'ace c:u
inclifercn\a cu care ar luc1·a la orice
altă gazeti"i sau în orice alt;~1 ~llijbii)
c mai ziarist clecit N, f<JL'ga. ctl
care ele 15 ani scrie în Itei::at·c zi
cite un articol. care a scris i!>loricul presei ronwn~:,li şi care e pus
înainte de cite ori t' vorba de obţ.inut

(pentru gazetari -

1u1) <1v:in-

tagii de la stal. A-i sco<ile :1sl:'<~l
clin istoricul presei rom[1:w!;oli
lK'
Ileliadt• u,-tclulcscu. pe Kog-1l11iceanu
şi chiar pc Costache Rosetti. Şi cine
ar avea curajul acesta '? De ce e
mai „ziarist" cut~1re mic !'('portei'.
cnrc
fiind lipsit de pcr:-;1111alit;: te
poale lucra la „Epoca" l>au h oricare gazel;\ şi nu c ziari'it el. Gi'igore Filipescu, nu-i aşa'! -- ca1e
cht•ltuicşte anual milioane c:11 o gazetă pentru sus\inerea unei c:onvingeri politice, bună. rea, a.:;Lt e altceva '? De cc nu ar fi fost o pndoabă a presei rom<îne~ti
Nicolae
Filipescu '? De ce nu a J'o<;( ziarist
CIC'menceau c:'lrc clin pagini de µazd{1 a pornit s[1 mîntuiasc.-l pn1wnrelc oprimate '? Ar<H:lm. mai zilele
trecute, că marii ziarişti ai omenirii au murit mai curînd „clin presă", dccît au ldiit clin <'n ( a~a cum
cerc cutare
membru ni Comisiei
nonstr0). Pentru şapte articole. Camille Desmoulins murt>a pe ghilotina. pentru altele Paul Lo11i,; Courier era misterios împuşcat. ati\ia
putrezeau în închisorile Sib ' rici, ca
siI nu mai vorbim ele arclcle111i care
făceau ani ele temniţă la SeghPclin.
Fireşte, aceştia nu mergeau tacticoşi, cu picioarele obosite. la 15 şi
la ziniii si'i semneze stat,· ! ~· şi si1
încaseze leafa. „Profesiorfr.;; „
pus
după ziarist c numai o i:Ylicn~i<' cie
sens. Are mai curînd menirL'a să
elimine sensul „d iletant·•. car~ presupune că unii cxercilcazr <1n rnl'ş 
teşug sau o urlii ca să petrPaci1. ;.:1
se delecteze. Vă rog să er~dt'~i însă
că numai să „se cleleckzc~'
n a
urmărit
Camille Desn'·i11lins 1.„]
„Ziarist" (cuvînt tare dup:."l
c:ire
urmează profesionist) îns0a11111ri ncap[irat şi scris sinc0r !;oi irHL'pC'nclent. Faptul că c pltitit c:i. ~-1 seric
"' numai un corolar al un'.'i lew·en'e
sociale demonstrate oarecum,
cte
care nu c locul să ne ocupăm aici.„
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A goli noţiunea d~ ziarist de ceea
ce o ca1·acter izează. de ::et..'a ce e
preţuit îndeosebi şi a o 1-..• duce la
o notă secundară, e a o u11 1llc1 în
concept·'.
Sinceritate i.n scris, angaJnre dei-otată în slujba unor idea /?1ri nobile. desprindere. independenţei de
tot ce însemna itt epocci politicianism lipsit de s ·n.:pule, dăunăto r
intereselor oelor mulţi iat,l cîteua trăsături dominante ce aPeau
să caracterizeze publicistica lui Camil Petrescu in toată perioarla interbelică. Şi care apar cu pregnanţă şi din paginile adunate
de
Florica Ichim intr-un prim i·olwn
de publi cis tică apărut in 198·1 semnate
încă din anii 1919-1'121.
pe cînd scotea la Timisoara
mai
intii ziarul „Banatul romcînr-rnc'·, apoi revista „Limba româna" i-i în
cele din urmii ziarul „Tar<L". · pe
care-l scria aproape în întrl'gim e.
8emnind sub diferite
psettc!onime.

„Lumea aşteaptă de la noi o [oaie
de revolver - scria ca redactor 1,>ef
în „Tara" din mai 1920 t:n
înverşunat pamflet sau aşu ce\ a„.
O distraqie... Şi lucrul ac~sla ne-a
întristat. Cum. toate gîndui"ile bune
pe care le înşirăm aici, t oată vînturarea
de idei pe care 11 facem
pentru binele ţării atît cit putem - să nu facă nici cit o mină
de gunoi răscolit. al cărui miros să
111vească
ner\'ii puţin cam ob1Js1ţi '! [ ... ] ~u foaie revolver \Tem
să fim. nu foaie pamflet. Nu in norniul trecutului vrem, în m<xl nefolositor. să răscolim, ci ;::reşelile \'iitorului să le îndreptăm. Nu
de
păcatele firii omeneşti ne vom lega, ci de crimele împotri\·a :1cestei
ţări pe care o iubim cu toţii. La
ce am răscoli un trecut cace, Domnne, de multe ori ne face alît
de
puţină cinste. Ca pe ceva de neîndreptat ii închidem în cuf.lrul nemii şi stăm de veghe în 1~re~ent ~i
pentru \'Îitor. Şi tot ce a ro,t. dacă
nu ne mai preocupă astăzi. p~ntrn
ce va fi, prietene, fii sigur c::'1 p;rna
măiastră va fi atît de tăi•Ja:;ii
şi
cerneala cu care scriem alîl de amară. incit să curme pofta celor
care \'Or avea îndrăzneli nepl'rmise··.

.

"I.

poporanismului în cugetul celor de
11 „„Viaţa Românească„.
dar era
c:i săminţa
păstrată în hambar.
Votul universal şi împropriPttnirea
ţ;'.1ranilor. în «Facla» şi-au g;isil \ ch1culul care a dus fără greş la realizare. Lovituri ele tîrnăcop :'u f'">sl
date în toa•c pi'1r\iL•. lLv0ai-..~lc s-au
destupat.
b:'iltoaccle s-au scurs si
Î:i\·[1piiiata sim\irc
romfint'asct1 'a
început s[1 curg;>. /\ apărut „Fac la„
şi „viata suciali1". Arghezi. Galacl.flll. l\fon·u. Luchian. Iscr, Hessu.
Siun ş1 atiţi şi atiţi au fo<;t lan:-.aţi
in primul plan al vieţii noa·;tre culturale de catrc N. D. Cncf':t [... ]
Toatt1 poezia noui'1 a pu tut i1 impusă numai pentru că N. D. Cocea
ofcr.'a prin
rcvisl·;)lc lui ber'1l•Cii
rneni\i să năruiască vechi
clfaliri
111salubre. Cu piclum, cu muzic.1 . la
lei s-a întîmplal. Cit sprijin a gfo„i:
teatrul lui Da\'ila la «Ra 11pn„ î1.fiinţată de Cocea ... Dar presa, publicistica periodică romfanen-;c[t. uu
datoresc ele lui Cocea. nu nunwi
p.? cei mai buni zece ga1.etari tillf:'n de azi, ci un spirit nou în redactare. în curajul ele a ->crie '! · I.a
„Chemarea" conchid<!a autorul
to1i cei ce reneatt alâtu.-i
ele
Cflcea ştiau că o colaborare cu el

.. înseamnă respectul scrisul'.li -;;i ni
c11n \'i ngeri 101"·.
Pentru Camil Petrescu. pt'r::ettta
act ii-ă în presă nu însemna o ntptură intre scrisul aşternut P<' hir1ie in tihnă şi graba
concleiului
g,1zetciresc. lntr-un articol intitulat
„Scriitori şi ziari.~ti". publiwt
în
,.Aderărul" din 25 august l!J? I, el
re::unU o dezbatere din pre.sa frnnce::cl a epocii pe tema relaţiei di111re literatură .5i gazetări?.
declarind u-se 1n final de partea
lui
Henry Rera1ul. reporter faimo~ el:!
la „1\'ouu•lle Rei>ue Francai·;e·· şi
autor al unui roman de SH(!CCS pl'emiat de Academia Goncoui·t.
din
care cilea:cl o opinie ce i .~e pare
deowbit de ju.dicioasă: . .în î_elPg JYin

Preţuind
sinceritatea şi co11sec1,;en1a în opinii, Camil Petr~.;cu nu
putea rămîn e indiferent cind pentru aceleaşi conL"ing.eri conf1·atii de
presă erau supuşi măsurilor repre.~ii.'e. abuzive. ale gui;ernanţ ;/l) r rremii. Citim într-o notă pulJlÎl"ttd 'in
aprilie 1920 în ,.Cm:întul
liber".
după suprimarea ziarului /ui "f\' D.
Cocea, ..Chemarea'' : ..Prin unr.'.lre.

reportaj r::clarea fără «afab•tjaţic·>.
redar.!a \'eridică, netă. cal•!i'1 încă.
prelu'l'lgind palpitaţiile vie(ii. lă<;înd
CU\'ink•lor acea mişcare misteriua<;ă
!:'i inimitabilă. reportajul care \<l fi
mîinc po:ite unica literatun:1. C'ine
rv' poale spune că nepoţii no~tr; nu
,. •r considera romanul ca un mijloc de expresie domol şi ;n--cchit ?
('_,,·a ca un rel ele diligenţt1 a spintului. Cine ne poale spun e
că
unor oam:mi obişnui\i cu \'izi.rnca
directă a cinematografului
(acest
ucigi'1lor de ,·isuri). artifiriil.? rnn ·1nulu1 nu a•,1 să le pară şub1·celt• '?"
Conc/u;:i:i lui Camil Petre .ic~t nu

partidul
lib?ral i-a supril'l<il lui
Cocea dreprul de a scoale o g-1zetii f„.] Ar ri sii nu cun1) ;li 11i111ic
din frămîntar-'a sunetului 1omânesc
ele la 1910 încoace ca să nu -ii d:1i
seama cit a însemnat pentru tul~u
rn românPasc'1 neastimpărul !ui Ct cea [...] \'a fi fost prezentă ic!eia

Ionel. toată gazeti'1ria e reprirtaj r portaj ele întîmpEiri di•;er~e. rep.1rlaj ele fapte ştiinţifice. repl)rlaj
:le e\·enimenle istorice. de
opinii
autorizate. ele fr[1mîntări ::,o:::iak şi
psihologice. Lipsn cl t> timp c fi; „sie
un argument, dar el nu dovt?deşte
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lasă
0

loc

nici unui echi :;oc :

„Tn

decît că munca gazetarului e abînspăimintător de ab;;orban tf1.
Soluţi a ar fi, binein\elcs,
posibilitatea de a i se da (gazeturnlui - n.n.) răgaz şi mijbace 111ai
mari sub o formă sau alta. pe11lru
a putea pregăti o operă de •n<ii
mare întindere. Acesta-i procedeul
scriitorilor noştri de profesiune care
se retrag pe timp determinat (determinat de posibilităţile de trai pe
care le au) ca să poatf1 scrie pe
îndel:.-te lucră1·i deo::,ebite··.
sorbantă,

Dar Camil Petre~cu gazetarul face
permanent distinc/ia intre presa de
si mplă informaţie sau de 1·eclamci,
Pe care o clelestă. şi cea de opi1iie,
de atitudine, singura de altfel pc
care înţelege s-o practice. „Dac:i
mă

o:up de studiile de fi losofie -

1wteazli el într-o filă de jur:ial din
anul 1931 mor de fname: dac:"1

fac

gazetări.?, nu
gazetă decît

p<Jt s-o lac
în
n men, c[1ci nu
mă primeşte nimeni. Dacă scot cu
o revistă, trebuie s-o fac a .; a ca şi
cind ar [i principala mea pi eocuparc: cu toată inteligen!::i. C"~t tot
!>ufletul...". Redactor. 1n a.cel an. l<J
altă

.. Omul liber'" . după ce nu ;riai riutuse găsi restLrsele materwle pentru
a scoate cele două publicwii litera re la care ţinuse
f oa de ro uit:
.. Săptămina muncii
intelectuale ~i
artistiele" şi ,.Cetatea literară", el
riclina adesea în coloanele cotidianului condus de J. Th. Florescu pro/Jlem e de etică a jurnalisticii în general şi a profesiunii de gazet((r în
special. Astfel. într-un comentariu
intitulat ,.Presa culturală şi cealaltă··, datat 29 ianuarie
J929. citim
1trnuitoarele
savuroase obserniţii:
„E ciudat modul în care alternează

cel" doui'1 concepţii despre prcsf1 in
pagini Ic gazetelor noastre. Dac;) au
ceYa de obţinut. aceste gazete se
proclamă
culturale. dacă însii e
\·orba s[1 distribuie ce au ob\i11ut.
ele se declară fil·me comercial<:!. Hîrtia rotativă e prea scump:i?
Ei
bine, cultura e ameninţată .
rolul
cultural al presei e uitat. etc., etc.
Se instituie cenzu1·a 7 Vai, gaz<:>tele
nu mai pot lupta pentru biruinţa
idei lor lor. cugetarea e in:lbuşită, libert alea de gîndire
oprimată. E
\'orba de obţinut înlesniri de la
stat pentru asociaţiile noastre? Ni
se cuvin pentru că sînlem a patra
putere în stat. pentru că reprczent<-1m opinia celor mulţi , pentru că
exprimăm suflet din sufletul mulţimii [... I Ceea ce e mai l.'aractenstic în sit, e faptu I că gazetPle n oa11tre, cl8 intre ele. cînd \'Ol' să-5i
manifeste dispreţu! una pentr:.i alta,
s~ acuz·1 reciproc de ... incultur:l. Şi
totuşi. cind c vorba de micile dezbateri din familie, tonul e. vai, cu
totul altul. Ar tl'ebui să asista1i la
\'reuna din reuniunile Sindicat~lui
ziariştilor sau Asociaţiei generale a
presei. ca să auziţi un limhaj care
,· -ar surprinde ca o ceartă pentru
i1rp;irţirea
banilor din căldăruşe.
înlr" preoţii care au oficiat solemn
'.'i pios în numele
Domnului [„.]
Lumea gazetarilor noştri, fireşte cu

frumoase excep(ii, ţine să păstreL:e
numai tradiţia «ziaristului»
care,
rămas de trei ori repetent într-a
doua de liceu, intră la mw~tă ca
„la stăpin", unde după anii cuveni ţi are \·oie să puie Europa la cale
după fantezia cuvintelor «radicale»
pe care Ie pricepe" .
Intr-un alt articol din .:i.ceLa.~i cotidian, publicat sub titlul „Răspun
derc>a noastră, a gazetarilor•·. Caniil
Petrescu îşi -exprimă
în termenii
cei mai răspicaţi crezul său în rolul presei de atitudine ca insln.nţă
de f armare şi inf Luentare a opiniei
publice. „De o sulă cincizeci
de

ani. de cînd s-a obţinut lib•~rtalea
cuvintului scris. gazeta <l devenit
ultima instanţă a vieţii p1)lilice, regulatorul angrenajului social. Şi e
firesc să fie aşa. Gazeta a [o.st de
atîtea ori (şi asta e indiscutnilil)
scrisă de cei mai buni ... ". Şi după
ce dă cifteva ilustre exemple din
presa franceză, subliniind că ..presa de informaţie". presa care vrea
să „comercializeze informaţiile'' nu
e o justificare ci un echivoc numai.
autorul articolului continuă :
„De

altminteri. teoretic. presa de pură
informaţie se dovedeqte, fă1·ă realitate. Fără concepţii şi judecată, infoimaţia nu există. A po·1esti
un
fapt e a-I alege dinlre altele. Buletinul telegrafic aduce redactorului
şef zeci de telegrame scrise cam
cu aceeaşi literă dadilografiată rahitic. iar reporterul cu picioarele
băşicate d~ urcat scările miniioterelor. informaţii
scrise CI.I creion
chimic la fel unele cu altele. Şeful
redactor alege cîteva. le dă i:;paţiul
în gazetă. le dă lile1:a fulgl'răt.-,nre:
pune titluri care OJ?resc privirea,
deosebeşte, organizînd
m::il<!rialul,
ce merge pînă la esen(a lucrurilor.
de ceea ce e simplă furtună in pM har cu apă. Gaw!.'i fără cao. n 11 se
poale şi cine crede altfel <' măr
ginit şi ridicul (exact nu pricepe
de ce uneori nu e «liber?i» presa).
Prin urmare toate gazetele ar t\:ebui să fie de opinie. Asa cerc conceptul logic şi aşa cere afectivitDtea colectivă. Gazeta e 71ăsrulă si
crescută orin dorinta nemărginită
de mai bine a mulţimii„.".
Ei bine, tocmai pentru că a i•ea
o ase·menea fermă
conrinnere in
forţa presei. în misiunea acesteia
de a ajuta masele în străd<mia lor
spre mai bine, Camil Petrc~C'U. gazetarul democrat. aducea elanii unor
ziare de stînga ca „Adeucl.rnl" şi

• O companie nipun ă
a realiza t un televizor
care are ca sursă ele alimentare o baterie electrică solară. Un asemenea televizor poale
functi•ma în fiecare zi
cîte cinci ore conseCU··
tiv. în zone unde anual
se acumulează cel puţin 2000 de ore de cer

Gazetari d85pre gazetărie
„Dimineaţa·', al căror roL de cultu-

ralizare
şi radicalizare a ma .~clor
de cititori,
dar şi d e ade vi rată
scoală de ziaristică, îl subli nia într-un articol
apărut în cotirlianul
„Gazela" din 25 decembrie
W.>5.
„E neîndoios - scria Cam iL l'ctrescu, pe atunci redactor şe.f al „Revistei Fund.aţiilor'', una din cele mai
prestigioase publicaţii cu!tttrate româneşti - , că în ce pri\·e~te pro-

resiunea de ziarist. cele rlouJ cotidiene înseamnă o adevărată U11iversila~c
~ehnil'.1
a ţării ro1rnine5ti. Printr-o mai mare liber·
tale acordată
r.nhboratocilor :;ăi
(şi
el îns•isi se num(i.ră print re Pi n.n.). prin incur:.ijare i
iniţiativelor pc1·srmale, prin imensul
număr de rubrici posibile, al tuturor publicaţiilor editurii (e rnrba
de editura celor

două

zia re --

1i.:i.).

printr-o oslcnlati\·ă
im:uraiare a
colaboratorilor
ti ncri
incleoseoi.
« Adevărul „ şi «Dimineaţa ·•
epuizează aproape toate aspectele knome!nului pur guzetăresc.
întrc\ine
un contact nemijlocit cu \'iaţa însăşi, înainte înc;i de orice diferenţiere a ei în curente [... ] Mai ales
in ultimii ani s-a accentuat
tot
mai mult această tendinţă a acestor mari ziare de stinga de a se
ridica deasupra notiunii de parlide
(fapt care. de altfel. li s-a reproşat
ele către o parte din
~xtrPmişti)
numai ca să se poată menţine în
fluxul vieţii sociale';. Şi pentnL ca
exemplele date să nu parr1 arpumente „pro domo". autorul ..Tezelor
şi antitezelor". con.,,entatoritl şi cronicarul atitor aspecte al-e viefii rncial-politi::e şi cultural-artistice, nu
putea să nu lanseze şi un îndemn,
pe mvi 0 v't patetic. la citirea a cit
mai mvlte si mai diverse ziare. „Se

citesc prea pu\ine gazele la noi ·amărăcitme. E aproape ruşinos, si asta n-ar fi nimic,
dar e un motiv ele perturb:lri funcţionale în 01·gani5mul naţional şi e
mult mai gra\'. Cititul gazetelor nu
e pentru român o necesitate
tot
atît de mare cit hrana propriu zisă.
Conducătorii politici îşi fac un titlu
nai\' penibil de glorie din a afirma
că „ei nu citesc gazelele';. Orăşeaconstata el cu

NOUTĂŢI
,,
.
înwrit. Panoul ~olar al
bateriei are dimensiunea de RO <120 cm. Pe
planşetele inginerilor se
află proiectul unui televizo)r „solar" care va

nul obişnuit, care fumează 30 de
pe zi, are impresia că face
un sacrificiu dind 2 ori :3 l ei pe o
gazelă 1.•. J E destul să spu11em că
nicăieri în Apus ;d<.irele nu sînt atit
de ieftine ca lu noi.„". Hindurile
acestea nu făceau de fapt de cit
să reia indt•mmtl pe care-i adresa
ţigări

prin coloanele
aceluiaşi ::;ia r. cu
numai citeva luni în urmâ. într-un
artirol pe care-l intitulase rnanif est
„Citiţi mai mult, nenpărat". Scris
cu ocazia .. Săptăminii Cărţii". care
tocmai era în curs de desj:I,urare.
cursivul Lui Camil Petre;;-:u avea în
vedere Lectura de carte ca şi
de
ziar. în contextul larg al î.ncnrajă
rii scrisului românesc: „Cumpi"1rati

chiai· clacă nu le puteţi cili
pe toate. Vor cădea în mina copiilor sau ale unor cititori făr{1 parale. Trebuie încurajată expansiunea scrisului românesc. Cumpăraţi
şi citiţi toate gazetele
rom~ineşti.
Dublaţi-le tirajul. In fond. „Săptă
mlna Cărţii" este momentul
de
reculegere culiurală.
Cinstirea a
ceea ce este esenţial şi etern în
omenire: spiritul".
„Camil Petrescu - scria în 1957.
i.n „Tribuna". Tudor Vianu a
înaintat mereu într-o
grădină cu
zeci de poteci, pe care putea rătăci
în voie. Cînd avea douăzeci de arii.
se întreba dacă se va c0n ;acra sl udiului sau creaţi.ei li1ernre. l\ da1
o partf' din timpul său şi unuia şi
celeilalte. A lăsat o operă de cugetător şi una de scriitor. A fost pPel.
autor dramalic şi romancier. ziarist
si polemist. cronicar clramatic (înlre
cărţi

1923-1930 a detinut cronkn trntrală a ziarului „Argus" n n.J. milita.r şi sportiv (în 1933 a eriitrit 1lCntrtL srurtă vreme revista .. Foot-?aU",
sinrntra revistă consacrată exclusiv
foot-ball-ului.
cum Sf' p1·ec:iza
subtitlu n.n.). Si -ri -,pus părerea

•n

în mai toate problemele epocii destul de lungi, pe care a însoţit~o
prin c0mentariul s~"iu".
Comentariul lui Camil Peirt>scu.
pe cit de subtil pe atita dP sen~i
bil. mereu viu. mereu acluaJ. a înnobiLat timp de citeva decenii prrsa românească, cu pagini din păcat!e,
încă prea puţin cunoscute astăzi.

TEHNICE
funcţiona
şi
în zon.c
unde numărul zilelor
însorite este mai mic.
• A fost introdusă
pe pia~a mnndială
o
nouă cameră v icleo Cll

C-Onstan tin DARIE

magnetoscop
înco1·porat,
care cintăreştc
numai
1,3 kg.
fiind
modelul cel
m a i mic
şi
cel m<.ii uşor ::le
pînă acwn. „ Camescopul" este produs de o
companie japoneză, care
a anantat că. deocamdată.
livrează
lunar
6000 de exemplare.
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• Am văzut• Ne-a plăcut• Vă se~nalăm
deile. şi tezele de inestimabilă valoare
expnmatc cu claritate în cuvinta1·ea
rostită
de
secretarul
general al
partidului. tovarăşu! Nicolae Ceauşescu la marele
forum al ţărănimii solicită ziariştilor din seciiile
agrare o gîndire publicistică mai
dinamică
şi
cu o cit mai mare forţă de penetrare. Un efort în
această direcţie se vădeşte în aproape toate publicaţiile. Remarca brie în acest sens n. )i-au părut cu deosebire rubricile „Scjnleii ·• consacrate campaniei
a.~r.co!e de vară. Articolele conţin idei clare. au titluri ~uge.stive şi atrăgătoare. Un plus de dinnmL~m
şi actualitate conferă acestor rubrici corespondente_
le cuprinzind date Ia zi din marca băt.ălie pentru
recolte cit mai bogate.

I

;.les

.. Cela ce se poate aplic« nu numai la

lttluri. Cîle\·a dintre ac~ste id~i sînt bine puo.;e
de autnri : <>rdineu si cJiscipl1na cles<i\·~rş1ta.. apc•1 tul dtcis al specialii;;lilor. solu\ lile te':niee ~1 economice: nu sî11t imuabile. fiecare le u
chtltu t cu ma"Xinv1m dC;! eficientă ş.a .. subliniindu-„c astfel ' 11 ><rea un~1 gînciiri l'I'• _- '•rrice 1·e~1ltste, <are şi-.i p:-nbill în timp dicii::nţn.
111 e\·1dentă

tot0~1-.1fie şi o el\rlic~tie ample"-. pn·zent<.!e aliil ctrat. ir1 c-un chena"
/\L•
\·aJoarea unui Iar·~ ··r:pnt laj. i~u inli1~1 plăl_c t .~i-au_ !.'ăsi 1 Io •.• bun în prima pngir:ă
1
„_S~mte!l ·· dm 15 mai. E un m.1ci ele: a tnce gazet<1rie modernă. de-a inf111„11a ('1mcis, cc1nving,1tnt
si ir! acelaşi timp alrâ~fi''1r. All 1:·: Eue.en Dichise<lnu. O pul)licăm şi noi. în r0vi~ta no<i<;lră. J;:i

O

''n ideea generalizării c·.xpt•ricnt~·lPr înaintate în domeniul agriculturii. ziarul
.. Roman ia li beră" din 9 iunie c0ns„n[1
o pagim'l prezentării unei unitilt: fruntai::e în / ~
meniul zootehniei: „Combinatul tJgroindu:,tric1l T1mi!;>". denumit prescurtat . Comtim·-.
/\niplul reportaj inlitulnt „ Vi pr<'zcntăm l'Xpericnţa Combinatului A~roinclu ~ trial Timiş. Unita te eta lon însc risă ferm 11c coordonatele nllii tevo luţii agrare", semnat de Tb. Marcar;)V şi IPn
1\lC'doia. ilustrntii Mihai P"tiesc•..1-St•.::ene~ti , in~1~;t<i
nu alît asupr.'l. realizărilor acestei uni!ă\i etalon.
căreia i-au fo!'i decernate pină in prezent 1111 mai
pu\in ele l!J înalte distinc(ii. pnntre care şi lt ei
titluri de Erou al Muncii Socialiste ci mai

I

Fără

P~

C\nnt m ... „. asa cum SU!;~1·eazu unul dintre sub-

!Jag. :30.

m pag~na „~mul în ogl111da cnn.,tiinte1 ·. drn n'·11sta ., 1' emp "··. nr 5. m·
atrage atenţi.:t un rcpoda.' st nnat de
Sanda Faur, sugestiv inliiulat „Să ş tii , să pnli. 'iă
rcuşc'?ti să Je fa('i pe toate bine!". Pcrtrc:tul t1m:~rei metaluqiste de la .. Gli\'i\a rc!)ie·'. stude:it 1
ld seral, soţie şi mamă. este erli fi ca tor pentru des .
!inul unei întregi generalii de !ineri. cărora epoca
pe care o traversăm le oferă cele n~ai înalte posibilităţi de realizare a pe1·sonalit~ţ;j lor. Cc.>ea cc
reuşeşte să reliefez•? cu pregnantă i·eporlajul sem-

D

supărare!

""' ADUNATE ...
DE PRIN PRESA
Di sc reţia

!n „Scinteia tinerelul ui·' (17 mni)
apăr..it o scudă notă critică inli!ulată .. Apel„. Cuprinsul ei este
următorul :
„ Un roman clin cure
lipsesc pr.m~le 30 de pagini. o carte de bucate clin care s-a'U «rctras•15 pagini. un dicti•mar în care se
repetă 32
de pagini, ială nurn:ii
cîteva din «i,urprizele» pe care ni
le fac. in ulti·na vreme, întreprinderile tipografice... ". „ Un roman··,
„o cane„. „un dicţionar·', .întreprinderile !ipografice" reprezintă
indici m:_ilt prea vagi pentru cu
semnalarc'a critică su aibă eficientă Ne întrebăm cui i se acl reseazu.
de fapt. acest .. apel·'.
Din acelaşi număr de ziar ;1m
retinut i;;i urmălo3rea fraiă, alcă
luită cam în grabă: „ Inelată cc
s -a nă 'ic :it, mama (s.n.) înţeapă
nasul copilului cu o pană ars[1 ,
pentru a-i provoca o durere şi n-1
face să scoată \ipcte".
a
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Care„.

criticii

Tot în grabă au fost scrise, precis. şi no!~le clin .. Drum nou·· Braşo\'
(23 şi 28 mai) din care
cităm : .. Intrigat, aştept întoarcerea copilul11i. care în cileva minute revine şi-i întinde omului ele
la gard pa ·heiul de detergcn t şi
restul, care le ia perplex, inca ·
pabil „ să :>pună vreun cu\'inl ·· :
.Scara E a bl o~ului nr. 35 cltn str.
Zizinului a fost predată locatarilor din 15 februarie a.c.. adică de
mai bme de trei luni. care multi
dintre ei (s.n.) nu s-au mutat şi nu au
plăt.t nici laxele aferente deschi·terii gazului rnel;in··. Aceast[1 predilecţie pentru pronumele relati\'
.care'' - uzuală la persoanele mai
puţin instruite şi ironizată de multi
umorişti nu-şi prea află lnct~I
în scrisul gazetăresc (şi cu atit mai
puţin în paginile unui ziar de certă
profesiomilihte. cum este . Dru!11
nOU").

Lizibilitate
Spicuim dintr-o
apărul<l

cronică

literară

în .. Luceafărul" (17 mai) :

.. Pe scut<t, de la muzic2litatca astrală şi de la lirismul marllor alegorii obscure (în gust orfic), poetul a trecut la restauraţia u::iei
biografii : Orfeu este. din acest
punct de vedere. nu doar interpretul unei cl·)ctrine de înfăţişarea ermetică şi cîntăreţul ele formulă taumatu.-gică, el e \·ăzui în termc:iul
individului ele existe!1\ă tere!>lră" :
„ Cine ar voi să restaureze legenda
~i s-o prefacă m lirism. ar avi;>a.
fără încoinlă. la îndemîni1 mari <;ugestii vizion:.irc şi s-ar zice că lirica e înveşmîntafă în chip natural cu soluţii ermetice" : . ~u acestea sînt îndemnările liric'.i Ju1
Mihai Duţescu. care lasă de o parte aerul ezoteric inerent ac:E:stei legende plină de elemente de actintate puJs:itorie : el s-a rezumat
la momentul solitudinii vil'lle, f;ic::înd o arnlurnie a :;i11gurăW(ii 1luc.umenta!ă prin i·eflec\ia asupra notiunii abstracte de «iubire»" . .. Din
moment ce «iubirea» e înţeleasă ca
principiu universal ea ar putea să
aducă o adoraţie abstractă (poetică monahală) dar nu aduce. dtă
vreme ea este văzută prin întruparea reală. adică prin obiectul p<t-

lbiecdvă ______________

văzut•

Am

Ne-a

plăcut• Văsemnalărn

nalat este ideea di, ir: 'Jid\a. nimic nu SC' nb\inc
w;;or, fa1 ii eLwluri ;i renunţări, că numai vo!nţa,
încăpăţinarea de a reuşi să realil:czi tol ce î\i
propui, pasiunea şi clragris 1 t'n p1~ntrn r.'eseria alra.~[1
pot schimba traieclori:i unui d"5tin. conducincl la
împlinirea celor mai îndrăzneţe \'isuri.
reocuparea C•Jnslantu a ,darului „Scinteia tineretului" pefltru educa li a tinerilor în vederea întemeic1 ii unor fa„
mi li i trc,inice. cu copii crescu\ i in respectul 1wntru muncă, este merilo1·ie cu alîl mai muJ! cu
cil în pagina „ Familia tînăra, ci;1 marilm rci'ipunderi a·le sc 1 cietăţii !" i~i fac loc. în ultima
vreme, articole şi reportaje de ralilale. O asemenea pagină. inser::ită în numărul din n iunie.
ne atrage atenţia prin echilibrul <><lu temat C'. prin
modalil'1iile publicistice bine gindile pentru a ~·vi
denţia ideile pe care autorii Î';>i
pn·pun s[1 I~·
transmită cu o c:ît mai man' f••r\<'1 cit· C'onvi.1;::\ere
Cum fiecare titlu lli 'H-l piirul 1•clil'icatrir penti·u
continutul reportajelor. Ic vom consemna : „ î111 preună pentru o
viatti.", Cinci şa ntirr<' pc·ntru
cinci copii : semnnl <.le Drago.., ŞculC'anu : „ !n'.ie•nnarc la o expozi(.i<'" ....,.. „Timr,ul c:mil.l 1·i1'i"'
de Ştefan Mitroi ; „Sintutul de parin\i sP C('l'l'
reconfirmai zi de zi" „T<' iubcs<· ca lll' o ...
ga1·sonieră !" de Constantin Sta:n: .,O întrebare la
care vă invităm sii meditaţi' Cit clm·'-'ază o
„ dra!{ostc etern ă?" semn;it rle Monica 7,virjin<>C'hi.

P

siunii, care c femeia. !lustrinei, în
te restru, pri:1cipiul iubi r ii univPrsa le, aceasta însă «p1erdulii» în
temporalitate şi cîştigată numai in
planul metafizic, unde perechea clemă se poate rcg.'isi. Jelalnică. din
pun ct ul de vPdere al vie\ ii pe p:imint. pasiunea este statică din per·
specliva metafizicului şi această
mixturii de emotii dă formula «patimil•ll' după Orfeu» pe car e le reeomoune Mihai Dutescu. El p•rncş!e de la o calagra(ic a înstr:iinurii, revenită clin observatie 5i ampli[icată de o emoţie ele: expresie
frapantă".

Citatele iluslreaz.i u11 moci
cel
P'Utin dudut de a Iace educaţi(" es1etică

şi critică lit<'J ară.

Fluctuaţia textuală

infinite;;imal

drămuită

La fel de limpede este exprim:ljudecata ele valoare şi în unele
cronici muzicale. Cităm din „Contemporanul" (23 mai) cîteva aiprecieri
despre un artist t<11enfat şi
merituos : „Sandu Sandrin se înfăţişează
ca un artist C'e-şi 1 efuză
respiro-ul tehnic ori ideatic. în cursa
pentl'u
c!ensi tate:1
obsedantă a gîndirii sonore în acţiune" ; „Sandu Sanclrin cucereşte,
în p1imul rînd. statutul unui interlă

- - - - - - --

R

emarcabilă

prc('cuparea clin ulUma
vrPme a rev1~lei „ Contemporanul" ele
a i nse1 a în p i~i na „ Vini a spiri tuali1 a
.iude\ clor ş1 localităţilor tării" .o seric de reporb1e
cnnsa::ratt• unui anu1nit ,iude\. Numărul din (i iunie
consacră Galaţiului cite\'a asenienea însemnări de
reporle1· care reu~csc să conlur~ze. prin eroii ele
ren\lrlaj aleşi cu pre:.-ocur>arca v.'iclită ele a-i ;:;<"1si
pe cei mai rt>pn•zenlati lli, spiritualit;rtea unui juclct nllat in plină înllr>rin'.
eli..~

f'iteva nume:e d111 „Lit<'l'al'. C'.il'>Pc>cial'î. a ziarului „Do\lrog:'a
nou ·1 '. primi le la redacţie, prulwad1
efortul re<.dizatorilm· d·~ a oferi clin an în <in
oaspe\ilor litor:1lului romanesc un ziar c it nni
inlen•sanl. mai
atractiv şi
ni1i. Cu un
"Llmar bogat si variat. fiecare numă\- sf" slrăduieşle
:;;'1 devin;1 nu numai un mini-e,hid ele: vacantă. ci
"i o publicai ie care <::<i formeze si !>U dezvnll('
!..(u::;tul pentr11 frur!los, dar 11'.1 mai PL1\in ş; 'i(t
descrcţeasC'J. l'ru n t ile, prin urnnr ele bun ··1 cn Ii ta L<'.
Ed1\ia din acest an cuprinde rubrici rle i'1tl'l't">
tui ist ic, la rC'nlizarc>a cărnra participă şi 1·oicgi clr·
l;i et'lelull<' red;•C'\ii clin \ară. fa;tc> no:ubil<J init ia·
t i va difuzării publ ica(iei „Litoral" în LOi.lc sla(i uni le rivie1·ei i·r>mfrneşli, ca 5i l<• Tulcea. Gara ck
No rd-Bucureşti şi în staţiunile de pe Valea Prah o\'ei.

C

tie

OBSEltV I\ TOR

Pără

supărue 1

DE PRIN PRESĂ ADUNATE...
pret de clasă al Sonatei L'nesciene,
d1ficul 1 :1tP1
tehnică f•Ytt E:vident
~l<1pînită. arcul neobişnuit <le întins penlrn marele compczilor ln1l'c furţa mot1·ice a păr(ii secunde
şi fludua\ia texlual[1 infini!pzimal
drămuită armnnic şi v~d<,ric a păr
ti i a frcia e:SlC' întins cu si~urantu
adulu1 inrlrlung ct<l'T'păni:. ·. Oare
interpr~ul insu<;i.
muzician cultivai, inic".lt-~1' ci• se <;C'rie despre propriile cal:J[l(i rnterprllaliu.• '?

ln ton cu Capita1a...
Avem acle<>ea prilejul ele a constata ca „stilul" alambicat al cronicilor de.' artă este preluat şi de
publicaţiile presei locale. Un exemplu clin „Clopotul" - Botoşani (:30
mail : „De la bun început, C. Durnitriu îşi
frînge sentimentul şi
tenfaţia imili1rii directe a nalurii
pinii la limita riscului. în dialo~ul său cu publicul. dar r[tn1inc
ferm convins de Capi ul că o imagine o poţi putrunde şi înţelege în

profunzimea sa cu cît conţinutul
s<"1u ctP viaţa şi de cultură e '11ni
cuprinzător şi mai bogat·'.

Largu

şi in edită gamă

so rtim ent ală

„Zilnic, circa: 1 500 de copii vor
putea servi aici prăjituri. într-,.,
largă gamă sor timentală. <·u ,gemuri. compoturi etc.". Am citat <1ceasiă fra1.:ă din .,Steagul roşu" Bacău (31 mai) nu pentru " mai
preciza (a cita oară ?) că . a servi"
nu esle for.na elegantă a verbului
„a miner, ci are C'U totul alt în(eles, nici pentru a ne întrista de
clişeul adminislrnliv, de
scrisoarP
comercială :
,.largă
gam<'
soriimenlală „.
Am
citul
fr<1za în
~peranţ;;i că vom obţine o lămu1·ire suplimentară privitor la pră.ii
lurile„. cu compoturi, despre care
n-am auzit pîou acum. oricît ele
la1·~ă ar fi „.gama ~orl iml'nlr:l[t ofeLit[1 de o cofct':irie.

BREF
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Propuneri pentru un posibil muzeu
al ziaristicii române

Primele

publicaţii

,,de sezon''
La ince putul secolului acesla, cind l'ilPrJial,ura luase 1rn arînt
mai deose/iit în ţara noaslrii. publi,ciştii timpului au făcctt
sâ
a11arf. printt>/e revi~te „de sezon". dedicate e.rcl1uiv 1Jroblemelor
aflate in atenţia vizitatorilor staţiunilor tialneo-climatcrice. Intre
anii 1900-1910 au apărut peste două-:<>ci de ]lUblicaţii de aces!
f l!l. ln facsimilele alăturate ved em titlMile citon:a dintre ele.

:~'f
~~

„LACUL SĂ RAT ". Pri.mul
a apărut la 20 iunie
1902. la B răila, în a1·Licolul
de prezentare e xpl i.cindu-se
rostul pub1icaţiei : „să araite
bol.navilor m i r.acu loasele posib ilităţi curative a le Izvorului tămăduirii din localitate.
A doua apar iţ ie a acestei reviste a fost în vara anului
1905 - tot un singur nurmă:·.
ş i avînd acelaşi sediu redac-

I

mart.ie
1907. Era subintitulată : „revista staţiunilor balneare şi climaterice", dar se
ocupa, cu precădere. de „binefăcătoarea
cură
de
pe
CoasLa de Azur". In ambele
numere găsim liste de vizitatori români ajunşi la Nisa.

numă r

ţional.

••

„CURIERUL GOVOREI '· „ziar orientator şi povăţui
tor", în care
dumnealui,
domnul G.I. Mihai, directoru.J-editor, de profesi~ „.masseur ofJcial ·' al s.ta( iunii, dă
sfaturi competente cu privire la „aplica(iunile terapeu tice". recomandîndu~se
d epli,n comipetent, deoarece „a
studiat balneoterapia în stră

VILEGIATURA" a upărul
la„Bucu reş.li, la 27 mai 1907.
şi s-a ocupat cu propaganda
în fav0area staţiunilor de pe
litoral - Constanţa şi Techirghiol.
lnfr-un
instantaneu
i nt:itulat :
„Te·chirGhiol-Movila; Podul de excursiune şi plaja de la Gh iol"
se putea vedea că toţi „iplezir·işti i" respectau cu striicte\e regulile de prezentă
pe
plajă : cosbume cit mai .,clccen le", chiar şi bărba\ii veni·nd îmbrăcaţi cu pa1ntaJoni
Jultli~.

inătate".

„CURA ", ediLală la Brăila
primul număr la 7 iuli~
, _ _1906, iar al doilea, in luna
-
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„CURIERUL SLĂNICULUI
DIN MOLDOVA". publ icaL la
laşii , de domnuil M. Miereanu, care dă s[aturi medicale
şi descrie
puterea tămădui
toare a apelor capLale şi folosite în cabinele ,.aşezămîn
tul,ui organizat după toate
rînduielile moderne". Primul

număr

1907,
19'12.

a apărut la 22 iunie
iar altul, la 15 iulie

Din ,,,pleiada" de publka„de ser.i:on" apărute la noi
în primii ani ai deceniuilui
acestui secol, aflăm şi unele
dat.e interesante cu referire
la începuturile cîtorva dinrt.rc
cele mai de seamă staţiuni
balneare şi climaterice
din
România.
Băile HERCULANE.
Miraculoasele izvoare caLcle de pe
Valea Cer.nei au fost descoperite de către romani,
în
timpul expediţiei lor ÎffilP<Jtriva daci.lor (105-106). Ei au
făcut primele captări de izv<:>are şi primele instalaţii de
băi, care au devenit „stabilimentele de ape r.finte ale
lui Hercule, de la Mehadia"
- aşa cum erau denumite la
i nceputul secoluJui trecut.
Ape1e
de la SLĂNICUL
MOLDOVEI au fost descoperi te în anul 1800. cu ocazia unei expediţii vinătoreşti
organizat ă de serdaru11
Mihăilucă. acesta, convins
de
valoaroa miraculoaselor ape
cunosoute din legendele populare,
hol.ărînd
construirea
cîl.orva case pen t I'U bol navii
ce vor veni 'l a tămăduire. In
18>20, cele 40 de „odăi" or'indui te. erau folosi1le de „su le
şi sute de pătiimaşi ".
BALTA
ALBA, st.a\iuncr:.
de
pe moşia
logofătului
Constantin Bălăceanu. ajunsese. în vara anului 1846. să
fie vizitată „de peste cinci mii
de bolnavi·' - cum scrie revista panz1ană
„L'IHrusLration ", care publică şi o pictură de Theodor Aiman.
OLĂNEŞTI, o mică loc:alitate din .iude(ul VîLcea,
a
fost primi tă. în 11860. ca zestre. de dumnealui.
Petre
Munte:inu „c'lre s-a ostenit
şi a aranjat în mod cuviincios un stabiliment de băi
minerale. cu 60 de odăi ce
sînt puse la voia bolnavilor·'.
Iartă deci, rnceipu tu•l „oficial"
al acestei statiuni.
ClMPULUNG era,
după
Sinaia, staţiunea favorită a
bucureştenilor. înceipînd
de
pe la anul 1875. oîn'd se aflase că : .,aerul dulce al localităţii, apa
sa, scăldătoa1rele
de la mori, bulev.airdul Parion (numit aşa din cauza îng1uslimii sule), şi bunălai.ea
băHor Bughea, sînt cele mai
renumite
din Român ia" cum pretindeau cei interesaţi
a face necesara reclamă.
GOVORA, cunoscută încă
din prima jumătate a secoluţii

-lui

'

tre<:ul. a intrat în dndurile marilor staţiuni ceva mai
tîrziu după
1880.
cînd
s-au înmulţit dădi~·ile puse
la dispozi1ţia vizi l.alori l,w.
LACUL SĂRAT. care după
cum am arătat şi-a avut publicaţia sa. ce i-a purtal numeile. a\'ea. în ultimul deceniu al secolului trecut. şi un
fl'umos .. Casino. care
face
din staţiune o rivală a staţiuni1lor străine".

TECHIRGHIOLUL a
fost
declarat
oficia•!
locaJi,tate
balneară în anul 1897. După
numai două decenii căpăta
se. pc drept. renume mond ial. nămolul si bă i le
sale
atrăgînd. în fiecare an. sute
de bol,navi de peste hotare.

CITIM

IN PRESA NOASTBA DE ACUM UN

O OPERA DE VALOARE

O scriere istorică .i uridică
de mare valoare a ieşit de
sub tipar 1in limba francehă.
Ea este intitulată : Essai comp a r e sur Ies institutions, Ies
lois et Ies moeurs de la Roumanie depuis Ies teo1J}s Ies
11Im; recules jusqu 'ă nos jours
5i e c!Rtorată penei ilus·trului nostru jurisconsult ş i
om politic d. N. Blaremberg.
Ac·.~astă importantă şi colosală
lucrare a apărut în
ediţie de lux. formînd un volum mare ele peste 300 pa~ine. :--Ju
putem recomandn
îndestul juriştilor şi 0amenilor de ştiinţă în general aceastC:i operă de valoare. (2'3
iunie 1886)

MAMAIA. prima
noastră
de pe lil-0,ral, a „debu•Lat" în anul 19<10, dnd a
fost dat în folos!·n\ă ..marele
pavilion care era v:zitat în
fiecare dumini::ă de zeci şi
zeci de plezirişti. veniţi
cu
trăsurile de
la Consla1n\a".
cum aflăm din presa vremii.
Dai· cu mult înaintea Mamaiei, luase fiinţă la Bucureşti pr:mul .. ş1lrand". I s-a
spus, chiar de la .. inaugurare" (1869) : .. Sc.ă1 lcli1toarca de
la Cotroceni". Pictorul Carol
Pop de Szathmari ne-a lăsat
acest „instantaneu ''. dintr-o
duminică de vară. de la minunatul .. ştrand".

DATORIILE
LUI C. A. ROSETTI

Camera a luat în considecu 48 voturi contra !)
(fiind ş i 8 abtine:ri) şi a votat p~ articole proiectul de
lege pentru ca ţarn să plă
tească
datoriile răposatului
C. A. Rosetti (70 OOO lei). (1 :1
iunio 1886)
raţie

F'UM!\'l'VL

JN

ARMATA

ENGLEZA

Din ordinul comandantului
suprem al a1·matei britanice
se permite soldaţilor a fum:i
pe strade iarna după 5 ore
seara, vara numai după 6 ore.
(15 iunie 1886)
CIND? !

POD U PESTE DUN ARE

Se zice că ministeru are
de gînd să înceapă clin vnra
asta lucrările pentru construirea J)lldului peste Dun[1re. d:1r nu ştim dacă are parale. (:?.:-. iunie 1386)
ST.\BILIMENT DE BAI

staţiune

VEAC

Sl,1bilimentu de bf1i el<' la
Căciulata. jude(u Vîlk:e.a, cuprinzînd
100
înci\peri şi 40 cabine de bCti.
se cleschicle la 1 iulie. (10 iunie 1881))
Călimiineş!i şi

O COLU L U:\III

lN V ELOCIPED
C11rcspondentul 5pecial al
unui Zi[\.)' de spoit american,
ci. Thomas Stevens. race acum o căl[1torie cu totul origin;tl·"t. Plecat clin New--York
ele m•li bine de un an. călă
toreşte în velociped prin cont inenlu v~chiu cu proeclul
de -a ajunge în Chinci. d-a
1recc în .J a 1)0nia. ap0i la San
Francisco. în srîrşil ele! a f::lce
ocolu lumii străbătîncl cu biciclu siiu întreaga Amerid1 de
Nord. L\cum el se află în
Asia ccntr:1l[1. după cc a iernat în Teh2r..in. (4 IUnic 1ll313)

Patro<; fi ul. înscris alaltă
ieri
pe tabloul avocaţilor.
pleda ieri pentru prima oarlt
înaintea tribunalului corecţional. Acuzaţii erau doi pungaşi, înlrc ca1·e unul fur:i<;e
ziua iar celălalt noaptea.
Tînărul Patros
1ş1
începe
pledoari;:i : „ D. procuror, la
primul meu client. a calificat de circumstanţă agravantă fapbl că a comi~ furtul
ziua-nam inza mare şi cu r1
rară cutezanţă ; IE al doilea
client al meu. califica tot de
circumstantă agravantă faptul că a furat noaptea. la oră
periculoasă. Vă întreb. onorabile domnule procuror. cin:l
vreţi să fure bieţii oameni ? ...
(23 iunie 1886)
AMERICA CU

RECLAME

IN ZIARE
Un ţăran clin Conclou (Ne-

braskal

anunţă

că

doreşte

o
nevastă ele frumuseţe satisfăcătoare. înălţime 6 p!cioare,
greutate 250 pfunzi. părul
roşu, cu dinţi naturali şi să
fie ateistă. (21 iunie 18813)
Rubrică realizată de
Rodica ŞERBANESCU

Ion MUNTEANU

- - -- -- - - ----
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Panorainic extern
"'f.

paşnică,

"Pravda"
ediţii

pentru Occident

tzc Pste publicat de editorul
Chai'/es Co.•'. 1cspo11sa'11l peni nt Saznt Pa ul - Minnesota al
aq!."lli 'i Associated Press. El
.5i-a orqanL::at o echip<i de tracalificaţi,

ş{-a

asi-

qurat o tipografie şi a rc>a/i:::at 11.1 rwmar de abonamente.
Versiu11ea americanei a .Pra1·clei · se distribuie. în spedal.

uni.-asitciti. şcoli. mari bibliot !<:i. precum şi la firmele

i11

comerciale care au 1·e/atii

<'li

Unizwea Sul'ieticii.

Dincoace de ocean, în Eu oc<'identală, „Pravda" aprue m z-ersiuni speciale î11
Fran•a. Ila/ia şi Marea Bri-

ropa

tanie.
V·!f~i:inca

dâ.. se

italiana. ele n!ca supliment

difuzează

spe ·ia/
a!
sciptămi11alului
„L Europeo·-. 1n l'rimul nl!nzdr al acestei versiuni e;:;te
p!tblic'lt un vast reportaj c0nsacr,1t istoriei ;:iarulai .!'raz"

da„.
Llin :::i1w de 27 moi n.c .. rzi-etsillne specialei .5i

/)!lre o

NI<trea Hritcrnir>. .Jcr mes Kii! '.J. editnru/ e1;glc: al

p<»it,-11

.. P;·ar<lei " . a afirnwt cei cr r siu •1e11 l>rita nică are un tiraj
dr, 70.000 P.\'<'1nplare st o apadtir• .-.aptiimînalâ

Noi tehnologii RTV
------------Tel1•riziit>1!'a cu înaltei putere rle dPfinifie şi 1Ple11izi1111Pa cu filtru fin au atra.~. i11
mod special. atenţia la ,,xpoziţia internaţională şi la simpo::io1111l prii:ind noi/(' tel•nnlogii în materie ele „adiP ş1
t1>le1·i::iuile. organizate sim11/tan la Tokio.
Expoziţia a fost orga ni :fi.te
Îll c•1clntl unui progrc.111 de

Noapte de
1.Vapni ng.

un

cartier

măr

de luni dP zile o adP1'ărată
fortăreaţă a lui Rupert Murdoch. magnatul
de
presă
austra lia 110-ameri«ano-britanic. Aici şi-a instalat impri
·lleriile 1111de-şi tipiire!)tP. ca
cele mrzi m'lderne şi sof istipublicaţii/I'

en-

cotidianul .. Times"
să[ltămi11alele .. Sunday Tiluos'
.5i .. 7\'ews of the World". DP
ce a 11n1t nPvoie Murdoch.
pentru o treabă atît <le fireagcâ.. ele n citadelă fortifigle:::e:;;ti:

ca tă :' C.i să se a pc, re rlc protestele? celor 5 OOO dC' salariati
;ie caro i-a concediat <·H bn1!alitate profitind de
renlementă1·i ale guvermLlui con-
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<'<!r ::2rări

al

Societii'ii

jr1po-

1ie::e </( difuzivne (Nfll\..) .~i
a Dfe:::entat un sistem disnw·
1w 1125 linii pentru f,() ir~a
gini p1• secundă. Au fost inraţi.~atP. rie asemenea. si alte
rwutâti importante clin do;>1e?1iul transmisiei directe prin
satelit. al telei:izi1111ii prin c11blu. al ai1diotehnologiei etc.

groază

gi na.5 al Londrei. a det,enit

cate utilaje.

de pro·

concedioţi

c<irora li s-au alăturat ci~eoi
mii de muncitori
veniti în

De la începutul ocestui on.
zian1I. sori etic „ Pra vda „. h
l'•!rsiu ·zi speciflle. se dif~zea
:::<i în Statele Unite c:lc Am.>1·ici;. precum şi în alte ţări
orcirio 11 tal.:>.
fn S.U.A .. cotidianul sorie-

clw·ători

manifestaţie

salariaţii

test

la Wapping

sen·ator care>, în anumite co11ditii de grevă, pun
gre1.;istii în situaţia de . autnrnncecliere•·. un fel de .. demisio11<' ri i n masă".
Cartierul Wapping a de1·enit doci. în ciuda protestelor
lnczlitorilor săi. o .. zonă rezerrntă „. Traficul urba 11
nhişnuit a fost deviat. ecl1ipP
de poli'ie suprai-C'y/H'l!:ci cu
:>trăsnide venirile şi plecări

/n

zicdi~tilor

şi

ale

lucrători

lor. c?11trol-:1r::ă toatp cmtotremtrile care aduc h irtie
şi
transportă

ziare.

La 4 mai. spre
11Ci

fortificată

această

:::o-

s-au îndrel)tat.
pornind din Fleet St rc>et cu 11osc11 ta şi t·ecliea stradă a
presei londoneze
într-o

sprijin.
lider i
sindicali
şi
deputa ti
laburişti.
1n imediata
apropiere a fortiireţei
M urdoch au
fo~t
întimpinaţi de µoliţistl
îrwrmaţi cu scuturi de plastic şi
bombe lacl'imogene. prel'um
şi de deta.~'1mente de politie
ca lare. Atacul im pot 1 i Pa clem onstranţilor s-a de:lăntuit
01 brutnlitnte. şi s-a soldat
cu peste o sută de răriifi, dintre care m111ţi internaţi în
:;pita!. Au fost efectuatr> potrivit relrztărilor presei britanicP opt:::eci de arestări.
Confn111tatea dramnti<'ci. d<'
n riole 1 / ă neo/..isn11dă
din
<artierul Wappinn e im a.~
pect roncludent al liberlcitilnr
care stau la baza co nrr•ri!iei
dc>sprP prowi a miliardr1 ·u !ai.
1 1·opril'tar de ::iaTI?. 1• 11 tari
de tele<'ÎZÎLLlll'. Tel'ii>IP s i st11 cliouri cinematngraj ice. dec/a·
rat. 1111 mtimpliitor. la n .1 11cl!etă din S.U.A.. la fino/r lui
1985. „cel mai odios o n1 al
anului".

Tv. Monte Carlo
in alarmă!
Porsnnalul postului de telC'1:i::i11ne .Wonte Carlo est"
neliniştit.
O şedinţă furtu·
noasă tirmtd la începutul lunii aprilie a a1ătat că. în
ciudo
celnr
un milion de
:spectalofi credincioşi „ dcJra-

ctarea

financiară

derii

pe1·sisl{i

întnicît

a intreprin-

cimeninţăt0r"
încasările pu ':llicitrzre

stagnează.

1n

acestP

condiţii.

s-n whlin1at în aceeasi ~e
dintă . ..Tv. Monte Carlo" constituie u110 dintrP tintple răz
lwiului

dezlănţuit

parti~u/arP

rl" firmele

care-şi

dispută

mono oolul asupra mi jloacr>lor
de cnmunicare audio-ci:unle
.~i a 1mblicitătii
din
tiirile
pieţei corn mw'. Afirma 'ia n11 -i
pratuitci :

„G/:Jb.i'·

şi

gn1pul
brazilian
cel itclinn al lui

Berlusconi au şi făcut oferte
în acPsl se ns. iar unii dintre
deţinătorii de acţi11r,i. prhtrc
care

şi

mari firme franceze,

sP a ratei dispuşi să t'îndă anumite cote.

· Panoramic extern
'

'

"Emitenţa Sa '~

' .

.

l
!

mai mare parte din oreli! ele
cu/tural-arti~

transmisie TV

la sută, acoperit r

tice, 71

domnul Berlusconi,

ele

programe străine. Fra nta a re

atacă

doar 15 la sută. Kenwi liO la
sută. Statele Unite 2 la su.tel.

Pinci nu demult, în Europa
a fost consi<lel'ată tradiţio11alc1
organizarea
şi
dezvolt.:trea
si11temPlor de cam unicare ancliorizua /ă ln funcţie ele intere.~C'le na ţiono le ]JO/ilice şi
c11lwrale ale ficccirei ţări. de
clispm1il>i/iuiţile proprii ele investiţii. Oe unde ş1. sitiwrea
rucii011.>le1 1 i:::iunii, ca
i11stn1me11t ele cultură de masa rn
n11dul se1'l'iciilor publice . .fi1w ntat<' :;;i cont rolate clP -;tM.
1n ultimii ani insci au început sâ. fie ncceptate si inlfodus" (cel mai recent în
f<'rnnla)
organisme
priNrte
ca re se ocupă de co ;1111n icarea arrdio„iziutlci. Unul dintrr• acc>stea este grupul
lul
Silrio J3er/11sco111 (cu o cifră
de afaceri deda ratei în 1983
ele 5 mi/ic1rdc> de frnnci franceci). care de cw ind, trecird
oraniţele
Italiei. a pă t rnn.o
(nu se ~tie încă şi c11 ce con·'<'CÎ 11 te) i n Frn n ţa.
Co11:;tituil în 1980 JJP bcr:a
capitr1/urilor
wwr
sociC'lati
imobiliare. (Jnt) 1.1. cr1re inilictl şi-a început actil'itc:tea
1•rintr-11n modest cancrl TV.
a ci.5tiq{tf rn. cîţirn ani iJrimul loc in canalele de transmisie italiene. Tn Jrl8,1. impreunri cit grupul ele nre.:;i
l\lonclaclori.
clet inca
prnl'I ir.monopo/11 l tc>leri?ittnii prirote
din Italia. Reţelele de ~tat (si

Televiziunea

prin orele ele en, isie si pri 11
beneficii). cm clC'Penit currwa
ntsalelf' lui Berlusconi nvmit
printr-un joc de ciwinte „E-

init(.'n(a s:r'. Ţelurile' grupului ? Cî,~tigul. Ciştig plin p11b/icitate. prin i·i1Hierea pe al
te JJit>te a unor
1Jl'Og1am,.,
proprii. prin e:rtindnea 1 <'
ţelei. în alte t<lri. Este nore
grup11l Ber7usconi
doar
11
f oartP modernă şi fll'OS/H'ra
f ormâ ele afaceri :'
Eridenl
cel nu. Grl!JJUI c:.\IC' 111 acela.~i
timp un foarte modern mi.iloc de i11fl11entare c1 opiniei
public<' în lumina interese/nr
mare/id capital. în SC'Clpul întciril'ii propaqandei anticomtt11isle cles.f<i.5nrate de cercurile
auresive
interesate 1n cursa

De

ce

s-a

-

adesea ne/l)io-

lă făcută de televiziu11eu
pri1'atli ce l ei na(i01!((/C'. Ccm-

secin(.a?

Citcim

Tn c;uda a i'antaje/or c11/t11rnle proclamnte în principiu.
te/e!'iziunea pricatcl se d'J"edest e a fi în rapt o [rină în
<Ie-vo/tar1•a culturii naţiona
le. Şi nu poate fi altfel Citita
1·„em" cît la ba:::a ei 1m stă

fc>sta şi afirma".
fnnnă

AceasUi

a

are. cvm e firesc. n i11fl11c>ntă
nedorită

pi!

plan

disp.11'e lent dar siqur ci<'

lcl

p<> micile ec,·ane Nt s{i facil
loc dijl'rilelor mănrn/isuri el<'

res şi pe1111·n

californienii în
ln chip de a:nticloi. Pic>rre

şişi).

Desgraupes. ct propus. în Frn n (a. aşa cum relata ,.1.P Q11ntidien de Paris". 11n canal ele

televiziune e1o·i'7Jea n n li me 11tat prin sat<.>litul TffF L, ('arc
sci t ra nsm.ită opt ore rw ~i
11ro(.Jrume r·n caracti·r cultural Jl<'J>lru ţclrile E11ronei. Desigur. prnicctul e 1•oslisitor.

trebuie finanţat
şi

deloc minor ziste

fluenta
ţ!ei

nefastii. asupra

c;·pa-

1Jarte 11u spre produclia pro-

are

o

in-

fJrie. italiaw'i. ci spre> import.

tei

trebuiP se/ rP 17ntpu1·ilm

7Jrit-ată

(B1•r

Berlusconi,
iniţiatit!ei

Drnmul

nera/e ale 7Josturilor TV noliona/e şi cele ale grupului
particular Ber/11sconi sini înc/rejJ(ate
in
c1•a meii r1arP

trimestru al

arqume11t

lVl ttr-

cloch şi a l/ ii).

ele .filme. Chelf1tielile fJP-

ln prim11I

statc•/r•

ele

-

con cu ,-enfei

tel.~mann.

natională
„

(de

ralifornia11('i

participante

nului trecut

moralcl..

icleoloqic :

cult11 ra eur0!Jea nci şi nationrt-

multi( ne1ne lipsite de i11te-

Alci.turi. de /Jn/!wrea ;ml>li:iICtrii. televi.?iuneG p1frată. lipşi

importat.:.>

1wferitirc>.
FJer/11.~co11i
nu-i
sinq11rul.
Te/e„i?iunc>u
pril'alii începe sii. pro/ifere:e
şi în alte (ciri întă1inc1 nn<'na/ul pro]lagancli.~tic ni forte/or celor mai rrnctionnrf'.
1n Fr<'11fa. în c1mcHrc'111li n•
Rerl11sconi. .f<irome SP1Jdo11.r.
a pr'JJHIS nic-i mai mult 11id
mai p1 tn clecll sci c 11mprrc.
l'll patrn milicnde c/1> fra11('i.
p Jslul 11'1/ional „/\11ten11e 2··.
Pro7w 11e1·ra a fost intîmpino16 e•1 p·ot,•.c;t1. J11 ·' c/11 n I'. se
rec .. rr11·ati_u„ 1:ri1~'11 ci11tr•n i
11aţio11al6 a t<•lert:;11.1ii Jraf1f)in

tui an s-a cheltuit duhlu (a-

lilicc'1

c011.~1C m

de

produse

unor

prorenienţă

alt scop deci( ciştigul.
Co11cl 11rlent
este 'în ace11stă privi11ţă un aspert al pror;ramelor te/eriziunii italiene.

sitii ele orice riis7J11 ndere no-

zinnr'

inarmări/or.

particulară

creatia
„

clin

„L' Uniiâ·' .. S" produCl' pu(in.
circul<1t!n icl0ilor c !'(dusă .
putine tnlente se pot m•rni-

ele telei'izivne

erodează

Din

ajuns aici?

c011r11rcnţ((

aces-

ele aceec1.5i perioadă n u-

pentrv importul

de filme şi filme TV. Italia
a ajuns astfel sci aibct cea

le care

CHl11tra ·

fi. se pare, expe-

1'CI

rimentată

pe

dovedeşte

cleci ane1·oil)S.

ficultăţi/e

oglinde$C

11rm!'iri!C'

Antenne

1. se
/)i-

elocnl'nt

.. pril,atizclrii"

lele

t·iziunii. L egea celui mai IJogat se do ·edr.5te a fi. 8i î>1
acest ca;:;.
pe

pe cit cir

l>ruta/ă

mrti
nu al'e în.\li totdea11cea mai mvltă minte.

atit

de

nocfrcl.

CC'/

puternic
11a şi

Rubrică Tealii1.al i

Constantin
~--·--
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•

Cu cîtva timp în
în cadrul unei
festivi tă ţi ce a avut loc
în Capitală. au fost înmîn:ite premiile pentru
urmă,

crea~ie

literar-a rtis ti că

ale Uniunii T ineretului
Comunist pe anii ms.;
şi 1985. In serăm în rubrica noastră pe noii
laureaţi
ai premiului
pentru
publicistică-re
llOrtaj : Simona Vărza
ru „Prin ţ;irile române - călători <;trăini
Jin secolul al XJX-lea•",
Editura Spol"t-Turi:;m;
Petre Domşa - .,Coră·
bii în inima Dobrogei",
Editura Albatros : Cornel Brahaş „24 de
ore
pentl'U
destinul
rtomiîniei ". Editura Eminescu ; Monica Teiuşain-Zvirjinschi „Ah,
această
v i ată
ca 13
Hol lywood", Editura .t\1batros : Jon Simion Pop
„ Vedere din turnul
de
cont1·0I ",
Editura
Sport-Turism. Sincerele
n oastre fel ici lări !
• !ntre laureatii cele i de-a II-a eclitii a
Concursului de cîntecc
şi de poezii
patriotice
JJentru 1·opii, organizat
de Consiliul Naţional al
Org;mizaţiei Pionierilor,
în colaborare cu Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste. Uniunea CompozilNilor şi
Muzicologilor, Uniuneq
Scriitorilor şi Raclioteleviziunea r0mână. se află 5i unii dintre colegii noştri. Astfel, premiul III la secţiunea de
poezie a fost acordat lu:
Tuliu Raţiu, redacl•)r
sef aci junci al publicaţiilor pentru copii şi tineret. iar premiul lIT,
la secţiunea de creatie
muz ical ă,
lui
Petre
Idricennu. redactor la
RTV, pc.ntru versurilr~
la cîntecul „Şoimii patriei vei mulţumesc·'.
• Potrivit programelor Jor, unul dintr e obiectivele redacţiei ziarelor constăn\ene .,Dobrogea nouă'· şi „ Li to1'.a1·• ii constiitu1c impulsionarea mişcării arlislice de amator i <;i. respectiv, sprijinirea cercurilor şi cenaclurilor literare din judeţ. Publicîndu-i în coloanele
ziar~!<)!',
multi dintre
memb1·ii acestora devin
colaboratori 5i corespondenţi statornici, re-
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găsincl 1 1-se apoi în activele obşteşti - posturile şi subredacţiile vo1unt·=ire. Astfel. de cut""ind, a [ust acord:it un
premiu special el~vei
Anamaria
Stan,
din
Medgidia.
în
cadrul
concursului
1 i tera r
..POESIS" - concu::s de
interes naţional, afl::it
la a patra ediţie, onorat deopotrivă de premiile Uniunii Scriitorilor, ale a:ltor :nstiiu(ii
de antă şi reviste culturale din tarf1.
• Redactorii din presa braşoveană ~-au înlîlni1t recent cu conf.
univ. dr. F.mil Foenaru.
de la catedra de şliin!.,'.!
<>ociale a univerc;itălii

rilor

Caietul de vaLumea '86. 'J'ipă
ri t în condiţii ,;rafice
bune,
noul
almanah
estival de politică extennă, singurul cu un asemenea
profil.
este
deosebit de interesant.
• In
întimpinarea
.,Zilei ccpilului", revisb „Sănăla1tea'· a editat
Lln supliment educ'ltivc;anilar conţinînd sfaturi, noutăţi medicale,
informaţii utile, curio;d lăt,i, rebus. umor.
• tn redacţia z;.arn1ui „D!·umul
sociaJ.ismuJ1ui" Hune•loara,
organizaţi.a de
partid
.5i grup.a si:1dic.ală au
iniţiat,. î•nC'ă de Ja începutul anul11!. un cidu
săi

canţ ă

· PE SCURT

•
ţeni

Ziariştii
îşi

seria
vizitelor de documentare în localităţile şi la
m.'lrile obiective economice din jude\. ln lum.a
mai, ei au fost oaspeţii
constructorilor primei centrale nuclearoelectrice din România aflată la Cernavodă. A
avut loc apoi o întilnire cu reprezentanţii
co:1siliului populaT ori\.5enesc, discuţia desf.ă
şurîndu-se
pe problemele cleLvoltării economice şi edilit&r-gospodăreşti a acestei vecbi
aşezări dobroger.e. Insemnările,
notele, rep01•t.ajele - ca relatări
de la faţa locului
au fost reuni te într-o
pa~ină special5, sub genericul unei rubrici de
largă
audienţă : „O zi

locuitori

de la noi
ele dcz!J;:1ted pe teme
care n evocat
profesjonale. Pină .acum
împlinnii. a
au fost prezen.t.ate te50 de ani de la p1'occmole:
„Acţiune:a
de
sul militanţilcr comL1pre.să. Cerinţe şi modanişti şi antifascişti d.;
li t.:l ţi .J e realizare'" „l nla Braşov.
l'ormaţia gen pu~li
• În ideea de a procistic majo!·", „Despre
paga în rîndul popurcpc>1·laj „ ş.a., unele dinlaţiei cunoştinţe cu pr1tre ele l'iind
lucnirile
vin~ la sănătatea copiide dipbmă .ale absoll::ir. a familiei în gevcn\ i lor
secţiei
de
neral, revista „Sănăta
ziaristi că sau ai -cursutea·' a organizat un con1·i lor p,isluni\•e-rsitar~ de
curs-test sub genericul
presa ele lR A-cademia
„Copiii, bucuria fami „Ştef.an
G :ieorgl-.iu „.
liei ". Concursul - care
Recent, a f,;r~t dezbătu
se va desfăşura p(• ci ut.:), pc bază ele refNale,
ra1 a a 5 luni (rnai -~cn
tem.a : ,.Idei. te/.e şi intembrie) şi va ccnsta în
v~1U1mi n te pentru acti5 teste a ci le 5 între·
vitatea rle pres<."1 rezulbări, publicate în fiet.ate
din
cuvîntare.a
care număr de revistă.
L o v u r ă .5 ul u i Nicolae
începînd cu• num[tntl 5
Ceau.5cs.:u 1.a .\dun.area
- va fi dotat c:u trei
solemn.ii dedicat,'\ a:-iipremii şi 10 menţiuni.
vcrsării a 63 de ani de
•
Cele doui1
ronla făurirea
Part i,lului
cu1i.suri publicisti.cc-. unul
Comunist Tiom~in".
pentru
cititori,
altul
• Colectivul
redacpentru profesinnişli, orţional al revistei „ Vinganizate de: ziarul „Litoral" (despr.; care am ' \ a militară·' a editat un
informat
în numărul
nou supliment spori.iv
anterior
al
„Prese!
ilustrat :
Fotba l
noastre"), rrunîn
desSteau a 1986. Prezentat
chise pînă la 30 scpîntr-o manieră şi în
te:nbrie HJ36. Va accn·„
r.ondi(ii grafice excepda premii şi Cen trala
(ionale. suplimentul se
0.N.T. „ Litoral".
recomandă prin conti• De curlnd. redacnutul său bogat, intcţia revistei „Lumea" n
resa·n t şi atractiv.
pus la dispoziOa cititolocale.

sernniJicaţia

1

constăn-

coniinuă

ai

localităţii

dv. ".
• Recent, col·~ciivul
redact;ionail al zi<irulu!
„Drumul socia1jsmului"
a ecJi,t.ai, în colaborare
ou Inspe~1toratc1l $col.ar
all .i udeţu.l ui H uneduar.a
şi
Oa.sa
PC'n;onalului
Didactic, foa:a volanE1
OJim1Jiacla,
consacratu
analizării
rezultalelol'
obţinute ele elevii hunedoreni !a fa~1 rt>publicană din .acest an a
concu.rsurilor pc discipline şi me.;erii.
R€m0·rd'1m. pen•tru conţi
nutul tematic. c.:alit.atea
oorjiturii şi ţinub lor
g·rafică p.agiinile apăru
te sub generi<':..il „!nvă
ţămînt m.)~lcrn. liw:'i.t<imînt practic.
l nvJtă
mfo t efioi en l".
• La sfîrşitul lunii
mai. la Galeriile de artl1
„Steagul roşu Ateneu" din Bacău a avut
loc vernisajul unei noi
cxpozi\ii.
manifestare
înscrisă în cadrul Festivalului naţional . Cîn~
tarea Romtrniei ". Au
expus Ecaterina Scniuc
- pictură şi Sever Bodron sculptură
în
lemn.

•

Comisia

profesio-

nală a Organizaţiei Internaţi o nale a Ziarişti

lor (Ol-".) s-a reunit, recent, la Bagdad. A rost
examinat raportul de
a:::ti vi late al Comis!c:i 5i
planul pentru anul l!J86.
S-au discutat. de ase„
mene!l. co1~di\iile în vederea organizf1ri i e'<pr>zi\iei „ lntuprcsfoto 'U7".
• La Leningrad. au
început să se fabrice echipamente de fotocompoziţie. Acestea permit
să se accelereze publicarea celor mai noi
şliri. Textul. înscris în
memoria unui ordi nator. este transferat. cu
ajutorul laserului. p0 o
matrice. Ec:hipamenlul
este capabil să înregistreze pină la 5 mil •oane p.i ncle microsco„
pice pe secundă. din
care sînt compuse textele
sau
i l ustraţiile.
Primul echipament complet va fi livrat reda<'ţiei
ziarului moscovit
„ Pravda".
• l\ înceta1 din Yin1 ~
Georges Audinol, clirector general al Soci el."\\ ii
„Le Figaro" şi preşe
dintele sindic<~tului (patronal) al presei pariziene.
• Robert
Maxwcl I.
patr-.>nul grupu I ui bri ta-·
nic de pres[1 „ Mirror
Ncwspaper Group". a
concediat, la 17 marliC'
a.c, 220 de zi<uişl i :-iparţinind redac(iilor celor două ziare ale sale
din Scolia
--- „D<iil.v
Record"
şi
„Sundav
Mail". aflate în grevă
pentn. a pro1esta împotriva refu;rnl ui patronului de a angaja negocieri in pnvin\a proiectului său ele a edita
în
culori
publicatiile
„Mirror'·.
• După o sută de
::i.ni ele apari ţie, „ Le
Nou vei Alsacien ". colinian bilingv ce apare !;l
Strassbourg o edil.ie franceză. alla i.1
ge1·mană traversează
o pe!.'ioadă clificiW din
punct ele vedere financiar. Ca urmare. au fost
C·:>ncediati 7-! <iin cei
112 s3Jariati ai s[ti. Pentru redresare. a fost relansat, la 18 aprilie a.c.
săptămînalul
„Healilcs
alsaciennes".

Din iniţiativa orfinlandeze
Kansas Radioliitto (Uniun-~a populară de radio), a avut loc. ln
Helsinki. un seminar
naţio:1::il oe lema „Dcmo:::r:iţia în comunicare", destinat Jucr.ăloi:i
lor postului de radio
finlandez. precum şi alLor inleresati. E'tpunerile prezenlale de eminenti specialişti
di n
ţară au tratat probleme
a le co;nu nicării în Finlanda actuală : concentrarea: mijloacelor de
comunicare în masă,
perspectivele libertjl\ii
de expresie. po5turi le
locale de radio. folosirea surselor externe etc.

avut loc, intre 29

•

g:rnizaţiei

I

şi 3~

martie, la Londra.
• Consiliul national
al Fc.lt·ratiei indiene a
7i:.1rişlilor
profesioni)li
(l FW J).
în reu1niunea
rlin 15-16 martie Hl86,
a invitat membrii săi
s[1 pm·t1ci pe la o p:revft
de o zi. în semn de
susiinere a revt·nclică
rilor ziariştilor privind
mărirea salariilor.
• La Paris lucrătorii
posturilor de radiotelev1z1Une naţicnale pro1esteaz5 impotd \':-! hotăririi guvernului de a
„ privatiza „ în următoa
relC' luni postul l (cel
mai populaT) de televiziune. Peste n mie de
tehnicieni. real i ~.ntori 5i

PE· SCURT '· .
din toati lume .
.

t.

• Binecunoscutul <.1ctor fra!1cez Jean Marais este animatorul unei emisiuni radiofonice de sîmbălă - „.'\r·
bitrul". cu o clurntl1 de
:{() de minute ~i R <'ă
rd dom:n::inti1 este buna
clispo.,,i\il'.
• Audienta sl::iliilor
de radio franceze
"
crescu L, in l9U5, cu 5, l
la sulă (27,26 milioane
de auditori la sfîrşit~1l
lui 1984, 29,37 milioane
la sl'îrşitul anului 1H85) .
• Localmilc din Pnris ale s.ăplăminalului
politic „JeL;ne i\friquc".
cunoscut pentru aten\in
pe care o accirclă problema1:icii
lărilor
în
rurs ele clezvoilare, au
fosL ţinta unui atac cu
bombe. Nu s-au înregistr~t victime. Alacul
a fost revendicat de un
grup rasist de extremu
dreaptă.

•

Confedera\ia ziaasiatici şi„a săr
bătorit cea de-a
tl-n
aniversare. Cnniedera\ia a fost constituită la
11 martie 1975.
• Congresul Uniunii
ziari;;Ulor angolezi a
riştilor

· .

.

,·

.,

'

cadre de conduccn' au
organizat la 27 mai, o
clem·Jnstratic de la Tuur
Ei I' fel pma la sediul
Consiliului de miniştri,
cerînd guvcrnul L1i să r enunie la aceast(1 deci zie pe care o considerft
„ nimicire deliberată a
bunurilor culturale ale
s ta tului".
• La
Varşovia
a
avut loc cel de-al 4-lea
Simp.nion
intcrnaţio
nnl, intitulat „Cablurile' oplice şi aplicarea
!nr" Simpc,zionul a: fost
organizat de Academia
polonezJ ele ştiintc şi
Instituiul
pentru comunicare. La această
reuniune internalion<tlă
au parlicipat specialişti
clin Eurcpa. Statele UnilP ale Americii şi Japuni:1. S-a sublini"l.t, ctt
acest p1 i lej, di optoelectn11ica şi-a asigurat
din ce în ce mai mult
un prestigiu în lumt',
fibrele optice revnl ul io„
telecomunicatiilP
ninrl
si transmiterea de informaţii.

• Al 20-lea Congre~
al presei franceze internaţionale a reuni·t 120
ziarişti clin 25 ele µiri.
Congres..il a fost orga-

nizat de Comi1elul inal Uniunii
i n Lernaţionale a ziari';;!ilrir şi a presei de limh(t franceză. S-au aborclat. în principal, persp01Aivele comunicării pc
phn mondial in limha
fr:.1nC'Cld.
Beirut ul
de
• în
vest. patru ziarişti francezi de la cana lul dP
televiziune An tenne 2
au fost răpiţi, în 7ius
de a martie. de c''ttr::!
necun0scu\i inannati.
B! La 31 marlie s-nu
împlinit 45 de ani de
la c '.m5lituirea Sindicatului egiptean de presă. A11;,,ial.
la aceaslt1
ctatii., în Egipt este săr
băloril 1 Ziua ziariştilor
egi pte•.1i.
• Prima
transmisi.:?
lem.1ţional

radi0fonică

r.umerică

intercontinentală

a fost
intre Praga şi
Tukio. printr-un conce«t al Orchestrei simfonice a RacliolclC'vi:~iu
nii cehoslovace.
• „ Freeclom way<;", revistă
l!'imE=strială
publ icală de „Frccclnmways
/\. s s o c i a" le s •
(S.U.A.), a împlinit 25
ele ani de apar itie. Primul număr al revistei a
văzut lumina
tiparului
în
primăvara
anului
HJ61. Revista a apăr3l,
în special, interesele a realiza·tă

I.I-o-americanilor, da.r şi
ale tuturor celor ce au
luptat împotriva colonialismului, pentru libertate
şi
independentă.

• De la începutul lunii martie, o nouă staţie de radiodifuziune Jungend1·adi.J D1' 54 emite în R. D. Germană. Prngramele se acin:! sea.i:ii, în special, t:nc-·
1·ilor. Circa 70 la s~1lă
din orele de emisie sînt
rezervale muzicii, restul fiind informatii şi
comentarii. Staţia emite pe unde scurte între orele 13 şi :H, zilnic.
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PRA GA
1986
1

ecent, Io Praga, in ziuo de 9 iunie 1986, cu prilejul
împlinirii o 40 de ani de la crearea Organizaţiei Internaţionale o Ziariştilor, o avut loc o adunare festivă
consacrata acestui eveniment.
Desfăşurată în morea soiă o celebrei „Slovonsky dum", în prezenţo
reprezentanţilor o numeroase organizaţii membre ole 0.1.Z. precum şi
o unui mare număr de ziarişti şi oameni de cultură din copitailo R. S.
Cehoslovace, ceremonia aniversară o prilejuit o amplă evocare o celor
patru decenii de activitate, înfăţişarea drumului parcurs, a reofoărilor
din această perioadă - materializate, între altele, in creşterea co11tinuă o numărului organizaţiilor de ziarişti din diferite ţări ale lumii,
din toate continentele, care au aderat Io 0.1.Z. - precum şi prezentarea principalelor obiective pe care şi le propune organizaţia pentru
viitor.
Întreaga manifestare s-a desfăşurat sub semnul, pregnant subliniat,
ol necesităţii de a angaja toate forţele ziaristice în vederea îndeplinirii
misiunii supreme ce revine presei în această perioadă complexă pe
cme o traversează umanitatea, o sporirii continue a contribuţiei 0.1.Z„
o organizaţiilor naţionale com,ponente, o tuturor oamenilor de presă
la apărarea păcii, militînd cu fermitate şi solidar pentru dezarmare, şi
în primul rînd pentru dezarmare nucleară, pentru întronarea unor relaţii
de încredere, preţuire, prietenie şi colaborare între popoare.
ln cadrul adunării aniversare au vorbit K. Nordenstreng, preşedintele
0.1.Z., J. Kubka, secretarul general al 0.1.Z„ invitaţi de onoare dintre
membrii fondatori ai organizaţiei, precum şi reprezentanţi oi oficialită
ţilor din ţara gazdă.
Cu acelaşi prilej, în semn de omagiu pentru militanţii împotriva fascismului, a războiului, participanţii Io festivităţi au depus o jerbă de
flori Io mormîntul simbolic al autorului tulburătorului „Re1Portaj cu
ştreangul de gît", Julius Fucik, de la Monumentul noţionoil de pc
colina Vitkov. Prezentă la acest moment, soţia cunoscutului ziarist
şi militant antifascist a exprimat vii mulţumiri pentru omagiul adus.

R

Prezente Io festivităţile consacrate aniversării a 40 de ani de la
crearea 0.1.Z„ delcgotiile din partea a numeroase organizaţii de ziarişti - din Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană,
Cuba,
Eqipt,
Franţa , Irak, Mexic, Nigeria, Polonia, Siria, Ungaria, U.R.S.S„ Vietnam, a z iar iştilor palestinieni, a reprezentanţilor unor federaţii regionale, precum şi delegaţie Consi·liului Ziari şti l or din Re1publ ica Sodolistă
România - au portici pat, în conti nuore, în zilele de 10-11 iunie a.c.,
la lucrările reuniunii lărgite a Secretariatului 0.1.Z., consacrate pregătirii celui de-al X-lea Congres al 0.1.Z„ care urmează să aibă loc
la Sofia, între 19-23 octombrie 1986.

La 8 ·iunie 1946, congresul
mondial al ziariştilor. com·ocat la Copenhaga, a decis înfiinţa.rea
Organizaţ.iei Internaţionale a Ziariştilor.
Prin caracterul său democrntic şi progresist, confirmat
de activitatea prodigioasă de
JJatru decenii, O.I.Z. continuă.
tradiţiile unor organizatii similare existente în perioada
interbelică. Atunci se im.p~t
scse ideea constituirii 1mei
organizaţii a ziariştilor cu adevărat internaţionale. Astfel,
la 13 iunie> 1926. la Paris. a
fost întemeiată Federatia Internaţională a Ziariştilor. Dar
cel de-al doilea război mondial va priraliza complet activităţile Federaţiei. Tn acest'!
condiţii. la Londra, în :::iua de
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18 decembrie 1941, a fost înfiinţată

Federaţia

lnternaţio

na lă a Ziariştilor din ţltrUe
alicUe şi. libere. Noua organizaţie a jucat un rol deosebit împotriva fascismulvi care '!:iola libertatea presei şi
exercitarea liberă a profesiunii rl ziarist.
Organizaţia Internaţională a
Ziariştilor, creată în urmă cu
patni el ece nii, Laz indn-se pe
principiile înaintate ale preclecesoarelor wle, şi-a în~cl'i~
în statut ideea generoasă cc1
ziaristul nu poate fi doar t!I".
comentator neutru. depărtat
de toate conflictele i:i<::ţii o·
bisnuite. ci o componentă a
structurilor
sociale
rea le.
MijloacP/c el<' informare în
masă, în concepţia O.T.7,„ tre0

buie să participe la de"i'oltarea sorială, iar ziariştii să
se anaa)eze acti1> în lupta pent ru atinaerea olnectivelor majore ale umanităţii, fată de
care poartă o imensă responsabilitat<>. !n decursul e:cistenţei. so/C'. O.l.Z. a reuşit sc7.
reuneas(·ă eforturile creatoare a pe1>te 200 OOO zia1 işti din
120 de fări ale lumii. pri~itr'.!
care şi România.
Ziariştii români i şi fac im
titlu de onoare din a urma
neabătut direcţiile

de acţiun<>

trasate cu clarviziu.ne de
partidiil nostru, de secretarul
său general, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu.
fiind combatanti
in prima linie a bătăliei pentni constniil'e.:z societăţii socialiste multilateral dewoltate, a societăţii commiiste în
România. Ei militează actiti.
inclusiu în O.I.Z., în numele
a.celorasi comandamente, pentru sol~ttionarea mariloÎ· probleme ale lumii contemporane, fiind printre promotorii
instaurării noii ordini în domeniul informaţiei. Ziariştilor
li se cere „să oglindească
numai realitatea, să afirm~
numai adevărul, să servească, într-adevăr, cauzei
progresului, păcii şi colaborării
internaţionale",

m·ătn,

încă

din 197 5, pre.5edintele Repnblicii Socialiste România, în
alocuţinneci rostită cu orazia
primirii 1:1. Bucureşti a membrilor prezidiului 0.I.Z.
Idei/e„f orţâ în ?1umele că
rora se desfăşoară activitatea
1nesei româneşti coincid cu
cele mai nobile obiective ale
Organizaţiei Internaţionale a
Ziariştilor. lntă, de altfel, ce
se preci-zează în apelul Secretariatului general al O.I.Z.
adresat organizaţiilor membre, grupurilor naţionale şi
membrilor
individuali,
cu
prilejul celei de-a 40-a aniversări a organizaţiei şi al
convocării celui de-al X-lea
Congres al său: „ Naţiunile
planetei noastre doresc, înainte de toate, eliminarea pericolului unui război termonuclear, încetarea cursei înar·mărilor, abolirea tuturor formelor de colonialism şi rasism. Ele militează pentru
dezvollarea procesului destinderii internaţionale, cooperării
reciproc avantajoase în sfer l
economică,

culturală,

şliinţi

a sportului, precum şi
pentru extinderea schimburilor de informaţii. Cel de-al
X-lea Congres trebuie să contribuie la căutarea de soluţii pentru toate aceste probleme serioase".
.fică şi

POSIBILITĂŢI EXISTĂ!

aceleiaşi

I

OAMENII LE TRANSFORMĂ I
ÎN REAL ITĂTI I
)

Ce

putem

I. C. S.

afla

d espre

Mixtă

activitatea

Olteni/a ?

-confecţii

Alături

de constructorii de

nave. ele ccila~ţi oameni ai
mundi din i·1l.reprinderile Olt eniţei .. şi lucrătorii
comerciali ai oraşulu_i s-au prezentat, in anul celei d~ a G3-a
anive:·.si1:·i a partidului,
cu
realiz3ri însemnate. F.i s-nu
străduit

să-si

înclepli ne as('.ă

la un nh'el ridicat sareinile
ce le re\·in pentru îmbunătă
ţirea continuă a aprovizionă
rii p 1pulatiei. oen lru în de pi inirea indicat< )ril1>r economico-.financiaTi .<-i. inainlc
de
toate. a celor de efic.icntă, de
calitate şi rentabilitate.
Bilanţul pc c.are
l-am
făcut cu dt.n1 limo în 'lllrmă
în adunarea generală a r<'prezentanţilor oamcnHor mu 1«ii ne spunea
tovarăşa
Emilena
Savu,
direcl<1are:i
ICS:\1 O.tenit.a - a demonstrat v<iinţ.a întregului iwrsnnal ol întreprinde1rii nrl<Clslr"
de a-şi onora propriile att).;ajamente. de a se situa la
inăJ\imea cxigen\el0r aduale,
cu alte cu\·inle de a practica
U!1 rnmert dvili:u!,
eficient.
cie înaltă calitate. S-a evidenţiat. ca şi în :.ille
c.iiti.
i·olul de frunte al c:omuniş
ti!oc sp;rilul lr>r gospodăresc.
ele iniţiati\·ă. De pildă, anul
lrecut. unităţile intreprinderii au desfăcut un volum de
mărfuri în valoa•·e de 51:3.4
milioane l.ei, cu pc..:>lc :3,8 milioane lei mai mult fată r]e
pre\·ederile planului şi cu 10
milioane Jc.i mai mult
'în
comparaţie cu anul anieTior.
Creşterea. chiar dac-1 nu spectaculoasă. este totuşi semnificativă dacă ţinem seama de
greutăţile
obiective cu care
ne-am
confrunt:lt in 1985.
Numai prin unir.ă\ik <le desfacere a produselol'
industriale s -au \'Îndut populaţiei
oraşului confecţii în vrooaTe
de ·H ,22 milioane leii, tricotaje-lenjerie 31.21 milioane lei. incălţămin;..c 2f.75
milioane lei, ţes.3.rt.uri - 17.11

mil!oJne
Ici. mercerie
10 ..'i9 milioane lei. La <>cestea
~e adaugă :180 frigidc:·e, 2<Hi
maşini de spălat cu.re.
300
aparate ra dio. 663 telcv1z.oare. 30 aspirai.oare de praf, nlJ
m:i.gne· 1foane si case•ofoa•w.
50 maşini de cusut. :no bicidete. 125 boilere. mobilă în
valoare de pe.~.te 9 milioane
lei. precum .5i alle produse
de UL casnic si de folosinţă
i:1delungat{t.
Şiigur,
cifrele
amintite
apar în adC\·ă1·ata
lor lumină dacă le raportăm
la populaţia omşului nostru.
un ora~ relativ mi{'., de nici
30 de mii locu1tor1.
Interlocub;1rea noa~1r{1 ne-a
\·orbit şi despre alle preocupări ale conducerii intreprinder'.1 :
- Evident,
formarea
şi
afir:n<>rea în rindurile tu· .1r11:·
I ucr[1 t.1,·i Inr noştri co1nen:1:ili
3 unei atitudini ina1ntatr. fa\'i.
de muncă. a unui in<dt spir;t cli-' rilspunclere f«t:l de incle!Jli·1irea sarcinilor C'e YH?
'"e\·i·1. reprezintă o crinst:rntă
a acti\·ifăţii noastre. in per111anent:"1 ne preocupă îmbunfit'itirea calit5\ii muncii or~an izatorice ::;i pnli t ;C'o-ectuc:iti n· pc car0 o clt>sf;îşur:im zi
de z1. in toate compartimente!~ si la !0:1te nivelurile Cu
deo!'cbit5 gri.Li pregătim actunările ~e,1erale, supunind dezbaterii lor cele mai ·de seamf'1
problc.>me cu care DL' conirunt[1m. Xe străduim ca mal0rial'.:'ii..? pe care le nrezent:'im
cu ace;,t prilej sii fie c'.t mai
an3litice. cu referiri preci:-t. la
oameni. directionîncl în acelasi timp cit mai bine [ICti\'itat?a de \'iitor.
Sint suc<'esc ce merită tCJată lauda. Un sitimu1e,nt substantial în realizarea sar<'l nilor de plan. a angajamentelor
asumate 1-a constituit întrecerea so:::ia1istă. îinh"ecere organizată între
unilă\ile
cu
acela.5i profil, între lucrătorii

formaţii.

Dep'.i.şiri

însemnate de p.la11 ·rn inre~istrat
mm ales colectivul
condus de Savu Bug-a. coo•tlonatur şef la· Autoservirea
nr. 2, cu o veche l'Xperienţă
in domeniul comerţului. colectiv unde se ma111fostă o
comportare exemplară fa\.5. de
cump;i.rători. Se remarcă. de
a5211wnea, şi colect1 vele con d usc de Constan tin Toma
şi Ioa Ghiţă, din scctJru1 a1imt'"1\ar.
Damian
:\tanciu.
Valeria Ba1·bu .şi N iculina \'liroi, din secharele tesături.
şi

i:1că<ltămmte.

Ju-

lian I s pas, Ion Dut.i. şi Florica Achim, din alic sectoan·.
h sect~rul alimentaţiei pub:;ce s-a prew;1t.at cu rezultate
bune inderHcl-ii cofcUiria ..Liliacul··. c•Dnclu ~ă de Elisab·•ta
Spiridon şi :\l ar~a Lazăr, c <;re
<;P evidentia1.:ă şi prin bun:-i
s2rvire a cl!entilor. Am pull!n,
fire5te. să ne referim ~i la
alt1 lucră1ill'Î comerciali ce
C'.Jnlril)uic efectiv la îndeplinirea şi dcpaşirea sarcinilor
d~ plan
şi.
bireînteles, la
îmbun:11.ăiir•~a
apronz10narii
popula\iei oraş ulu i Olteniţa.
De pildă. merită a fi e,·iden,iaie t.•[orturile d1;:nu~e de
\san Satîni. Tuclorache Tincn,
Ioana Ncgoi, Ion Scăcieanu,
~iicol:te Codrea, Va<.ilica Veterinaru. Maria Anghel. Gher~hina. Colceag. Ion
Stănilă,
:\Ia1·ia Dima. Elena Crîngaşu,
'.\faria Berbec, Elena Spirea.
Petruţa Arlip, E lena Ţu~ui.
Sloiam«\ Peirc, Vasilica Stan,
Lina Chivu. Maria Badu, Doîn.i.
Mohailovi ci. Constantin
Mihai, Ştefan Ispas. Geor~e
{a Ncat:"u. Cost ea N icolau, Va<;ile Stoica. Flena Toma. E len:'\ Alc.-:anclru. Gabriela Un!.'n r „anu. Ion Dumitrescu. M ih a i Chiripuci. Alexandru Dincă. Ana. Brotea. Floa:rea P itaru. Mircea M ihalache 5i
a]tii
De altfel, se po<.te aprecia.
fără teama de a ~rPs i . că cei
mai multi dinh·e l1icr'lt0rii
<>omerciali din lîn:'lnil oraş de
1'l Dună re lra.tea7..<l cu tot
simt·ul ră~ounderii
"-3.rcinile
incrPcli ntate. fac lot ce le stă
în outintă nentr11 reali7,:n-e;-i si
C'hi'.lr rlenăsi1rea lor. Mult. dar
si <'li Pricient.3.. munces{'. .„i lucr·'i.trn· i din anaratul comercial de soecialit'l 1 P :il întreprinderiii. Dat orită strădaniilor
<:i rompeten tei acec:t 0r;1. unitătile comer<:iale <>Î-1 t an ,-rn·izion:i.te ritmic. cerinţele populatiPi fii nd satisfăcute în an<:ambb în coriditii bune.
- Oamenii n05~··i ne

4.3

S:n·u - s-au
aproape
1.ilnic
la
furnizrq i. impuhi•111111 I livr.;irile etc
marrurL
Au nH:r.,,
chiar la distante mai mari tu\·arăşa

spunea

clep~asat

Cisnădie.

Sibiu.

T imi.':>uara aprovizionan-a lu·
cu!tori!or Oltenitei ''U u:1 fo:;d
ele marrn suplinwnte1r. icu· sull
aspet:l ca' 1tati v. or_• dl' plin cria;;i~urind

respunâi.tor.
Pru[\resc de se:1111 ·1 s-~1u hregbtrat „i în ali:1w·1t: h publică. Dindu-se via(a hotăriri
lur cnndu~·u•·ii 5lli)t'rio<l!·c rli>
partid ~i de stat.. 1nc\ka\iil•J:·

deosebit de pre(inase ale secretarului ge11eraJ al partidului. conducere~ l.C S.L\!. Oltenit.a acordă o al011\ie deosebitu de.r.\'o!larn ~i el! vers111cf1rii produc(iei r:le prpparate culi n:.u-e. Merită relevat[1 pn'ocuparea 1L1cr.ălorilc1r clin asemenea unităţi ct•m s1nt Gosp:Jclina nr. 1. cofel:1ria . L.liacul·· )i restaurantul .. Pi:iţa ·
de a satisface cil mai b!ne.
aiil cantitativ cit ~1 C'<Jlit.lliv.
nevoile
cumpJr;1l'lriJor. !n cur<;•.il amtlui trecut,
prin cele patru Iaboratiiarc de proclllc(ie de
care dispune intrepr.:irle::·0:i
s-au pus Ia dispqziţ h popula\ iei prepa1-ate de nfetf1ril'
pali;,eric şi C<'Jxman~~,·ric C"are
se ridi<:.ă la 14.2 milioane lei.
Cel mai bine se ~1ch·:.:1 de î:1clatoririle lor lucr::l:flrii
d •.1
laboratorul de <:01 T
~u-.L
concius ele Cons t antin J ui.:-ăna
ru. aceasta dovedind-•> rezult.a1ele C·mcrclc. cantil.1live. dar
mai <ilcs calitative Pe Jind
două intreprinderi
clin oras
Filatura şi IC=""''. fu:ic:
tloneazc"1 .)i cantine-r(•-;tHura:1L
Zilnic se1Tesc ma-;:1 aici. 1~,
un preţ convenabil. 111 conoitii civilizate. aprnapl' 1100 ele
oameni ai muncii.
Făr~i

îndoiali'L ca în !nai,.
tării. şi 1<1 Oltt:nita
prnducl ia de preparall' c~1 li
nar0 \'a cunoaşl e. ir. \'Îi tor.
ora-;Qle

„

dezvoltare amp!J. Nu \'a f!
dcl'JC le,;1 ie, însn i n t rt'Pri ncll'-

rea dispune de lucrlitori cu ''
bunr1 calificare profesionaJ!'i.
mae-;;tri în meseria lor.
R(_~Jizările amintite sint :-i
expre.~

dezvoltării
baze.
1-mat~riale a come"' d-

a

1ehni<:
Iui local. Pl'in gri.ia comitetului orăşene.se de partid. a
consil:ulu' popular. în Oltenita a fo.<;t dat în folosintă an'..1:
t:·ect.;t un nou magazin ::i.i;mentar. tn acelaşi t"mp. toa,
unită\ile alimcni·are şi ele aLmentaţie

beneL-

reparaţii.

na.iăr'.

:\1ai mu.Jt

te

mijloace prnpr:i. mu1ti1\i
şi-au
schimbat

r vi.c;incl
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publi'Cii au

ciat de
.1'1

de noi ame-

deeît atit.

c :11p.·et 111lt1\1ş.aren . .\u
f .,;t
mude:·nizate, dotate cu mobilier n >li. J::ste cazul re„ta'..1rant11!u! „.\! 1<iern ··. al cofe:ăn:lor
.-Llliacul ··şi .,l\Irtrăşesti" al ce_
lei din apropierea gării oraşu
!ui. numărul persoanelor ce le
\'izitca.r.ă fiinrl acum în continuă creştere. Cu mobilier nnu
au r1>st dotate şi grădinile clt>
\'a•·[1. ceea Ct' le face nni , _, J,1a11:::·e.
Fărf1 jncluialti. ca
în t"ate
•)l'3~..?1e (f1ri1.
!>i la 0.t.n:ia
procbc11a d~ preparate culi21.1rl' ,-a c•tlY>J~le. în \'iit11:-.
'>
clezw>l tare a 1nplă. ::\u \'a L
de:oc leme. ins<.1 in trep:·. ndt. rea di.'>pune de lu::ră~o:·.
c.1
o b:.rn'.i ealif1rnre prnfe.... ln&.1..1.
m,i<.:şt:i în 1n:.:.-..er!a l<J:·
Aşadar.

colt•cuvul întrepr •1derii Coml·rci<1lc ele Stat :\I.xtă din Olteni\a a încheiat u:tim:.1! an <tl eincinalu!ui rreeedent. cu un bilanţ p.>zit:\·.
CL•! mai bine o at-es~ă nu numai real:cia·a in'egra.:1.
ci
chiar ck·paş1rea benet1c • ..11..!
pre\·ăzut, acesta
trecînd ele
B.2 m~lioane lei. La realiZ<t:-~a
acestuia. ca de allmin<eri la
toate succesele întreprinder.i
concură fiecare dintre
cei apwape îOO de lucrători ai ei.
~. nu pu((:l11 si'l riu menţi0nărn cil Cl'fl mai mare pondere in Lul'.<!lul IJ'L't·.~onalului munci:or o a,1 femc:le - apr JapC'
IO la s~1tă cărora l! ;,-au
creat t<•atc cond;ţi:i-c spre a--;;1
îndeplini. în cond:\i
une.
a 1t inclal{1ririle de su ·.-iciu.
cit şi oblii.~<1\iilc socialL X.i <.'
1.psit de int·Prcs să am:nl!m si
faptul di 7!i din ce:e 11 ge~
tiuni existente in 1933 au fost
increclin\ate fomeilor, ce1e mal

multe tincn:: B tovară~e fac
p:.irte cl!n consiliul oameni1or
muncii. toate remarcindu-se
p:·in conlrilrn\ia pe care o aduc a li t la de,-b.a tcr<:>a u:-obkme~or s:.1puse analizei. ~it ma!

ale:; la infi1p!ui.ea hot:uit.!o.
adoptate.
Che.a S'U<:C{'.selor s"' află .si
în preocuparea cleoseb'tf1
~e
·.~e manife.~lft în întrep:·:ndl're
faţă ele pregătirea oamenil11r
de !·id:c;.1rea ni\·elului 101· poJit:c şi p:·<>fosionaJ_ Fă:·ă o
'~emenea preocupare n-ar fi
i<•.'-\ cu pulin\[1 imbunăti1ţirea
servirii populaţiei. transfom1area fiecărui
magazin într-o
unitate model. :::\u ex:.s~ă 0
~rijă mai mici'l nici pentru ::a!ităţi:e morale ale celo:· ce :-înt
incadrati în funcţia de gc:-;ti•Jna:·: . punînclu-sc pe pr:m p1an
cinst.ea, po~ito\ea şi corect'tudinea lor. Acestea. însă. se şi
cultivă. printr-o intens~1 muncă de ecluca\ic. de influen(a:·c
a f:edir~1i om în pa:·te. ceea

ce comitet.ul de part;cl al 111trepr1nc!C'·rii şi . .s.ib conduct>re<1 ·'·t, organiz<1t1 Ic U.T.C s
sincllcalc. fac zi ele zi. cu s „;ru n\ft şi p:-:cepcre
Carp sint perspectivele ele
ditor <tic intreprlnc!crii ? L~1
att'<J'tn întrebare ne răspunde
dir[>::t•1rul adjunct. to\·arăsu'

Vasile Alb ulcseu :

·

- Am puşit 111 ·1 u! c!nc:n,1:
cu holarirea de a r:d.ca inu·ea!.\ct noast!·ă acth'. ta te pe
n 1: trepte de ca!itHte şi efic.cn\a. Numai în ac< st an va
trt·h~1: .s<l punem la ci spYd\ia
pc1p,tla\ici o:·aşulu: .m v 1lum

de mi'11·rur: a canu va!oa:·e
t:·ect' de 320 m:t:<mne leL ma!
mare cu 1.5 la ;;,1t(1 d!.'ci t :·ca
Lznrik· clin anul trecut. Sa,._
cini .spnr:Le a\·em îndeosebi
în cl•inwniul producţiei cullnn:·e şi de pre1nrate. Se \'O!'
cla în

l'n0lsin(ă

noi uni:fi\î de

deshcere la parte:·uJ blo::m" lor :.if!ate in c0nslr:.1ctie. \'om
clezvol la c )nsicl(""ilbil grl.'DOclăria anexă a int.reprinde~·ii.
ceea ce va cnntribt1'. la comp!t·tarea fondului ele marffi.
mai ales în un:tă\i'e de a1iment;1\ie pubLcă ~i concou:11
colectiv.
Adkii \'()111 ['!'P'"' un •1um.1r
.spcit~it ele p J"CÎ. vi~1·i. iepuri.
oi. tn fine. o m.ii 111r!l'C' atent ie se va acorda .„: rcc~1peri1r i male1'i:lle!or refol •si:Ji !e
;:;Int
s 1n--n.:
:11'>bi!i,-.:i.t >are
:are solic;+ă cli•1 p·u·t<'a noas.r[1. a tutunir. c•f11rturi ma;
11ari. p01·iecl ionm-.'a .stilului
ele mt.trl{"i manif\,;!:irea sp':·itului

go~•1c,clăre<>c

dn

h;tia~h-.'i

o ?'1t!l1C"-l oo!:~it·o-<'clucat iYf1. m:1i sC1s~i;,ută
în rinrlu1 .le l•.tcrr1tr.r:lnr noştri.
şi. bilwînţeles.
<J?J1 icarea c11
strictele în intn•at!'t noash·~:
ac!tvita!e a noul!li JnC'cani~m
ecnnrim ico-Cinanciar '.:'hezăsi;i
.:;i

cre~1tivitate_

indeolinir?i cu ttrtitudine · a
Hl"e:>lor r•biccliYe o cnnstitu!e

si f:ipllll că. în eforturile
noa„;t,·p !•d mni susţinui<>. bcll':>fi•·i"m ele "Pri.iinul permanw 1! ;.ii Cnrnit tului ci" 1)al'tid
nr[t~en<.·sc. al Cnno.:lJia!u1 ?opul·•r ·ii forului tutclar. care 1w
indrntni\ cu cieo,ebiti\ gri ii'
0

act. vital0a.

·-·

·

'\11 lr0cut din :iccd .,., ~.... 1v·11:1l)L' ,~ase
lu 1i
.\r·ţiunilr>
i»1•·(pl'inse. f;i')tC'll.! ele pînil
acum arn!/1 !'.fT'•>»clC' c5 lucri'i-

torii ele la ICS:\I Olt0P.ta sint
hot:iri\i să-şi on >rt'ze cu cinste "ardnile ce le re·.rln. angajanwn!cle asuma!r:>~ nentru
a-'ii :iclu::c o contribuţie sporiltt la creşterea \'enitului nalirm'11. :i
nic:1il•ir.

calităţii

Elena

\'iC'\ii

oa-

şont u

CUMPĂTAREA, BUNA GOSPODĂRIRE,

SPIRITUL DE ECONOMIE ŞI CHIBZUINJA,
virtuti cu bogate valente,
„
•
izvor de satisfacţii SI, bucurii
_,

Convorbire cu tovaraşa M AR IA C H IR I ŢĂ, director 1n Centrala C. E. C.
-

De mai

s timată

tor. se

mulţi

ani.
di1·et•o 11nare

tova ră5ă

tri opinia dumn{'il\'G:ls-

cui

tră

nomenu: i:;;i are

în

lt'g-ătură { 'li

a cc"t.

constată
a flu enţă
la
.!{h i şccle

s ii- i 7ÎC't'm. frnomen.

C.E.C. Es te un fa1>t pe
<·arc .orke om ele b un ă
credinţ ă poate s ă-l A:onfirme . .Am dori s ă 1mpărtă ş iti d!itorilor noş·

~t·1u

să-l

const.1lP.

Fe-

expli-

ba de un ! ,•nnmen

c:qia in C!'?':''c:-ea c0ntinua a bun~1stării
1n tr.c:,ulu. n<b~r:.1 p ip :· in
an:i .~oda'.b•1rn!.1L
în

pu lem .sc"1-: r: .r·11 ll1 a" t-

m

l'P! li1:·:'i n·c. 1 t '::·11~1 5 P"te !a i:id't.'rninn o··_

sl 1 uch1r;i i1·k1 •:t-nite în
ni\·,?:u1 de i".. ,j ci\"-

-

înt:·-a:' ,._-L.
a~;1
!ucru:< ..., E~·e Y' -

1taţi !~

calita:

\'~

el~

liza\il'
al
oamen:! >I'
mun;:;ii. indt•o.s<:bi in pt•r: 'acla :naugura~i.t
d~
Cr, n g!·e.sul al I X -iea al
r·1:·I dului. :\Iu 1atii cal'l' au 1~1 ba1.,-1
pr0grcsele
obţinute în inflnri rea forţelor
ele !Jl'<>-

c1.1c.:!i·C. !ntensificarca Jn-
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fonduri'.or mate:·iale şi
de care dispu\'<1ltarea armon:oasă şi
ne soc'etatea .5i fiecare
fa:n :li
,..·u : ncJ.,·id în
perfecţionarea
tuturor
domenîi:or \'ietli
e:::op3.rte. Se urmăreşte. anomi-c'1-sod<:le. Sin.t reş.acta:·. realizarea cu conalităţi a căror expresie
se:,·en\a
a
înaltelor
se reg[1seşte in mod eprincipii
ale C'..oduiui
p:·:ncipiil<"t!' ş1 n 1!'111e!or
loc,·en t în ins~1şi faptul
că ln această peri<i'ldă muncii şi ,-,e;ii c•)muint!·ată în const.iinţa pon:şu.J•Jr. ale etici: şi eporului nostru ca „Epoca
ch1 ta· ii social.s :<'. F: i ndx:<'o!ae Ceauşcs1Xl „
că che1 tuirea ca discerR 1mân .a ::.u:.:ia!i::.tCt
a
n[1mint şi chlb1Urnţa a
reali za t o cre·ş1!-e1re
a
ori:::ăror resu•·s-L' băneşti,
p:· >d~1cţiei industriale de
gospodărirea şi
folos:peste 6 {•ri. Lind astăzi
rea raţională si cu înalde 100 de o::i mai mare
t'.! e!::::entă a materiilor
decît în 1944, a produc- , pr:.me. p~tra:Nl şi apă
ţiei agricole de ci rea 2
rar-t-3. bunuri!/):· întreor! şi jumăt;ate, fiind de
g.i co!ecti\·:tâ\i. asigu7 o!·i mai mare fată de
rarea permanent:i. a u19H. a venitului
nanei corelaţii opt':ne înţional
ele peste 4 or:.
tre resurse şi consum
fiind de :32 de ori mal
la nivelul fiecărui indimare faţă de 19M. P.e
v!d. al fiecărei fan1ilii
un a.se:nenea temei. în
şi la n:Yelul întregii coiurJ„r

creşterli

calitative ale
economic·e. dez-

condiţiile

împătiirii ju-

băneşti

lectivită\i

r~.prezintr1

dicioase a ,·enitului natrăsăt<1ri deflnitor:i a!'
ţional
între acumula0mului noii s0c:e~ăţi, cu
re şi consum, ao;igurîn:i conştiinţă
sucialist:'.1
du-se at.il intere<:-c-!-e p re··' '1 ;<'a tă.
zente cit şi cele vi.ifoa- Şi , mi-aş îngădui
re ale socie:ă\ii, c'ît şi
să adau g, este un fapt
în cond!ţiile dezvoltăr:i
bine cunoscut că un p oeconomice arm0nioas-e a
por de vine c u iatît mai
întregului terit iriu
al
pros per pe pla n m a t e\ă:·!i. s-au obţinut reria l şi „pir itual <·u cil
surse!-e ne::esare ridică
reuşeşte să p ro ducă m a i
rii continue a bunăstă , m ult
dec it co nsumă,
rii materiale şi ;;pi1~itu
spr e a Jrn lea rezerv a !'i i
ale a tuturor ceF1tenilor
a investi in mod supepatr:e:.
rior ceea ce a acumulat, a economisit.
- Oare numa i factorii de ordin material să
- intocm· '.
Aşa şi
stea Ia originea fenomepc- plan indi\·;dual. cumnului despre care dispătarea. buna gospodăcutăm ?
1·ire. sp1r:tul de economie şi chibzuinţ'i. sînt
- Nu. fără îndoială.
~·irh1ţi cu bo~ate
vaUn mare rol în dezvollente care p-r1t conferi
tarea proces·Jlui de etl'ai·u-lui nostru 1111 plus
con.1m!sire la C.E.C. îl
je frumuse\e şi
conau şi factorii de ordin
educaţional. Dup:'1 cum
fort,
coresp.1 nzr1tor cese şt:e. în contextul marinţelor actual". Binerilor ob:ective ale fău
înţeles, fonnarea de reririi societăţii s<icialiste mult:Jaternl dezvoltate. formarea omului
nou, con.struct01·
conştient şi devotat al noii
societăţi. ocupă un loc
i.moortant în preocupă
rii~ majore aie partidu lui şi statului nostru.
Iar în aceasti1 acliv:tate pe cit de nobi.Hi. pe
a:it de com;Jlexă, un elemeni. cvmponent, inseparabil îl reprezin lă
educarea cetă\enilor în
spirilul economici.
al
ord:nii. gospodăriri.i .şi
cheltuirii ra\iona1e
a
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zerve

ele mijloace ele
sub for-ma
economiilor de;,•inate unor
u t:li.zări \':i tuare
constitu e un procL~ economic complex. det.erminat si influen\.at de
numeroşi !·a:to:·1 cu caracter econ >mic.
P'..>li tic şi :-.oc:al. Sint însă.
de părt·:·c: .si1 ne op:·im.
mai ales. la acele :i-;pe-cte re\·e:a. tu:· i care se
constituie in t<Jt atitea
argumente in spr:jinul
afi~·ma\iei dumneavoastră cu care a:n fost
în întregime de acord că afluenţa la ghişeel-e
C.E.C. a devenit un fenomen. o realitate
a
zilekir nonst:·e. Mă vui
referi înde<Jsebi la cJ.ezvoltarna în ultimii ani.
nai exact în ultimele
:!ouă decenii a procesului de
economisi?'f' organ!zat pr!n Casa
de Econ omii !;ii c·msemna\lt. ni, care e.-.ie
de
fapt singura
instituţie
din ţara noast.rri autorizata să păstreze şi să
sporească
economiile
băneşti ale popula\ iei.
- Sini întrutotul de
a.cord. Cu ntit m a i m u H
cu cit dumneayoas tră
aveţi la dis poziţie
!>Uficiente cifre ~i
d a te
car e pun in lumin ă din amici s i s tructuri dintre cel e mai semnificativ e a le imbun ă.tăţirii calităţii
vi eţii.
demonstri nd o d ată m a i mult
umanis mul profund a l
polititii pa rtid ului nostru co n.<;acrat ă omului.
î mplinir ii ne\'oilor sale .
- Comp.etînd
cele
spuse mai înainte. aş
dm·i sA subliniez că procesul
de economisire
este determinat de o scrie de factori obiectivi:
plată

nivelul

Yenitului namodul de repartizare a acestuia. nivelul \'en: tu rilur pvpulaţiei şi stru::tura
lor.
pondere.a popu Ja,ţiei active în totalu'.
PoPUla(iei, or,enta:·"'a cererii de consum şi grad ul de înzestra:·e a gospodă.riilor cu bunuri eh:
confort. de \'aloare m :1re şi de folosintă. îndelungată, etc.
C.1nc.1mit~:mt. asupra
dezvoltir;i acest 1 p!·oces a::ţionea:d în ;xrmanentă
şi alţi fact 'ni. Sint dete,mnina\i de modul 1n
care este organizată înseşi atragerea şi
pi\strarea economiilor b:lneşli ale populaţiei. de
densitatea re\e1ei de unităţi ale Case. de
Economii şi Consemna\•uni. apropi~rca l 1r ele
domLciliul şi de locul
ele muncă al dep~1năto1·ilor. gama ele l)pera\li
şi scn•icii eft~t : ate de
C.E C' pentru po pulaţ ie
şi. nu in ultim ... :
rind.
de av:1ntnjele :'!~'>:- dn: e
depu11i1l{Jril<>r. Ex .s'.[1. de
asen1t!nea. '' ser:e de
factori s:.ibiecti\·i care
se ·au în ca' :~i i întotdca.tn'.l atu:ici cind se
prngn >zeaz<'.1 evoluţia a:::\iunii
de e::onorni:;L'::!
sau ;-;e stabilesc noi mă
suri pentru im.p'-1,lsionarea prncesului de economisire. P:·ez.ntă o d-eoseb tă imp' >:·tanţă în '1 ceastă priYin\ă
1nc:·ederea manifestată
de
populaţie fa\ă de
politica partidului şi c:tatului nostru de dezvoU.are în perspecth·ă a
economiei. ca şi de stabilitatea monedei naţio
nale. Nu mai putină imţional

şi

~-:ii~,:~I
g 1l

portantă, ba. dimpotr.vă,
o au educaţia în spiritul
econom!ei. prop.a~.anda
inte'."lsă pent:·u utili7..area pc:·sonală a actului
econ">m:sirii
organiz..'.lte. rolul p:·e.:;ei fiind clin
acest p:.inc:t de Ycckre
CO\"ir-:.itor.
- Poate că ar fi bin e să Yă r efer i ţi şi la
implkaţ iilc
J o or din
personal ş i social
ale
proC'esului ele t'eonomisirC' la C.E.C.
- D:l. cu multă piă.
cere. Este cert că prin
economisirea organizată
pe bază de liber consimţăm:nt la Casa
de
Economii şi Consemnaţiuni, populaţia pune la
dispoziţia statului o parte d:n veniturile
bă
neşti. cu condiiia rambursă:·:; lor
la cerere. Depunătorii păstrea
ză dreptul
de proprietate şi de clispo~iţic asupra sumelor depuse. însă, în schimbul dobînz.lor. cîştigurilor şi al
altor a\·antaje. cedează
statului. pe timpul cît
sînt pustrate la CEC
dreptul ele l'olosin\ă asupra \or. Economisirea
organizatei prin Casa de
economii şi Consemnaţiuni contribuie
astfel
la as.g irarea unei circul'.lţ11 b;ineşti mai rapide. 1'1 m<.>nţin('rca une
mai
mari
stabilit :1ţi a banilrir. Ac~·i-;tri
dii
j)(•Sibilitate.1 !'at,,-facPrii cerin··
ţel:>l'
ecc.nom1ei cu o
c:mti!::ite mai redusă de
numerar aflat ncmijlocit asupra populaţiei.
ceea ce duce în ultimă
instantft
la întărirea
monedei naţionale. Deci,
pe calea economisirii organizat..:-. <• p111"te a veniturilor
b[rncşii
ale

populaţiei şi anume
partea depusă spre păs

trare la Casa de Eu:inomii - este redistribuită
in folosul statului, ceea
ce asigură ş1 111 acest
m d participarea populaţiei la formarea fondurilor sociale> de
n'surse băr.E~t1. Aş vrci1.
totodată,
s[1 subliniez
că dinamica procesului
de economisire trebuie
privită sub toate aspectele la care m-am rcfe·it mai înainte, ţinîn
clu-se seama de multipl_ii factori care îl influenţează.
nu oricum,
.fire.5te. ci în interdcpenden\a lor, în concordantă deplină cu de1.voltarea inh·e~ii
noastre
econumii nat ionale.
- Ce n e spu n cifrele.
sau ca să fo losim
un
lim b a j a d ecvat, C'C n e
spu ne dina mica actiun ii
d e econ omisire la· CEC
d in u l tim ii ani?
- Cifrele dalele C''•l11parati\·e sint deosebit
ele semniîicat!xe în cc
prh·eşte creşterea
sistematică

?.

bunăstării

t<"trii noastre.
)Tivelul
ecrrnomiilor
depu..;e ele populn\ic' în
mod organizat. ca si
gradul în care· sp1rit."11
de economie a p<itruns
în
rîndurile
:;r·l'..,t„ia
au marcat. indec .::ebi in
ultimele două deccni i.
creşteri
subst.antiale.
Dacă in anul 1965 populaţia deţinea -1.3 milioane :ibrete de economii.
în prczent exi~t:1 2:i milioane '.ibrcte. re\·-en:mi
!n rn.cdie c:te 11.104 librete act:\·e la 1 OOO locui lori. Aceasta înseainnă că in fapt toţi cetăţenii, indiferent
de
vîrstă sau profesie. sînt
depunători la C~C'. :;:-.lLL

CL t :tţenil11r

mai în cincinalul pe
care l-am încheiat, numărul libretelor de economii a crescut cu 6,9
milioane bucăţi. A crescut, de asemenea.
şi
numărul posesorilor de
fJbligaţiuni CEC cu ciş
tiguri, ca şi numărul
celor mai tineri depună_
tori - ele\·ii. cărora le
sint destinate
instrumente
de economisire
~peci li ce. acleC\·ate drstei 5i preocupărilor lor.
- S-a r ealizat un salt
ru adevărat spectaculos.
pă- Ffreşte. Dar
trunderea şi dez\·oltarea
con~0ptulu1 de economi-sire în viaţa de toate
zilc>1e a pc•pulaţiei de !a
oraşe şi sate rezultă în
mod pregnant şi
din
e\·olu\ia soldul.ii general al economiilor. acesta fiind :nclicatoru!
ccl mai eloc\·ent ce demonstreazi'i ~radul înalt
ele dezvoltare a procesului de economisire la
CE:C. Ei bine. el înregi~lrează
în prezent
o creştere de 18.6 ori
faţă dc anu 1 1965 şi de
55.8 la sutC:t faţă de începu tul cincinalului încheiat.
- Ce n e puteţ i spune
despre mutaţii l e p roduse în aceşti a ni în ce
priveşte cal itatea procesulu i de economisire la
CEC'?
- Şi în această privin\[1 c.frt>lc sin• edificatoare, indicatorii calitativi cunoscînd o dez_
voltare la fel ele remarcabil"!. De pilti3. la stîrşi lul anului trccut, sol-

dul mediu pe locuitor
al economiilor depuse la
CEC a fost de 1 'l 1 Mi
mai mare fată de anul
1965. Concomitent
cu
creşterea veniturilor bftneşti şi a ridid1rii nivelului de trai al pnpulaţiei, prnce-.;ul ele economisi re la CEC a cftpfl tat o mai marc stabilitate. Este scmnificativ în aceasta <iir<.>ctie
faptul că durata de pf1strare a unui Icu la CEC
a crescut ele la -172 zile. în 1970. la 7119 zile în
1980, iar în ma;; a fost
de 1152 de zile. Aceasta rezultă şi din ponderea ridicată a depuneri_
lor pe termen de
cel
puţin un an în totalul
economiilor populaţiei,
care, la sfîrş1tul anului
trecut, ajunsese la 40,6
la suL[1. Depunerile pe
termen, împreună
cu
cele eCectuate pe libretele de economii cu dob~ndă
şi cîştiguri
în
autoturisme şi în CJnt urile curente personal·<!
r:.~prezinl[1 72,2 la sută
din soldul general al e.::onomiilor
popula\ iei,
(·eea ce asigur[1 ~labili
tatea
depunerilor la
CEC.
- Este C'Unos<·ut ă grij a d eoseb ită a p a rtidului ş i s ta tului
nostru
p entru
îmbunăt~ţirea
necontenită

a.

prestări

lor ele servicii. Ce preo cupări arc în a ces t do-
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m eniu conducer ea Casei
d e Economii şi Con sc m _
n aţiuni ?

- Sigur, dezvoltarea
procesului de economisi re este stimulată şi de
jml;;m n ătăţirea organiză

rii

şi

perfecţionării

acCEC,
a formelor şi metodelor de economisire şi
servire. De aceea, în
contextul preocuplirilor
susţi n ute pentru inten sificarea ş i diversificarea activităţii de atragere de la populaţie n
sumelor temporar disponibile. un loc a parte
îl ocupă dezvoltarea formei ele clepL1nere la
CEC pe bază de consimţămînt scris prin v,i ra ment. Depunătorii ca_
re au optat pentru aceast[1 modalitate eficientă
de păstrare şi
spori r e
a economii lor
băn eşti personale beneficiază, pe
Jîngă avantajele gen erale ale economisi rili organizate prin
CEC (garanţ i a slRtului
asupra depunE-ri lor. acordarea
ele d obîn7.i,
păstrarea secretului privind numeJe depună to
r ilor şi ale t itu lm·il or .
opera ţi ile efectuate ::;i sumele econ om isite ele ei,
d reptul de a împuternicj alte p ersoa ne să dispun ă de sumele păstra 
te l a CEC sa u de a le
lăsa
moşten i r e e tc.) ş i
ele o seamă ele avant aje sp ecifice.
Acestea
constau î n principal în
evi tarea
depl as ări l or,
deci econom isirea timpul;1i depun btorilor, deoarece depunerile se
efectuea ză la locu l
de
m u n că .
precum ş i în
r eal iza re.:i un ei ecc•nomis iri sistematice. cu recularita te şi
formarea
deprinderii ele a eco nomisi lună de lu nă în
ti v ităţii
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u n ilătil ol'

scopul îndeplinirii unor
obiective maj o,rc, care
necesită acumularea un (\r su m e mai mari de
ban i.
- Ce t rebui e să întreprind ă cetăţenii care
doresc să fo losească ac eas tă m oda litate ?
- Nimic mai simplu,
s.:\ facă o cerere scrisă
sau să completeze un

formular prin caTe solicită unitii\ii unde
este
înc:trl ra t să i se depu n ă
la CEC. ch en zina l <;au
lunar. suma p e care doreşte s-o economisească.
- Alte p r eocup ări prior itare a le Cas ei
de
Econ omii .şi Consemn a ţ iuni
menite să sp or<~ască ş i m a i mult număru l rle11unăto rilor ?

Dinamica soldului genera l al depunerilor popu
la\ iei l a C.E.C. (în procente)
31 decembrie 1965

100

31 dl'Ct'mbr:P 1970

250

31 decembrie 1975

530

31 decembrie 1980
:u decpmbrie 1985

1197

- M-aş referi la dezvoltar ea depunerilor în
con tuPile cur ente person ale. care au ca specific
op era ţ i i l e Jă ră numer ar.
Men ţio n ez

că

această

modalitate este folos i tă
din ce î n ce mai mult
de către cetăţeni D:ir
p rocesul de economisire
la CEC.
dezvolt::irea
continu~i a acestuia p<;le
con d iţionată şi de modul în care se asigură
efectuarea opera ţ iil or la
gh i şeele unităţilor CEC.
De aceea, unul dintre
obiect.ivelc
p r inci pa l e
ale tuturor unităţilor
CEC este asigurarea serv irii depunătorilor în
cele mai bu ne co nd i ţ ii
cu puti nţă_- A ceasta se
realizează
înainte de
toate pri n extinderea
şi
consol id:irea reţelei
noastre ele u n i tiiţi. Astfel, în cincinalul trecut
au fost înfii n ţate încă
1 089 noi u n ităţ i CEC,
n u măru I acestora ajun_
gî nd în prezent la peste
11 OOO, reţea care se va
dezvoltn continuu,
ţi 
nînd pasul cu sporirea
numărului

depu n ător i -

1808
lor şi, fireşte, cu construirea de noi ansambluri şi cartiere de locuinţe. Prin dezvolt a rea
şi moderni7.area re\elei
de uni t ăţi ele ser vire,
prin
stabi l irea
u n ui
program de funcţionare
adecvat cerinţel o r populatiei, prin in~truirea
permanentă a person alului el(' la ghişee . ca şi
prin alte mi""tsurii specific.:e, Casa ele Econom ii şi
Consemnaţiuni
va asi_
gura o servi re tot m~i
operalivr1 şi plină
de
solicitudine a tuturor
depunătorilor. De
asemenea, tot în direcţia
per.fee\ ionări i
servi rn
po pulaţiei s - a dezvoltat
şi actiivita!Pa Centrului
de calcul e lectronic a l
Casei de Economii şi
Consemnnţi u ni.

- Citito rii no.ş tri a r
do r i
să cun o ască
şi
1>er spN:tivcle d e d ezvoltar e a inoccsului d e
economisire la Casa ele
Economii ş i Con se mna ţiu n i.

- Cel de- al o ptulea
cincinal al
dezvoltării
planif"icnte a eco nomiei

se caractel'ipri ntr-o d i namică
a l ertă a iu turor sectoarelor de a cli vila1e economică ş i socială,
prin
creşterea
carac terului
intensiv al producţiei
sociale. prin mobil i7.area
mnximf1 a tuturor resurselor şi .factorilor
dezvol tă ri i.
Directivele
Congr esului al X I IT-lea
al partidului prev~1cl în
acest sens creşterea în
1990 faţă de 1985 a produsului social cu 27-:~2
Jn s ut··1. iar a ven itului
naţi o nal
cu 44-49 Ja
su tă. ceea ce va duce la
spo r irea veniturilor b[1ncşti a le
popu l aţiei,
a
puterii lor de cumpăra
re. Va creşte considerabil şi volumu l mărfuri 
lor de valoare mare şi
de folosinţă înclelungat<i, concomitent cu rea_
lizarea unei mai mari
var ietfl (i a mări'u riJ o.r.
cu o calitate mai bună
a produselor. In riceste
condiţii, este limpede că
produsul
economisirii
organizate prin Casa de
Economii şi Consernna(iuni - bancă special izată
în re l aţiile
cu
populaţ i a va cuno.'.lş 
tc i n con! i n ua re o dezvoltare din ce în ce mai
mare. Pe această bază
apr•2cicm că soldul general va fi cu aproape 50
la suti'1 mai mnre în
1990 dec1H cel înregistrat
î n a n ul 1985. Aş.c1dar, î n
dep li nă concordantă cu
dezvoltarea generală a
întregii ţăr i, a economi c i nat ionale. per-;pectivelc ce se deschid în
perioada următoare vizează arn pl ificarca procesu 1u i ele economisire,
îmbunătăţirea
în
ansamblu a laturil or sale
ca litative.
naţionale
zcază

Convorbire realiza tă de
Elena. Ş OI MU

INTREPRINDEREA

MECANICA

Bucureşti excută, în cad rul programului său
de fabricaţie, urm ătoare le familii de produse:
• Aparate şi instrumente de măsură şi control dimensional
• Aparate şi mecanisme de orologerie industrială

• Aparate pentru controlul mărimilor termotehnice
• Elemente de automatizare. pentru regl9rea presiun ilor şi temperaturilor
·
• Scule, portscule, dispozitive şi motriţe
• Produse din carburi metal ice sinterizate
• Scule diamantate
• Pile şi raş pele
În imagine :

1. Contor ore

funcţionare

HTC 410

2. Întreruptor cu temporizare
manda maşinilor de spălat rufe

pentru co-

3. Tahometru electromecanic axial cu scală
ungniu l ară

4. Mecanism de temporizare pentru releu

RT pa 5
PRODUCĂTOR : INTREPRINDEREA MECA·
B ucureşti, str. Popa Lazăr nr.

NICA FINA -

9-19, telefon 35 00 00, telex : 11 583
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Proletari din toate ţările, un iţi-vă ~
ZIARIŞTII

ROMÂNIEI

SOCIALISTE

SINT

HOTARIŢI SĂ FACĂ

TOTUL PENTRU INF APTUIREA MĂREŢELOR IDEI DESCHJZATOAitE DE NOI ORIZONTURI CUPRINSE IN
CUVINTAltILE RECENT E ALE TOVARĂŞULUI
NICOLAE CEAUŞESCU
Inepuizabilă ş i generoasă sursă de gîndire crea toare şi iniţiative gazetăreşti
puse în slujba îndeplinirii neabătute a
h0Lă 1·irilor
istorice ale Congresului al
Xiii-lea (editorial)

Revistă editată de Consiliul Ziaristilor din Republica

Socialistă Româ~ia

DEZBATERE PROFESIONALA

- -- - - - -- - - ---- -- -

în lumina indica(iilor şi ol'ientăr il or tovarăşului
Nicolae Ceauşescu la Plenara C.C. al P.C.R.
clin 23-24 iunie

ANUL XXXI Nr. 7

O prioritate pentru economia românească,
o prioritate pentru presa noastră : introducerea progresului tehn i co-şti i n(ific
in toate domeniile de activitate (Parlicipă
la deabatere : Anton Uncu, Cornel Ostahie, Andrei Banc şi Tiberiu Istrate)

IULIE 1986

PA'fĂ

!N

FAŢA

DOU A ZIARE

„Flacăra Iaşului"

şi „înainte"
Dolj. P roj_)lemele edili tar-gospodă reşti - o per manenţ~1
pc agenda de lucru a presei locale (C. Tatu)

ANCHETA REVISTEI

Sumar:

Ziaristica între talent şi profesional itate (Răs
pund : Valeriu Negru. Ion Cristoi u, Alex. Şte
fănescu)

INTERVI U L NOSTRU
Dacă nu

ne propunem să interesăm cititoru1.
pentru cine scriem? (interlocutor: prof. univ.
Al. P i ru)
DIN

TRADIŢIILE

PROGRESISTE ALE PRESEI

ROMA NEŞTI

Un moment clin bătălia presei democrate r omâneşti împotnva foscisrnulu i (dr. Rodica Şer
bănescu)

GAZETARI D ESPRE GAZETĂRIE

Co'lectivu l redactional :

AURA ANGHEL ' (secre~a r p ri ncipal de redacţi9f
MILENA COMARNESCU
VIRGIL DANCIULESCU (redactor şef)
CRISTINA DUMITRESCU

Gala Galaciion : „ Vo iam Ml scr iu pentru oameni liberi ş i iubitori de libertate" (C. Darie)
Rubl'ica

s ubie c tivă

Fără supărare

!

l'nnoramic extern

(R u br ică realizată

de C. Lupu)

H i bliogr aiic

Lei: 8

P e sc urt de l a noi
Pt' s curt din toaiii lumea

Rcrtacţia:

Bucureşti, Piaţa Scînteii
1, telefon 1·8 57 75 ;
1760 10/1333, cod 71341
Adminbtra.ţia: I.S.I.A.P . Piaţa Scînteii nr. 1,
telefon
18 03 5'i, cod 71 341
Tiparul : I. P. „ I nformaţ ia"
Cititorii din străinătate se pot abona prin ROMI'll r.:s FILATEL IA - sectorul exoort- import-presă P.O. Box
12.201 telex 10376 prsfir Bucu-re.şti, Calea Griviţei nr. f4-66

Presa lumii şi pacea (Opinii ale unor repr ezentanţi ai vieţ i i publice europene privind informaţia corectă în slujba dezarmării şi păcii,
împotriva proliferării informaţiei deformate. difuzate de cercurile imperialiste agresive) (Victoria Iliescu)
/

Ziariştii României socialiste sÎnt hotărîţi

să facă totul

pentru Înfăptuirea măreţelor idei deschizătoare de noi orizonturi
cuprinse În recentele cu~·Întări ale tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU
--------~--

..,

..,

..,

l~EPUIZABILA

SI, GE~EROAS~ SURSA
DE GINDIRE CREATOARE ŞI INIJIATIVE GAZETAREŞTI
PUSE IN SLUJBA INOEPllNIRll NEABATUTE
A HOTARIRllOR CONGRESULUI AL XIII-LEA
A.

..,

A

A

"""

A

cum. cînd păşim cu
mîndrie în cel de-al
22-lea an al celei mai
rod n i,ce epoci di n is torla
multimilenară
a
Ro mâniei EPOCA NICOLAE
CEAUŞESCU o e[erv<:scentă fără
precedent caractcrizeaz[1 întreaga
viaţă socială şi politică a ţării E-

A

"""

veniment·ele se cleruJ,ează vertiginl'ls.
într-un ritm şi cu o intensitate c~
conferă prezentului nostru socialist
o aură eroi::ă. Evident, în acl'~l sens
un argument ii C'>nstituie forumurile
de partid. de stat şi obşteşti ce şi-au
\inut lucrările cu cîtva timp în
urmă. la 'încheierea primului gem~·s
tru al anului: Plenara CornitC'Ltlui

Central al Partidului Comunist Român. Plenara Consiliului National
al Oamenilor :.\'.Iuncii şi a Consiliului
Suprem al Dezvoltării Ernnomice si
Sociale. Ses:unea Marii Adunări Na11onale.
Cuvintările rostite de
secrehrul
general al part:duluL t::ivad1şul
Nicolae CeauŞ€scu, bog:J.\i<i de icki

1

„Prin hotărîrile pe care le -am adoptat, in conformitate cu hotărîrile Con·
gresului al XIII-iea, intrăm, de fapt, în înfăptuirea noii etape de dezvoltare a
patriei noastre - hotărîtoare pentru înfăptuirea Programului partidului de
ftiurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi de înaintare spre
comunism".

NICOLAE
deschizătoare de noi orizo nturi slnt
de o însemnăta te covîrşitoare pentru
orientarea şi conducerea activităţii
creatoare a întregului nostru popor
i n an ii următori. pentru progresul
multilateral al Român iei Social:ste,
in spiritul hotărfrilor elaborate de
Congresul al XIII-l ea al partidul u:.
Oricntăr ik cuprinse în aceste magistrale docum en te au un rol
h otătitor in edificarea socialistă a \ă
rii, în î naintarea ei spre comunism.
în a.firmarea noii revoluţii tehnicoştiinţifice şi a noii revoluţii agrare,
în realizarea unei noi
calită\i
a
muncii ~i a vieţii fotroguhti n')stru
po por.
D ocumentele analizate. dezbf1tutr
şi
aprobate
au
reliefat
cu
de osebită
pregnan\ă
rolul determin an t,
hotărîtor
al t-OvarăşuL1i
N i.colae Ceauşescu in c!abor::irea şi
fundamen ta rea pe temeiuri trainice,
ştii nţifice, într-o ro n cepţie unitară.
de perspectivă, a planurilor şi p:·ogramelor de dezvoltare a ţării, în
conceperea întregului proces de prrfecţionare a conducerii
în
toat·e
sectoarele vieţii economice şi soc:ale. Cu excepţionala sa capacitate de
analiză

materialist-dialectică,

~;:

crctarul general nl partidului a sl:l-

2

CEAUŞESCU

bilit direc\iile ce asigură
solu\ionarea p roblemel or fundamentate a1e
evoluţiei în ritmuri susţinute. echilibrate a tuturor sectoarelor economiei noastre naţionale şi. pe această bază. creşl-erea mereu ascendentă
a nivelului de trai material şi spi r itLt'll al poporului român. !n a·:::est
context. t recerea de la dezvoltare.a
c:xte n sivă la cea intensivă prnşi
ccs iniţiat în cincinalul trecut
care se va accentua în actualul cin ema! - reprezintă o trăsătură deflnitorie .• o orientare esen ţială a creş
terii e:::onom:ce 'în perioada actuală,
calea sigură pentru î nf ăptuirea obie:tivului strategic fundamental de
trecere a Romfiniei de la stadiul de
tari\ în curs de dezvoltare la staciiul superior de \ară mediu
dezv iltatti.
Cuvîn tf1rile 1'0st1te de tovarăşul
Nicolae Ceauşesclt, document-e de
cx:~p\ională
şi p:·actică.

însemnăta te

se

află

troretică

acum la temelia
int:·egii activităţ i a organelor şi organizaţiilor de partid. a tuturor unită\ilor e:onomice şi sociale.
angajate cu toate forţele, cu toate energiile lor umane şi intelectuale în
înfăp tuir ea excimplară a sarci n ilor
de plan pe anul J98Ci, a prevedc-ri-

l or adualulu! cincinal, a măreţului
program al partidului.
în treaga noastră presă, centrală şi
locală, indiferent de prol'il şi
per iod icitate, precum şi radioteleviziunea, au reflectat ş i rontinuă să reflecte, în cele mai variate forme gazek1reşli, orientările ş i tezele izvor îte din
recentele
cuvîntări
a:e
secretarului
gen.erai al partidului.
Deşi temele abordate
sint diverse.
potrivit specificului publicaţ iilor şi
emisiunilor, toate sublin:ază
ampla perspectivă pe care acestea o
deschid desfăşurării întreg'i activităţi economice, politice, culturale şi
so~'ale din ţara noastră. Cităm cu
titlu d-e exemplu: „Un amplu .şi 'însufleţitor program de muncă pentru
înflorirea patriei socialiste", „Agricu l tura - pe trepte noi de dezvoit.are intensivă şi eficientă", „Calitatea vieţii întregului popor-finalitate
majoră a tuturor prevederilor actualului plan cincinal" în
„&:înteia" ; „Proiecte revelatoare asupra
viitorului luminos al p::ilriei", Răs
pundere maximă pentru realizarea
exemplară a planului la toţi indica torii" - în „ R omânia liberă" ;
„Afirmarea cu pul.ere a noii revoluţii şli:nţifice şi tehnice", „Aclivit.a-

„Adresez tuturor organizaţiilor de partid, comuniştilor chemarea de a
acţiona, în toate îm p rejurări!e, în spiritul principiilor revoluţionare, de a face
totul pentru a uni eforturile întregului popor pentru înfăptuirea hotărîrilor
Co ngresului al XIII-iea, pentru ridicarea patriei pe noi culmi de progres şi c1v1lizaţie !"
NICOLAE CEAUŞESCU
tea de comerţ exterior - sub semnul unei ef:c:en\e sporite·· în
..Scinteia tineretului·· ş.a. Am putea
aminti şi paginile s~iale.
ca1·e.
prin ilustraţii şi graiice comparative, marchează principalele repere
ale dez\·oltării \ării în cel
de-:il
8-lea cincinal al devenirii n Jast:·e
sociali.ste.
Analizind însă în spi:·it critic cele
realizate p:nă acum, aşa cum mereu ne îndeamnă secretarul genera!
al part.dului. constatăm că, din pă
cate. au apărut şi artic-ole ele se:-viciu, care se p:erd în a(icma\ii d<>
ordin general. Fără îndoială. o asemenea situaţie nu este caracteri.stică. De aceea. cu toată
modestia.
putem să considerăm ceea ce s-a
făcut pină acum un
1nceput bun
spre continua apro(undare a ideilor
şi orientărilor cuprinse în cuvîntă
r:le secretarului general al partidului, în direcţia populari7..cirii şi e x plicăr ii conţinutului
d:icumentelor
recentelor forumuri de partid,
de
stat şi obşteşti. a transpLnerii în \·iaiă a pre\·ecterilor lor.
Locul cel mai important se CU\' ne a (i consacrat tratării competente sub multiplele lor aspecte. a

prnbleme!or strategiei n o.astre e::onom:ce. abordate din nou de catre
conducătorul partidului şi st:itu!~1:
nostru cu limpezime de cr.st.al. cu
cutezanţii i·evolu(ionarf1, în conformitate cu cer:nţek legice a!e dez\"nltării .so:::dăţii şi potrivit condi\1i:<i:· specifice din (ara noastră. :\ic odată nu vom putea spune. de p 1dă. că am scris prea mult
desp:·e
mar:Je eforturi pe care le fac pa:·tidul şi statul nostru pentru a asi gura m.Jloace!e necesare rep:·oduct iei lă rgi te, dezvoltării baze: tehn:co-ma teriale a socialismului. Sfi .subliniem mereu. cu argumente com·.ngătoare . de ce se impune ca !>I in
actualu! cincinal să se repartizeze îO
la sută pentru fondul de conc;um şi
:rn la sutii pentru fondul de acumula:·e. Fie şi cu r:scul de a ne repeta. să arătăm că numai in c Jndi\iile ,mor asemenea eforturi
v om
putea dispune de o bază materlalf1
puternică. singura în măsură s;i a~: 
gure m~r.sul nostru ferm
înainte.
spre comunism. într-o Român ie 1:1de;>enclentă. suverană. ega!ă
intre
t-g:.il:.
Cit.t<Jri: noştri trebuie să inţeleag'.1
c!11r că tot ce-ca ce se lntreprinde

pent: u dezvoltarea economică a patriei noastre este menit să contr.bu1e la crearea condiţiilor celor mai
bCJne ca viata n oastră să devină tot
mai îmbelşug:itii, ca fiecare dintre
no1 să se bucure de un n.vel de trai
mate:-.al şi spiritual cit mai înalt.
De asemenea. credem. va treb·J:
.'ă promovăm cu mai multă consecvenţă principiul creşterii mai rapide a productivităţii muncii in raport cu spor:rea retribuţiei.
reallzindu-se astfel o corei.are armonioa~[1 intre fondurile alocate
pentru
ridicarea nivelului de trai şi sursele
de acoperire a acestora. Să avem tot
timpul prezentă în minte subl:nierea
t l\'arăşului Nicolae Ceauşescu.
că

..nroducti"\iitatea muncii este hotărî
toare p e ntru a.firm a r Pa s uper iori :ă
ţii soci etăţ ii socialiste, a forţei creatoare a oamen ilor muncii, a poporului".
Am parcurs doar jumătate
din
primul an al cincinalului. Mai este
mult pină la capătul lui. Din 60 de
luni au trecut numai 7. Cele mai
bune forţe gazetăreşti. secţiile ec<•nomice în 1ntregul lor se cer mobilizate pentru a-şi spori contribuţia
l.:i indeplinirea integrală , neabătută
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a tuturor sarcin:lor economke. Sînl
necesare acţiuni publicistice
eficiente, cu bătaie lungă, -cum se spune, folosindu-se genuri gazetăreşli
cu o mai mare audienţă fo mase arn~hete, raiduri -, care să siprijine
concret îns•crierea colectivelor d.c
muncă în disdiplina contractu.ală, în
novmele de consumuri Sipecifice prevăzute, în prevederile legale
privind retriibuiI'Nl în acord glob.al şi
aicord direct ş.a.
Dintre priorităţile care se cer susţinu te cu şi mai multă perseverenţă consemnăm şi preocuparea pentru realizarea produ1cţiei de ex1Port
in cele mai bune condiţii de cal itate şi de nivel tehnk, ştiindu-se
că onorarea contractelor în termenele stabil>ite reprezintă unicul mijloc de asigurare a unei balanţe de plăţi permanent active. Să
evidenţiem în continuare semnificaţ ia ritmului înalt al producţie i pentru
export,
peste
m edia
pe
cincinal, explidnd cititorilor noşlri
că nu.mai în acest f.el vom <putea s{1
Ji.chi'dăm complet datoria
ex t.ernă
cu care am intrat în cincinalul anterior.
Priorităţile economice, indisolubil
legate între ele, d·ejpendente unele
de altele, se cer siprijinite sistematic,
cu ardoare. Am putea să ne ref.erim,
de pildă , la perfecţionar·ea noului
mecanism economiico-financiar, despre care - aşa cum arăta secretarul
general al partidului - „s·e vo.;.·beşte mult, dar se realizează foarte
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puţin". Dezvoltarea bazei de materii prime, programul energetic, reducerea cheltui·elilor de produicţie,
accelerarea procesului de producţie
şi desfacere. perf.e::\ionarea conducer ii şi planifkării, pe baza auio::-0nducerii muncitoreşti, înfăptuir·ca cer'nţelor noii revoluţii agrare iată
tot atît.ea teme de stringentă actualitate care trebuie să se a.fle î nscris·e
rpermanent pe agenda de lucru a
fiecă rei redacţi i , indiferent de periDdicit.atea publicaţiei şi specificul ei.
„Socialismul şi comunismul se pot
înfăptui cu succes numai pe
baza
celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi
tehnicii, ale cunoaşterii umane în
general". Această iidee-Iforţă, subl in:ată din nou cu deosebită pregnanţă de
către
tovarăşul
Nicolae
Ce.au.ş.eseu şi care reflectă într·eag.a
măsură a
umanismului societăţii
noastre socialiste, solicită din partea noastră, a gazetarilor, serioase
eforlurt pentru susţiner·ea ei corn·
petentă. In primi.ii rînd, acela de a
contribui prin cuvlntul nostru, exprimat cu tot mai multă vigoare. la
ridicarea nivelului de cultură, de
calificare, de pregătire tehnică a oamenilor, la cultivarea conştiin\ei lor
revoluţionare. Fiin d·că omul reprezintă factorul hotărîtor al
tuturor
!mpli n:rilor no.astre, de strădaniile
sale, de angajarea lui activă depinzînd, în ultimă instanţă, înfăiptuir·ea
tuturor programelor noastre.
„Pornim la un drum nou de luptă
ş i muncă arăta tovarăşul Nicolae

Ceauşescu nestrăbătute

avem d e parcurs căi
s1Jre înalte piscuri.
spre realizarea visului de aur al
poporului nostru, a l omenirii, spi:e
comunism. Nu va fi un drum uşor,
nu pornim la paradă, nu plecăm în
excursie ! Plecăm la muncă - şi aceasta cere eforturi, spirit revoluţionar din partea fiecărui colectiv
de oameni ai muncii, a tuturor cadrelor de partid şi de stat". Este o
chemare însUJfleţitoare, vibrant ă, adresată, se înţelege,
şi lucrătorilor
de pe frontul presei comuniste. O
c hemare ce ne obligă să muncim
mai bine, cu înaltă responsabilitate.
cu patos revoluţionar, aşa cum o
im1pune, de altfel, însaş 1 profesia
no.astr,ă . Avem tot ce
ne trebuie,
disrpunem de toate
posibilităţ il·e
pentru a ridica întreaga activitate
publicistică pe no i trep1e ale calităţii. Să declarăm de aceea un adevărat război formalismului, inerţ iei ,
Jucrului de mîntuială, să nu îngă duim materialele de serviciu, articolele fade, anoste, care n1c1 măcar
autorilor lor nu Jc spun nimic ! A
nu se uita ni.ci o singură c/i1Pă că
ne adresăm oaimenilor, scriem pentru ei şi împreună cu ei ! Trebuie
să se înţeleagă limpede adevăml e lementar că succesul în ziaris.tică îl
asigură numai munca fără
preget,
făcută cu devotament şi abnegaţie,
competen t, cu încredere nestrămu
tată în justeţea cauzei pentru care
milităm, în viitol'ul comunist
al
patriei noastre !

În lumina indicaţiilor şi orientărilor
tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU
•
•
la Plenara CC al P.CR. clin 23-24 1un1e

Oprioritate pentru
•

A

u

economia romaneasca,

o prioritate
pentru întreaga presă
INTRODUCEREA PROGRESULUI TEHNICO-ŞTIINŢIFIC
ÎN TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE
Socialismul şi comunismul, arăta secretorul general
al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, în cuvintoreo
rostită Io recento Plenară o C.C. ol P.C.R., se pot infăptui numai pe bazo celor mai noi cuceriri ale ştiin
ţei şi tehnicii.
Preocuparea presei noastre, scrise şi audiovizuale,
pentru promovarea progresului tehnico-ştiinţific in toate domeniile de 1C1Ctivitote, relevarea faptului că aceasta este una din căHe cele moi eficiente de sporire o
productivităţii muncii reprezintă o constantă a
fiecărui colectiv redacţional.

ln ideea facilitări i u nui util schimb de experienţă ,
ne-om propus s ă aflăm - prin intermediul unor dia·
loguri cu ciţivo colegi a căror activitate publicistică se
desfăşoară cu precădere in domeniul promovării ştiin ·
ţei şi tehnicii înai ntate - care sint mijloacele gazetă
reşti cele mai eficiente pe care le· ou folosit, care sint
proiectele lor de v iitor pentru a răspunde cit moi bine
sarcinii de more însemnătate pe care partidul, se·
cretorul general, o pus-o in faţo ipresei : aceea de a
se afla totdeauna în sprijinul <promovării noului
in
toate sectoarele de activitate.

Dezbateri p~ofe~iona I~
Au răspuns invitaţiei noastre : Anton UNCU, redactor şef adjunct al revistei „Magazin", Cornel OSTAHI E, şeful secţiei ştiinţă şi învăţă mint de Io .,Scinteio tineretulu i", Andre i BANC, realizator de emisiune la
Rodioteleviziune, Tiberi u ISTRATE, redactor şef ol zio rului ,.Drumu l social ismului" - Hunedoara.

Anton UNCU

Oabordare cît mai
a problematicii

competentă

noii revolutii, tehnico-stiintifiae
,
,
-

Cu ce probleme se

confrnntă

în această perioadă ziaristul
lucrează

care
nemijlocit în domeniul ru-

bricilor consacrate promoYaru p rogresului tehnjoo-ştiinţific ?
- Perioada pe care o parcu.rge•n

are. din punciul de vedere al ~cz
volt.ări i economice şi sociale. caracteristici
preponderent calitative.
Etapa dezvoltării intensi-..·e presupune înainte de orice ne<:esit:'ltea
înţelegerii nuanţate a schimbărilor
pe care le impune ştiint.:i ca instrument de cunoaştere şi fnrtii
nemijlocită de producţie. Prim::i şi
cea mai importantă schimbare e~te
chiar po:>.iţia omului in procesai de
producţie. Aşa cum sublinia secretarul general al partidului. tovarăşul Nicolae Ceauşescu la recenta
plenară, ca o necesitate stringentă,
se impune o revoluţie in conştiinţa
şi gin direa oamenilor, fără de care
nu vom putea determina o adevă
rată

revoluţie

tehnico-ştiinţifică.
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„Dezvoltarea intensivă, înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-iea
impun să se pună în centrul întregii activităţi noua r~voluţie tehnico-ştiinţifică"
NICOLAE CEAUŞESCU
Pentru că,
dacă
prin unealtă
omul mijlocea relaţia sa cu produsul, de fapt cu inventarul naturii asupra căruia actiona, prin
automatizare, cibernetizare. robotizarea, acum el mijloceşte şi legă
tura sa cu unealta. Dispa.r prnfc.'>ii
bazate pe
abilitate. îndem1·1,1re.
de"'teritale. apar p rofes1i i noi
cu
v.liriuţf mam ifesl creatoare. !n u<'eUi.şl timp procluctivita.\ea. calitat~a
produselor depind lot mai mult ele
actlvltatea din sfera cercel:irii şti
inţifice şi ingi1neriei tehnologk:e.. de
modu.I în care sinl gîndile şi n.aiizate practic sistemele producli ve,
Umile teh111olog,ice aulomaliza1c fkxlbll,
sistemele ele comandă
şi
<-ontrol.
Noul stalul al omului in <:ic~5t
proces n:x:omandă ca autor al r.muuciiei nu doar muncitorul în intelcsul clasic
al
lermenuliUi, ci
muncitorul de înaltă spedaliz:.i:·c.
prolect<rnt.ul. cercet.ă.\orul. AccMlă
l'ep!asare către sfera 0reatiei a ar'ului proclucli\' impune n condu:tă
şi o etică nouă. un altfel de hf1:·nicie şi de disciplină mizind pe organizare, respectare.a st rkti1 a clalelor tehnologice, spkit cmalm· vpl icat. în\e-legerca ex.actă n importantei am.'lnuntului într-un C().1te:'t
in care rezultatul produc\iei t:;te
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determinat ele un complex ele r:tclCJri cc se inlcrcondi(ioneaui.
Pc de a l t[t parte. ritmul ale1·t <.<l
schimb<o1rii. indu<; ele irnp1icarc:1 directă a .5tiin\ei în procesul produC'ii\·, \'iteza cu
ca:·e se desfU.5:;·1d
p·rnccse!e. fenomene ca1·e clepft)('..5C
viteza de crea\ie şi reflexele 'J n~·
ne recomandă roboţii înlr-<J se:-:e
ele ac:tivilăţi productive. esen\iale.
în c.:iucla unei aparente indep:1nitri
a omului de rezultatele product1ei.
actiunea sa mijlocit.'! de lehni~J şi
teh•1ologie creşte în impo.rtJntJ ~i
semnHi-caţii.

Acestea ar fi în linii mari„ J11p.'.\
p:l"ere.a
mea. elemente
clcte;rninante ale noului in actuala ~ t.1,:i·1
!;ii obiectivele no1. pentru p~·e-;i:\ în
general. şi. bineînţeles. pentru noi
cei direct angajaţi in realizarea ruodcilor speriale co:1sacrate pr irnn\'[trii progre.suk1i lehn ico-.5ti,i nti l ir·.
- Care sini, în lumina acc..;tor
cerintc, îndatodrilc sp ecifice :ik
gazetarului anga,jat direct în realizarea rubricilor specializate ?
- Dupii părerea mea. creşte cnnsi-clerabi I nevoia ele informa\H~ .-,,iinţifkă şi tehnică într-un perimetru în r;ire culturn tehnici\ es!c
preponderenhi. C1·e.5te. de ase:1~e
·1e'l. necesitatea întclegerii ex<1clc.

a refle-cU'trii şi interprctarii fonomenelor pe <'are le ilustr.âm prin
sc1·is. Informa ţia de acest tip u
devenit ea însăşi o 1·esu1·s.ă. Im;.>licarea directă a z.ia.l'istului în dl'..'.baterea principalelor probleme a!e
uezvoltării
economice ener:.;i.a.
~ehnologiile ,
organizare.a ştiin1ifică
a produc(iei şi a muncii. ridic<>rea
p1·egăl il' ii cadrelor. racordarea r;trnurilor„ a caLitătii la cerintele impuse de piaţa mondială - toate acestea pretind din partea zimis~u
iui 111odc1'n l"idicarca ne-contenită a
p:·eg[itirii
politice şi profesio·1a.c,
cu.riozit.ate şi receptiVlitale, o înall[1 cc>nştiintă sodală şi paliriiotid.
- Cum considcrati că se ma ~c·
ria.lizează aceste cerinţe în revi-,ta
„:tlagazin ·•?
- Reflectarea în paginile re·. !slei „Magazin „ a acest.ar prin·;1p1i
.~i sarci-ni ce stau in faţa
prc.sci
de~·ivă clin caracter1u1l revistei : edu,·atia materialistă. popu!arizarea rernltcilelor cei·cetăl'ii ştiinţifice romane5li. ale
ce1X'etării şliintifice
mondiale. Implicarea noastră
în
acest proces înseamnă mai
i.1tii
informarea citif.orilor. ceea ce presupune o selecţie a ş!Jiri l or şi i.1hrmaţii!01· care inlere5€:iză în t.cl
mai îna lt grad economia rom~tne:;1S
\:<i. dezbaterea problematicii C0l.,'<'!(trii ştiintifke româneşti . a rcwlt atelu1· şi efectelor pe carn le
au
acesll' cer<"et.ăl"i asu.pra p'l'oduct1ei.
N -a5 vrea să î1nşiir aici toate realizările noastre publidsliice, mentirinc/. dn:ir două dint.re ele. B1"1~<1·la
:;.ti1ni1fit/1 .:.vragazin". o institu(ie .i
Frn:1tului Ocmooratiei
şi UniU1tii
s,;cial iste. o formă ele cl.ialog penetran Ft .)i foarte solicitată în •1~.ii
lo:ltc judeţele ţă.rii şi paginile con::.acra le ccrcetărU ş lli n ţifice r'lrn:·!ne) t i clin domeniile : construcţia cie
ma-,;inL ele-ctrotehnic<i şi eleckl»llc.ă. materiale de «on.slrucţie, a~!·i
cu!tuni etc.
Problema care ne preocupft 01;.lc.
in .iceas{ă perioadă. imbunătălin'a
ca it"tliv.:l a sc1'.isului nostru. realizarea unor arLicOile în care Să p1·ime1.c informaţia de ultimă oră. prnmcl\·arca realizărilor ştiinţifice .şi
tehnice romftne.5ii, parliiciparea rcrcctă.~·ii noastre la ckcuilul mondial
al \'aiorilor.
- 'finind scama de experien~a
revi~lci „Magazin" şi de experienta
1n tare aţi dobînclit-o muncincl în
pre:;<\ 1>cntru popularizarea progres ulu i tchnico-ştiiniifie, ca re crc1lcti
C'ă "int formulele publicistice cele
mai ad<'cvatc, cele mai eficiente in
ace<,! domeniu ?
- Promovarea progresului tehni co-ştiinţific prin presă nu cred că
arc f•Jrme preferentiale de reflectare. Speciile gazetăreşti consacrate

„Socialismul şi comunismul se pot înfăptui cu succes numai pe baza
celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, ale cunoa şterii umane în general".

NICOLAE
se potr:Yesc foarte bine şi in acest
perimetrn prob!ematic. Un reportaj
care surprinde o realitate dinarnidt
dintr-un institut de cercetare sau
într-o întrepr:ndere poate Ii
un
succe.s ~au un eşec în funcţie de
felul in care autorul ştie să surprindă sau nu fenomenele esenţi
ale. Şi apoi să le comunice.
Fireşte . o dezbat.ere pe problemă
recomandă
dialogul dar nu soiul
de i.nterviu
osificat. cu ~ntrebări
stereotipe 1n care zia ristul consemnează doar nişte răspunsuri, ci
dialogul real. discuţia liberă. controversată (dacă este cazul), v:e şi
mai ales angajată ... Masa rotundă··
in ciuda denumirii l\JŞOr demonetizat.e e.ste o modalitate în care dialogul primează. Din păcate, ex:stă
o predile:::ţie pentru acele mese rotunde reflectate în fo rma relatăni
şi a inter\'en~ie: ghilimetate fo care
se pierde o bună parte din aulcntic;tatea d;alogului real.
Şi totuşi cred că forma cca mai
penetrantă. pentru c;i aduce informaţie
concentrată
şi
presupun,,..
prin selecţie. o atitudine implicită
este ştirea. O şt:re s!)(?ctacu loasă.
rezolvată în citeva
rinduri p oate
pro\·oca adesea mai multe reac\ii
fa\'orabile decit un reportaj de 56 file care reconstru:eşte metaforic
o realitate spectaculoasă în sine.
Există de asemenea uneori tendin\a de a justifica utilitatea unui
art!:ol pr:n i.mpo:·tanţa temei. Or.
se ştie. o idee mare poate fi compromisă printr-o prezentare
ina-

dec\'ata. Este adevărat că n1c1
o
idee pre:::ar<i nu de\•ine importantă
printr-o relat.are oricti. .le ..ou 1:i ·.
.\m pus a;ci gh1lime.le p.ent;·.i că
n relatare bună nu t:·ebuie s<i inclepăr:eze de adenir pnn exe :::\ii
ele stil.
Cred că putem ad-..ice un ap-0rt
mai mare în a:est clomen:-..i al p:-omO\.ării
progresului
ştiint1îic
şi
tehnic printr-un plus de preocupare pentru calitate.a scrisului. dar
ma; ales prin implicarea in problemat:.c.a abordată.
- Din implicarea, p e car e justificat o invocaţi , nu rezultă şi poziţ i a m ilit an tă pentru no u ?
- Fărţ1
doar şi poate. Ex st;i
p;·obleme e<1nfli:tuale. Este firesc
şi ne:::·esar ·să exi.ste. Noul este prin
definiţie conf:ictual. Dacă vom ezita să etalăm astfel rle situaţii \'r>m
pierde contactul cu realitatea. Un
conflkt ignorat nu este un c·o:iflict
r~zol\'at. ~u avem dreptul să ne
plasăm cu scrisul nost ru în afara
prnblema11cii confliduale care def.neşte de fapt schimbare.a fertilă.
Cred că nu se poate separa imp::carea de spiritul militant pentru
n 1u care in.seamnâ. să nu uităm.
şi lupt.a
îmPotriva a lot ce este
\·echi şi perimat. Este o lege a
prngr<?sului. ele la car·c zi::iristului
nu-i e5te îngădui I. dup<i
p~'\recea
mea. să fac.ă nici un rnha:. Dar
pentru a putea să asigure succe.;;ul
bătăEei in care se angajează. ziaristului ii trebuie. p.1:i.tc m:i.: mu::
<lecit in orice domeniu. o compe-

partid. din
general al

CEAUŞESCU

cm·intările

secretarnlui
part.idului,
tovar.ă.sul
~icolae Ceauşescu, recent
şi
din
cuvîntarea ros ti tă la P lenara Comitetului Cen tral al partidului do.
la sfirşitul lunii iunie, terna promovăr11 consecvente a noului şi nu rrurnai in economie ci si în toa t.e d omeniile de ac fi vita te este o temă p rioritară. pr.mnancntă şi tocrr.~i de aceea consider C[\ şi nouă, z1an ş t i 
lor ne re\·i:1e. ca de altfel t u turor
celorlalte categorii p rofesionale şi
de \·irstă. sarcina de a contr:bui într-o măsură tot m ai mare la generalizarea progresului tehnic şi ,
imµlicil. în ac~st mod la dezvoltar<'a accelerată a societătii noastre.
Ca publicaţie p~ntru tineret, noi
acordăm o atenţie deosebită crea tivităţii. promovăr i i noul ui în m uncă . in viaţâ, în gindire, ziarul ca
atare abordînd în treaga problematică a noului.
Refel·indu-ne la promovarea progresului te!1'1ic avem totdeauna în

tenţă n~ală.

Cornel OSTAHIE

Stimulăm

la tinerii cititori

doiinta de a căuta, .
de a descoperi şi promova noul
-

P reocuparea pentru clesco11eri-

rea noului es te p roprie ,·irstr lor tinere car e ref uză î nd eobş te rutina.
inchh,ta r ea. Vă rugă m să ne s1mneti c:ir e este p onderea problema ticii introd ucerii progr esulu i teh ·
nico-ş tiintiiic in zia rul „ Scîntcia ti n eretului" ?
- Evident că societatea in care
trăim, lumea contemporană. c\·olutia însăşi este legată de promovm·ea progresului tehnic. Rc\"CJluţia
tehnico-ştiinţifică la ora ac:luală. cu

ntmul său spectac•.1los, impune tocmai de aceea acordarea unei aten\ii deosebi te din partea
tuturor
factorilor responsabili în ace3~Ui
direcţie, în ceea ce pri veşe promo ·
varea prog;·~sului tehnic in toate
domeniile d<.:! activitate, f(•trnarea in
rir.dul opini~i publice. a maselor
largi de oameni ai muncii, de tine;i
a unei ghdin îndrepta te în dire.~
t ia căutării şi pomovări i noului, a
sustinerii lui. Dup<l cum este foarte
bine cunos.::.1t, din documentele de
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,,Va trebu i să acordăm mai multă atenţie înfăptuirii programelor de ri dicare a nivel ului de pregăti m profesională şi teh ni că, organizînd în mod temeinic rec iclarea cadrelor din toate sectoarele de activitate. "
C EAUŞ ES C U

NICOLAE
\.=de!"'.:.

c[1

<H.::.,,ta este t•t-nii.ilt•LiL le-

gat de !ac!r1r~1l uman. În genere
trebuie !:>[l ne urient[1m demersul
no:;t1"J către rcz•Jltatele obtinute în
prud•_i<.:ţia matel'Î-Jlil, în induslril'. agricullur-i. p::>rnincl totdeauna de la
<•m . cl2 la competenţa sa prnfosrnnal:!. ele la pasiunea cuJtival<1 in
moci conştie·1'. ele> a cerceta. ele a
promcr:a no 11. de ia perf'ecţionare<1
lui ceintin:..i<i. de la in(E-legen•a pro
funr![1 a !aptului c11 a rnr.va nt~
este doar un hobby, o modali ta te ele
;:, le re.11:i.:~·a. ci c•sle în ultimii in :-.tanta o dator'._ ct::l:i\enca"că (•
dator.:: p_i~ri 1tică. De alt[~·! cnn-,,clerf1111 că iie~ure la locul '>flii de
munc[1 tr.:buie sâ stăpînească intre::i;n problematică a locului respect h· i ncl t -~1 a,i gu re ]JNmanen t
e\·ulu\i::i în clne-.:ţia pe care ro C:?rc
im.aşi cl·"Z\ nltaTea Pc'morPico-so::h1lfl.
Şi pen!ru a ne referi mai .~,·n
crct. la pruble111ek mai sus enu:nerah~. aş nute'.l spune că ziarul nostru se ocup[i. pe lingă aspectele legate nem„j!,Jcit de progresul tehn:co~tiintific în clon12niul cconr,mic. ~;i
de fr1 rmarea la tineri a unei gi 11cliri !1'>Yat0arc, ~ unei gindiri ecun0111;ce efi•·ien!c. gL1dire car"' ,.-,
cunst rtuie baza ub\ inerii unor rezultate rern1rcal;ile. D111 acest punct
ele \eden'. a> pulfa sp1.111e c.::·1 tuate
sc:qiile .~iaru lui îşi aduc o c.:ontr'.buti<' m•i mare ;.au mai mică la
Pl'f'!1YJ\'1!'ea no~rlui în muncă .
in
vinti't. fie cf1 e~t-2 \'ulba cle S"-·\h
\'iata de 01·2aniza\ ie. eh• sei:t1a
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uutarn. de r::!JHJrt,1.i o;au LC( r~u 1• .r·'.3.
A ,·em 111 \'cclere. prin generaliz~u·\:'a
expenenki inainlatc. prin d1\ ·:-r,e
modalit·-11i de a prezenta n aliz.-tri
cleoseb:t~

~au.

climpotri,·ă,

r ._..

.i

:-;coat2 în eviden ta surse: şi resur~e
care ~i:n valorificate 1ncft in-;o..1
cient. să ne aducem o c(lntribu\ie efecti\·ă la !urmarea tmerilur munc:iturL \ărani. elevi şi studenţi. in direcţia cerută ele partidul rîustru. ncee_1
ele a I1 promotori ai :1\1ului în tomc
clvrnen.ile de ac:livi!ah!. de ci-si ,w1b;llza ,·cs_rrc;:;>Je Cl''"..ltnare [JCll~rll o{
ob\illL rezul'ate cit mai bune cit'
excepţis .-hhr. f ie:.11·e lc1 J.in•l ~~1·,
ele muno:::;. Ac·Jrdfun P atenţie (]c ,1sebili si L1spectelor cunc.n:t.... lv,ale
propriu-zis ele pnJmuvc..rea crcRth-it{l\ii tehnicu-o:>tiinţif i c2 ş• ci prr•gr,',ului tehnic. D(· ·u.:eL1sl[1 J:Ol'l•i)lc•m:•
se ocup,i în mod de•1sebit secti·1 în\·[1\ămint-;;tiintf1. precum
si seqia
eC(;nnmic<i. Într-o sene rk n.1br'ci
oe care le avem. inlr-1 , seriP ele
pa~ini ..,peeialt> c[1ut:lrn sa ,\l)rircl "tm
cli\·prsele aspecte pe care le impl1c·-1
problema pusfi in discuţie.
- Put eţ i cHa dLe va 1 u b1id ~a,1
pagin i re1Jrczcn tati vc p e n t ru prencupare•' red a ctici de a ~pr i jin i s i
im p uls i ona int roducerea noului. a
cr ea li v itft\i i ?
- Voi cila in primui rincl o ru bricit cu ap<iri(ic i::onstantă. uneor:
chi11r t> p;iginii înlrec;gă. inti1ulqt;1
--ugcstn· . Băti1 l ia penfru nr•u . b::i.tf.liil pentrll nui „ . /\bord~1m aici :it"t
legate
de
lt rrnarea
1)rubleme

tinerilur speciali.;;ti. ele pregat!:·ea :11
perre~·i,ionareo1 lor proftsională şi ele
integrarea lor în colecti\'E:le de cercetare şi ele muncă. ci 1 ~i asp2cte
legate d2 rea l izăr i le ele excepţie ale
unot· tineri ccrcctăl)ri. ale unor tineri in0val.1i·i. Urmiirim cieci un
'lulJlu o;c11p: acela ele a acl1.:cc la
cunoştinţa cititorilor. a
publicului
nr•slru tin[1r. preo.::up.3rile existe11'1c
în ct:\·ersi> colective de munc[1 pentru promovarea noului. reuşind astfel sa pune:11 în circulaţie n serie
de idei noi . rlc preocupări . de evemplc c ... re p )\ fi preluai~.·- iar.
pc d~ altă parte,
insistăm foarte
mult pe pregătirea elementului uman tînăr în direcţia conşticntizf1rii datoriei fiecăruia de a promrn-a
noul. ele a refuza rutina. de a cău
:a s~t îrnp i ngi!. 0rizon tul unei pro!)len1e ceva mai departe. pentr:..1 a
Gb(ine ce>e:i: ce numim prcgn•s.
De a~emenea . o preocupare \'IZibilă în ziarul nostru în aceasUi direcţie e„te formarea nu numai a
unei gînrtir i novahare. ci şi economice eficien te. Căutăm su scoatem
In eviden(u ideea potrivit careia. în
conrliţiil e ec·Jn,)misirii surselor de
energie, de materii prime. de materiale. în concliţiile în care se pune
problema spnnru
product Î\'; tă\ ii
muncii si a eficien1,ei întregii :oictivităţi pnductive. toate aceste ilSpecte <>int organic legate de promovarea noului ~i a progresult:i tehnic. Pentru câ at1'.t creşlcreci procluctiviliiţ i i muncii cît şi econnmisirea resu r s~lor cte care nirbAam
mai su~. se pot face în el1Vc'rsE'
moduri . cl<ir trebuie alese metodele
cclE: ma·i cJici2nL'. Ceea ce solicil(1
gînclrre cr c'.1t:Hre. solicită pasiune.
c[1utii;-i pentru a gJsi solu1irt cca
mai bun f1. O'a mai eficien t:i. de a
rezclva diverse probleme cr•nc1·cte
ale pr'.Jductici de bunuri Pl<J.leriale.
- · Pentru ;· ă aţi insistat. rum
este şi firesc, pc ideea eficienţei
1ea lC'
ccn s idcrati că demersurile
p u blieis ticc în acc:.is t ă direr·tie :rn
e1 n.: în ccnştiinţa cititorilor, le ~ ti „
mu lc<Iz;> intcreo;;ul ş i 1;asiunea pen ·
t ru n ou ?
- Primim " scrie ele scnsori care
cr~nţin aprecieri la adresa 1 ubrieilur n•i::ist re. care formulcaz[1 pr ,_
punt:ri. sur;.'slii. ceea CP consider a
fi uP semn evident c<i n•u5im sr1
<t!i·nim interesul prin CE'ea ce public[tm. Articolele c<:i.re :,-au l.1urural
ele cel mai marc inlert:s 11u fost
cin·lc'\ care au pus in dezbatere
iJl'!li>leme rl'.;! fond ale pro novării
cTe<1liv·ilălii tehnico-ştiinţificE'. Din
C':\.]JHient ·1 ll•)aslt·ă ele ziarişti care
umiJl;t în toa1ă ţara ş, au pnsibili-

„Omul constituie factorul hotărîtor al progresului şi, deci, pentru a
real iza revoluţia tehnico-ştiinţifică, în toate sectoarele, trebuie să ne ocupăm de
11
pregătirea oamenilor care vor trebui să î nfăptuiască această revoluţie.
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la·tea să vad:'l în diverse inslilul1i
cum se recllizeazi't con cret c.cest proces de promovare a progresului tehni co-şliintiîic, am întllnil nenum[trale idei V'll0roase pe care le-am
adus la cunoştinla cititoril01 '-i avem
probe că multe di ntre <1c:e~tea au
fost prelualt! şi unele chiar perfec!ionale, !apt care este de natură
să ne de:i o satisfacţie profesională.
Ne propunem de alt.fel să relufun o
mai veche rubrică a noastră în care
solicitam cititorilor soluţii şi idei
originale în legălură cu o problemă sau alb. Publicîndu-le. realizam
o dezbatere largă, în care erau an11'enaţi tineri
interesaţi de cezolvanm unui aspect concret ele munc~'t.
Şi în mulle cazuri am avut sati<;fa:cf,ia de a afla c;i. unele clint re ~n
lutiile publk::ite în cadrul ae,•stei
rubrici au fost preluate> şi g0n0rnlizate.
- Pres upun că aţi întîlnil 5i <·az uri în care noul întimpină rczic;tenţe, nu s e impun e u şor. introducerea lui es te frinată. Cum a inter venit ziarul jn astfel ele situatii C'On flictua lc '?
·
- Am întîlni! desigur ~i &'.'>emenea situaţii în cqrc o anume st:irc;
de iner (ie se manifesta în unele
colective de, muncă la cli\·erse nivele sau pe anumile filier0 pe car >
se promovează ideile noi. împiedicînd promovarea progresului tehnir:
Ziarul n. >slru s-a prec.. t:upai ele
astfel de aspecte şi am publi<:r1t n
seric de anchete. A existai c·u mai
mult timp în urmii o ruhric 7t pc
care ne pr0pu11c.n, de asl·menen. <;-o
·rel u~m. intitulală „ Drumul ideii :
de la idee la realizare". 1n ::te<'<;',,
anchete am căutat să eviclenticrn c''l
anumite idei deosebit de valnr011'iP
nu ajung să fie puse în practicii
î n timpul cel mai scurt, aşa cum
o cerc p:-irliclul, aşa cum o een'
însăşi de/.V.Jltare:-1 sociel<J \ii ni nstre. din cauza unor inct (ii. n unui
~pirit rutinier m:;p1ifesl«t încă fH'
alocuri.
Iată de <'l'. aşa cum sp•1neam la
începutul cliscu(iei. consider rZ\ în
conf.inuare !rehui~ să ne concC'ntrăm a!en(in în ·, ubricile nnaslrC'
destinate acestei problematici. asup ra elementului om. atîl ca factor ese n ţia l în producerea noului cit şi în
::iplicare::i sa în practică. Pentru c-1
numai astfel vom putea cnntnbui
prin s-::risul nostru la asigurarca
prngr esului crmlinuu al socie!i1\1i
hoaslre socialiste
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Andrei BANC

Emisiunile de· radio si, televiziuriB
dedicate ştiintei,
emisiuni cu ample răspunderi
- Sarcinile prioritare a le e conomiei noasfre in cumbă presei si racl iote!cviziunii responsabilităţi · sporite in domeniul imbli<:isti<:ii deditate promo vării progresului tehnic
~ ; ştiinţifi c. Cum ain cciaţi (' ă ră <;
pund acestei ccrinţ <.' emisiunile ele
ş tiin~ă de l:.i radio ?
- Este evidcnL c[t lE:matica emisiunilor noastre porneşte de la do„
rnmenlelc Conqresul..ii al X I II-lea.
de la indicat1ile care au aparut ulter ior ..:a a·~c<>nlc prior itar e în cuvînliirile :>ecrctarului general al
pdrlidului,
tovarăşu 1
Nicolae>
Ceauşescu, cu dcosebire din cuvînlarea la recenta P l enară a Comitetului
Central
al
partidului.
Printre emisiun ile care au cn
tematic[t cli1 cc\i il e pioritarc ale
cercetării

ştiin(ifice

româneşti

aş

cita .. Magazi n tehnico-ştiin(ific ·.
în c<i r e, pe lingă informa(ia general<1 clin dom·:m iile de7voltării ştiin··
lei pe plan mC1ndial, căutăm s:i. dă111
o imagine a progreselor inre2istr afr~ de ce1·celar ea şt ii nţificii romt1nească. Mai există e>·poi emisiunea
Ştiinţa ,;i vi;1\a ·· consau·ată in spe-

cia l problemelor economice:, re la ţiei om-mediu, emisiune
în care
realizator ii sînt pr eocupaţi să informeze ascultătorii asur.;ra i nfl uenţelor pe care le a re dezvoltarea
industrială asup ra m ediulu i încon jurător, asupra calităţii vieţi i , să
stimule;::e o aşa numită gîndire ecol og i că a p•..1hlicului larg in ideea
ca .fiecare d int re cei ce parti cip ă
la procesul dezvoltării industriale,
sau Ia procesul dezvolt ării agr iculturii noastre să aibă tolifea una î n
minte impactul pc care activitatea
lor 'ii poate avea ;.isup ra mediului
înconjurător. Adică, faptul că dezvollrnd c ind us t:·ie de vîrf, constru in d.
investind,
transformînd
agricult ura l rebnie să ne gîndim
în a'Ce la ş i li m p şi la mediu l în ··
conju rător, în care muncim şi tră i m
ş i în care vor trebu i să lrăiasc[1 şi
generaţiile viito::ire.
O altă emisiune la car e as vrea
s;i mă n~fet• este .,Ştiin (a secolului
X X", o emisi une de orizont gen eral, aşn. cum a rată ş i 1i tl ul. Ea îşi
propune să dezb1t..:'t cu cercet ători,

9

„Viaţa, realităţile au demonstrat cu puterea faptelor că numai asigurînd
un procent înalt de acumulare vom realiza reproducţia lărgită, dezvoltarea for·
ţelor de producţie, a ştiinţei, învăţămîntului ş1 culturii, progresul general al
patriei !"
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cu oameni de şliinţă din instiw le
de cercetări, cu c:idre didactice universita:·e marile probleme ale ctezvoltării
ştiinţei
contemporane şi
influenlele pe care aceste progrese
ale ştiinţei le au sau le \"Or avea în
viitorul aprol)iat asupra dezvoltării
industriei atît la noi în \ară, ca
şi pe plan mondial şi implicit asupra îns;:iş1 ci\' ii izaţiei industriale
Aşack11-, r.oi ne exlragom tcm.:itic;.a
noastră din domeniile pe care documentele ele 1nrt1d le definesc c:1
pioritare.
- Y-aş ruga să vă referiţi ş i la
modul în care g ind iţi şi r ealizaţ i
aceste emisiuni.„
- Ţin să precizez. în primul rinei
că toatt! emisiunile le gîndim şi le
realizăm cu specialişti de inallă ţi
nută, cu oameni clin produc\ic care
au o mare şi recunoscut[1 experienţă.

Un prim exemplu. In cadrul emisiunilor „Ştiinţa secolului XX··,
împreună cu un grup ele profesori universitari, dintre cei car~ au
iniţiat, în urmă cu peste :rn dr ani,
cercetări în domeniul tehnologiilor
neconvenţionale la noi în ţară, am
organizat prezentarea principalelor
tehnologii neconv011ţiona.le : electroeroziunea, prelucrarea cu laser,
prelucrarea cu ultrasunete, azi destul de răspîndilc în indu5lne pe
plan mondial. Ideea em1swnii a
pom it ele la practică. N<:-am r,;înclit cil astăzi, cinel la noi se dezvoltă o indcistrie aeronauticii. o industrie de mee>mică fină, Jăn1 introducerea electroeroziunii nu se

10
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pot ob\ine rew1LaLole dorite. Dezvoltarea noastră industrială antrenează în mod obiectiv dezvoltarea
unor tehnologii ele vîrf. care la
rînclul lor antrenează dezvoltarea
unor cen:etfari în domenii de vîrE.
în acest fel am încercat să prPzentăm alit o imagine a ceea cc se
realizează pe pldn mondial cîi -;;i
la noi, atrăgind atenţia publicului
as1.;pra unor domenii de vîd atît
în do meni ul tehnologiei cîl şi în
cel al cercdării.
.. Ştiin\a :;;i \'iata·· a consacrat cîleva emisiuni noii rc.voluţii agrare
şi modului în care transformările
clin agricultudi sînt legate de transformările care se prcduc în mediul
înconjurător. atr;igîncl astfel aten\ia asupra implica\iilor pe care
această transformare o a'l'e asupn.1
mediului ambi;:int în modul cel mai
direct. De exemplu, chimizarea
agriculturii făcută la întîmplare,
fără cun,)5linţe temeinice de spccialitate poate avea efecte nednnte
nu numai asupra ca l ităţii vil'ţii, ci
5i a îns;i;;i agriculturii Sini aici
n,şle raporturi de l'Chilibru în na
tură pe care trebuie să le cun0aş
lem şi să le păstrăm. I ntenţia noastr.ă e5te să se.:isibilizăm masele cele
mai largi de la sat~. dar mai ales
pe specialiştii din domeniu, la ideea
grijii şi mă5urii. a competentei profesionale, în ultimă şi primă instanţă, cu care trebuie să se nplice
noile lehn:1!.1gii în agricullud1. Desigur că forurile de specialitate dau
indicaţiile necesare în acea-;l'i direcţie, dar cred că mijloacelor de

comunicare în masă le revine îndatorirea ele a: adinci, de a explica
indicaţ iile gener"lle.
De asemenea.. în emisiunea ..:)liin\a seco1'.llui X X '· emisiunea
ele car e mă ocup direct - am prezen lat o serie de progrese înregistra le în produc(ia de maşini. ci'iutînd să aducem la cuno!;>tinţa ascultătorilor nivelul dezvoltării robotizării pe pl:o1·11 mondial, impactul p0
care aceast<"i robotizare îl are asupra creşterii procluctivită\ii mune:ii.
Noi ştim că în următorii cinci ani
trebuie st1 dublăm produc:tivitatca
munci i în ţara noastră. Aceasta este
legată aşa cum spunea tovaTJ~ul
Nicolae Ceauşescu - de introducerea pe scară largă a autornatizăr.i,
a ~lectronizării, a cibernetizării. a
rnbotizării industriei. Noi am încercat să explicăm, în amununt, cît
mai pe înţelesu l marei ui public şi
cît m.qi convingălo1· de ce este imperios necesar acest lucru. Arătîn I
care sîn t progresele r apide în dezvol la rea i n dustria l ă prin introd ucerea roboti?.f1rii. am insistat asupra
influenţei pe care acest proces îl
va avea asupra calificării oamenilor. Am căutat să-i facem pe ascullălo r i să în ţeleagă că asemenea
transformări nu sînt simple măsuri
administrative. Int roducem o maşină nouă în fabrică. Cei ce o vor
mînui treb uie să >'e apuce serios
sr1 înveţe, să-si ridice caii ficarPa.
să ştie să obţi nă maximum ele 1â
ea. să o înt;eţină cum se c u\'ine.
Iată deci cf1 este vor ba de nişte
transformăl"i ele ordin socio- profesional. ş i nu numai tehnic ; pentru cu apare un rn uncit<..r de tip
nou. cu un nivel de pregătire similară cu c~l al tehnicienilor . De
a ltfel, seeetarul genual al par tidului, tova răşul Nicolae Ceauşescu
a insistat în repetate rîn cluri asu·
pra necesităţii reciclării permanente
a muncitorilor ş i cadrelor de speciali late. Noi ne-am propus, pr in
aceste emisiuni, să explicăm de ce
este necesar ca această indicaţie
~ă fie tran5pusă în fapt. Am ?.rătal
de asemeni cum poate fi realizq'ă
în mod optim.
Am consac1'at, bunăoară, o serie
de emisiuni introducerii tehnicii ele
calcul. Se vorbe5te astăzi în lu me
de o ade·;ărată „alfabetizare" a maselor celor mai largi în domeniul
tehnicii de calc;.il. Se spune că dacă
peste un deceniu o a n um i ta populaiic induslri:ilă n u va fi capabilii
să stăpînească teh nica ele calcul,
va fi exact în situaţ i a în care. în
urmă cu cîteva dec<..nii, se aflau

„Trebuie să ne o rgan izăm acti11itatea în aşc1 fel incit să a~igumm, în toate
domeniile, afirmarea cu putere a ştiinţei, tehnicii - factor hotărîtor pentru dezvoltarea patriei noastre, pentru victoria comunism ului în România".
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analfabeţii. La noi, prin genernlizarea învă1,ămîn'ului de 10 clase
s-a ajuns la un a.rnmit nivel ele prcgăti1·0 care permile acce:sul la cuPo;.tin\e în aceslc domenii. falii un
exemplu !:!oncluclcnt din clomeninl
computerelor · SP apreciază că pîn{1
in l 9il0 v1>r fi Hi de milioane cvmputerc in lume, :ar pîni'.1 in anul
2000 vor egala numărul ai1tr'mubilclur. Deci, p1·:1ct ic, fiecare om va
ave:l acces la un C(lmputt•r şi \':1
trebui, aşa cum învată în '..!-:} luni
,.ă conduci un automobil, sa îm·eic
~ă lucreLe cu computerul. De a1.·cca
noi am încerc;)!, atît prin t•misiunile clin cadrul .. Magazinului \l•h
nico-ştiin\ific cit şi prin cele d!L1zate la ,.Şti inţa secolului XX". prin
diferi le modalită\i publicist icc, s{1
<•ferim u im:'l'.~in e a acestui pro~;rcs
ştiinţi fie. a reali :r.ărilor de la noi
clin tarii, să popularizăm re:1l iz[1
rile in domeniul programi1rii. car.!
sînt foarte importante, pen Lru a sublinia imp~1·ctul pc care cibernetizarea şi e:l:!ctrnnizar:.'a il va H\'l''.l. a5u
pra d-:?zvoltăcii ci vilizaţ1ei în mij l•Jcul cf1rcia trăi-11.
- V-a ţi propus clcci. prin emi s iunil e d edicat e progr es ului lrhnico-ş tiinţific,

să

lor iwezentului

r ăspund e! i
şi , m c1g ind

cerin ţ e

m a i 11<'·
pal'le. să sug!:ra! i r um tr ebnic pn•gă tit viitorul. In ce măs ură urmă
riti m odul cum sînt ap licat e i11
tn;actică r ezulta t ele cercetă ri i ?
- A'11 să vf1 n1spund printr-un
exemplu concret. Una din ultimele
emi.s1uni de la „Ştiinţa -;ecolul~ti
XX-· a fost înn~,~islratu ln întreprinderea „ Elcctrolimiş ·· din Timisoara. Am ales aceast::i intrt>princlere pentru că este o unitate cu rezultate deo.;;ebite. decorati1 de mai
multe ori cu .,Ordinul muncii„
clasa I. Acolo, la fiecare două zile,
estG lansat un produs nou, ceea ce
presupune un volum extraordinar
al inovării. Este o întreprindere
care lucrc!'.lz~1 apr0ape numai unicate, maşi11i-unclle cu comandă pro-gram. roboţi, manipulatom·e, maşini
cu un ~rad înalt de automalizarf',
ele fo<\rte !naltă tehnicitate. Intr--o
discuţie organizată acolo cu principalii responsabili ai deparlamenlelor de cerc,~taTc şi proiectare, cu
şefii at>I ierelor care proiectează roboţi, am cflutnt să arătăm cum se
realizează în ac0.istă întreprindere
m::i.şini-unelte
pentru domenii ele
virf ale industriei noastre. Interlocutorii au in5ista1 asupra tehnolo~iilor noi abordate. caTe la rîndul
lot• au cerut maşini cu un înalt
grad de automatizare, dotale cu
mijloace de cal~ul, au cerut ma-

şini
ele prelucrare cu eleclrneroziuni. P<'-'1ucc~1ri c:u ajutorul ultra·
sunetelor -;;.a. arf1tîncl cu, prin efort urile cercetători!'.Jr, Ia .. Elcctroti mi.:; ·· au fo"l elaborate as0mcnca
tehnologii el,.. vîrf'. Emisiunea noast r[1 a demonstrat astrei i n tcrc!e1wnclen !a dintre dezvoltarea la ni\·elul
0conom1ci 'l:l\ir111~1le ~i cle7.wilt:ire1
unei întrepr'nrlcri. intre prc.filul
ac0stci în 1 rcprincl„ri şi prc,pria Pi
c!citare.
1\111 f,Jst apoi la Filiala din Ti mişoara a ln-;tiL1tului ck Cercet.'.lri
1w11tru Tehnica ci<' Calcul şi Tn!'ormaticit unci e. prin discuţii cu CL'l
CPti1t,m ~i profesori de la Fnculta
tea de l\ut•>11iatică din loc:alitat am
arMat ·1<;cult.i\tor;lnr cum. pornind
rit> la ccrin(<' ale- cconumici nn\i o
11ale. cei ele la accast[1 filialf1, ca
de a1tfc.l întregul Institut, au rNllizat u serit> i ntreagă ele fJr<.·grame
ori0ntate spre gestiunea ecr:nomic[1
in timp real. spre p1·clucrarca cla1clor. d<tt' -:.i prngrame speci l'icc:
pt ntru apJi,·.1\ii. în ('tmstructi i în
0
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ekctronicii, în conslruciia ele maş ini , realiLate în colaborare cu cadre didactice şi chiar cu studen\i,
programe care au fost puse la dispoziţia proiectării şi şantierelor în
trcprinclerilor clin sectoarelP r 0specth·e.
Deci iată cum toate aceste idei
ca re apar in clocumedclc ele parti<l
l'a directive, ca obiecti ve general<>
sint prezente în emisiunile noastr0
ca preocupări reale. permanente ale
oamenilor ele !;'ti in\ ă. ale colectivcln1· ele oamcn! ai mun<.ii. Tin si"1
precizez ci't ne propunem în 1ieca1·t·
dintre acP~tc emisiuni s<i ar[1t[1111
nu num'1i stadiul actua 1 al ce1·cL't i1rilor ci ~i t''lll1 se \'or t11.:1.n·lla in
uintinuai·e.
tn1ele~em ast f Pl s.r1 ne :ttlt1ct•111,
prin mi.iloa(•clt• publicistice ele can·
c1ispunem. o contribuţie la t ran~
punerea în viatf1 a cerin\u formt1.at e ele secretarul general al parliclului. tovarăşul Nicolae Ccau!?e«::u.
carr ::irată c[1 „ştii nţ a trehu ic <;;i
lie totdeauna ru u n 1;as înainte".

flBERIU !STRATE

•

fa cern totul prin ziar
pentru popularizarea
initiativelor înaintate, valoroase
Să

- Cc loc ocupă in paginile ·tiarului du m neavo as tr ă problema tjca
nromo vării progre<;ului tehnic ?
- Locul pe care îl rrerită într-un
judeţ cu o puternică dezvolt?.re in-

dustrială. Un loc prioritar. Este o
necesitate obiectivă să acorzi un
spaţiu larg acest<!i problematici în
condiiiile în care, se ştie bine, re·
voluţia
tehniC'J-şliinţifică
impune
I

1 '•

„Să facem totul pentru a asig ura dezvoltarea tot ma i p uternică a
bazei
tehnico-materiale a patriei noast re, pentru ridica rea continuă a bunăstării
materiale şi spirituale a întregului popor - ţelul suprem al politicii partidului,
esenta societătii socialiste multilateral dezvoltc;te pe care o edificăm cu succes
în România" .
NICOLAE CEAUŞESCU
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ridicarea necontenită a nivelului
tehnic şi calltativ al produselor.
Fiindcă numai în &cest fel vor f1
compeliti ve şi comparabile cu cele
mai bune produse similare reali·zate pe plan mondial. De un real
sprijin în ori<.mtarca aclivibiţii
noastre în direct ia 11rC'.movrir: i pro paginii·:? z.iagresutl.ui tehnic în
rului ne-au fost istoricele h otărîri ale Congresului al X rH--lea
al partidului, cuvint~re;\ t cvară.;;ului
Nicolae Ceauşesc·1 la Congresul Şti
inţei

şi

Invăţămîntului,

orientările

clare date cu ac~st 11rilej întregii
prese româneşti. Nu demult. în
cuvîntarea rostită la jubileul celor
o5 de ani de cxist~n\ă u Partidului
Comunist Român.
conducătorul
partidului şi statului nostru a inclus
acţiunea pentru realizarea şi introducerea de noi tehnologii între componentele definitorii ale spiritului
revoluţionar. Ac~stea ne-au determinat să acordăm un spaţiu clin ce
îtl. ce mai ·Iar~· promovării progresului teh nic, în primul rînd în sectoarele noastre de \'îrJ - mineritul, siderutgia şi ene1getica. Dup[1
cum lesne se po:1te \'edea răsfoind
colecţiile ziarului. c.m publicat în
aces t domeniu numere.ase articole,
inclusiv editoriale, mese rotunde,
interviuri, anchete ş.a. Se deta-:;ează, cred, rubrica „Cincinalul VIIT.
Dezvoltare inlensiv.:i. Progres tehnic. P roductivitdle înalLă. Calitate
superioară". Atît prin frecvenţa sa,
dar şi prin varieLatea tematicii., problemele progresului tehnic ocupă
un loc de seamă în spaţiul ce-i
este afocLl.t.
- Fapt îm bu cură tor, a1noape nu
exis tă numă r de zia r, în ultima
vrem e, în car e problem e le progresului tehnic s ă nu Jic prezente.
- Aprecierea este de natură să
ne stimuleze. Documentele de excepţională însemnătate
programatică la care m-am referit mai înainte, cele de la recentele forumuri
de partid, de stat şi obşteşti, dezbă
tute cu întreg cole>ctivul. ne-au
dat
un
puternic
impuls
în
direcţia
promovării
progresului
tehnic. Am căutat să demonstrăm oamenilor, apeli1 el şi la sprijinul specialişti !nr. c<i acea st <t este
singura cale efieient.:1 de creşten
a
producti ·Jilăţii
muncii
Ne-am
străduii să convingem factorii cu
răspunderi
in economia judeţului
de necesitatea intensificării muncii de crea\ie ştiin\iLdt ~i t:!hn :>logic[1, a introducerii de noi tehnologn în toate sectoarele. care
s.[1 ducă la reduce1·ea consumurilnr
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energetic·~ -:;i de materii prime, cie
malel'iale.
- Ţ iu ind seama de s pcdficnl j n clcţului, un judeţ r um s-a mai
sp u~ p u ternic industriali'r nt, car e
este, d upă părerea clumnea voast ră .
pu nciul de p lecar l' î n aec•a<; tă actiunc '?
- Fără îndoi~lă, acccntt.:arca laturii intensive a dezvoltării. Adică
sporurile ele producţie să se obllncl în marile noastre unităţi inclustnale, atît dia ramura extractivă. cit şi clin cea prelLicr~1l oare.
pe calc:a folosirii mai bune a capacilă(ilor existente. Iar acea5la nu
se poale realiza fără prngres tehnic. 1i'1r[t n•Ji tehnologii , mai mu derne, mai eficiente.
- P u teţ i :.ă ne oferiţ i ni!,le exem p le concr ete ?
Bineîntclec:. pr in
prisma im tJli cării ziarului.„
- Fireşte. De pil :lă, la Centrala
termodcctrieă Minlia exist;·1 c, adevărat[t mi5c:1rc de :iasă pentru promovarea pr.igresului tehnic în scopul folosirii g<?neratoarelor la capacitatea 101· maximf1. S-a acumuht
o preţioasa ex.perie:i \ii pc,zi ti vă c:are
nu pulea rămine necunc-~cut;'\ cititonlor nosl ri. Au avui loc aici 0
sc~iunc ele comunicări. mese rotun de, c!ezba teri. S-a vorbi l concret
despre noul stand ppntru determi na'l'ea cleplasării axi.tle a t ut·bogcncrato:.U'el•Jr, <:a şi c!esprc noi le prncedee ele alimentare cu c2'trbun i a
centralei. T.>:1te a:::~stca şi-au gi'isit
reUectare·t cuvenită în paginile ziarului. La fel stau lucrul'lle şi la
Combin<ttul Siderurgic Hunccloa-ra.
uncie. de altfel. <n'em un rcda.f'LOr
pE:-rman~nt, „ în J'.)dst fix", cum spunem noi. Ne-am străduit s<'.1 demon străm c,rn~rct, cu argumer>te:lc faptelor, o realitate notabil[t : cre~te
rilc masive de producţie d in 1.1ltimii ani se daton~.nă m<1clernizi\rii
con!i~ue a tehnologiilor, punerii .în
valuare a gindirii spcci&li5tilor
Exist11 a ici num~r:nsc cercuri ale
inm·atorilor şi in\·cnlaterilor, comisii ale ingin·~rilor. Df:stul de :icli\'e.
Despre l"~:lliâlrile lor s-a :-c:ris acle~ea in p:i.o;ina noastd1 speci;il<'.1. cu
apariţie lunar.ă. int.itulală „Tribuna
experienţei înaintate--. Cititnrii au
pulJJl s[t afle la timp de~prc notw
in>.lala\ie ele tratare a o\elurilor în
vid, rn :;i despre l roccclcul origi nnl ele barbJL1,·e a ntclului cu ~aze
inerte.
-· Ce ne puieţi i>PU nt' clei.11re efi„
<icnţ01 acestor materia le·,> C u atit
mai mult r u cît este vor ba, C<'l puţi n dup ă u nele opi nii, ele o arie kmaiiri\ m;ii putin s1wdaculoa„ă,

- L:i p1·i.ma vedere, a seric despre progr:?:>ul tehnic, despre cercetarea ştiinţifică şi tehnologică in
genere, este o treabă aridă. Dar
această 1 em:1 se poale realin 5i în
mod atr:lgălor. Din dialogurile noastre cu cititorii a reieşit ciI, de cele
mai multe ori, am izbutit să publicăm materiale care au stirnit interesul unor cercuri largi de cititori. I-am încurajat pe cei care
doresc şi sînt în măsură să-şi pună
inteligenta în slujba: afirmării noului. Sigur, m::ti avem destule de fileul în a~;esl domeniu . Nu c:întem
în afarn criticii...
- In fapt, practic, cine 5e ocu pă
în reda c ţio ele trata r ea problem elo t·
11r ogr esului tehnic '?
- Evident, secţiei economice ii
revin cele mai multe sarcini. De
aceec• şi cele mai multe articole
abordează
problemele progresului
tehnic în industria hunedoreană.
Dar eăut:lri de această natură avem
;;i în agricultură. Ca atare şi re
rlactorii n1Jştri agrarieni sînt prezen\i cu asemenea articole în paginile zi'.lrul ui. Multe c;1par\in, însă_,
tovară5ilor care se ocupă de înv:itămînt, de via\a socială ~i culturală a judP.ţului. Spre exemplu. citeva mese rotunde s··au icferit la
activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice şi studenţilor Instilulul tti de
Niinc clin Petroşani. De usemene::i,
am scris despre expozi\iile lchnicoştiinţiJ'ice ale elevilor. Sau. în cadrul p<iginii ce apare lunar sub
genericul „Şcoala şi viata--, de5pre
1ealizar0 a, tot de către elevi, a primei c:entnle eoliene din cuprinc;ul
jucle\ului nastru. S-·m implicat in
problema cl0spre care discutăm ş1
redachrii rubricii „ Viaţa de partid".
care s-au preocupat îndeos<:bi ele
angajarea mai puternică a orqaninţiilor de partid. de linc1·et 5i sindicale în <:r 0:trea climatului prielnic
promov[iri i noului.
- în v iitor, cum vă g încliţi să
rezol vaţi ac<>as tă inoblem ă eomplt>xă, ll e ma1·c inscmnăt a te ?
- Am acumulat o aPumitiI cxperien\it pozitivă. Sîntem conştienli
însă ciI în activitatea noastră există
destul Joe pentru mai bine n e
pildă, va trebui să acţionăm mult
ma·i cnercaic clccît am făcut-o în
trecut împ,)triva ine1ţiei, a atitudinilor birocratice. Adică S[t com·batem m'li hotărît tc-ndinlelc de
Convorbiri realizate de
Milen a COMARNESCU şi
Constantin TATU
(continuare în pag. 32)

•
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Problemele edilitor-gospodăresti,
o permanentă
pe agendo de lucru o presei locule

N

indreµtci/.ire. prin ce clt.feră n
tematica genern lă fii ncl
l?ci.spunsul nu este întotdeauna lesne de dat, rnsa, rcisforndu-le. remarci . .fărd.
indoială. rr.odalităti proprii ele tratare a problemelor.
indco.~ebi a ceior edilitar-gospodăreşti. un anumit specific. i11M1'.fu11dabil. fiindcă inconfundabile smt şi problemele cu cnre se
('Onfri.mtă. in acest domeniu. Judeţele respective. Aşa stcw lucrurile :;;i în cazul ; ia re lor de care ne ocupâ m in rînclurile ele faţă
„I'L ACAH.A TA.'flJLUJ'' şi .)NAINTE"-Dolj. care apar în două
dintre cc:le mai 1:echi şi mai puternice centre economice şi sorwfcttlturale romcînrşti.

e

i11Ln•bum adesea. cu

pnblicaţie
locală
de alta.
acel?aşi sau ayroape aceeaşi.

I.
ş1 in
construaccelerai.
Ali t la oraşe, cît şi la sate se rea1L~ează un vol um însemnat de conslruc(ii de locui nţe, de edificii cu

Ca

pretutmdem în

tar<.1.

Judeţele Dolj şi
I aşi se
ieşte mult, într-un ritm

de!>tinaţic

economică,

ue

<1şe..:ă111in

te social-cul turale. Cele d0uă cotidiane - „înainte"' şi „Flacara Ia-

şului„
reflectă
cuprinzător <1ccast;1 realitate in paginile Iar.
o.;onstitu1ndu-se într-o cronică fidela. emo\ionantă a epocii noastre
măre(c. făr<'t precedent în istoria
multim1lenan·1 a Rom{rnic1. EPOC:\
NICOLAE CEAUŞESCU. CraiovL?.
Calafat. PJeniţa. Amărăştii de ,Jos
- în primul, Iaşi. Paşcani, fi1lducăneni. Mirceşti în al doilea iaUi numai cite\'a din lncalilăţllc

C111lieru/

ic.~can

n cttro1· nuud

infă(i:;;are

a

f•J!S1

o-

glindiU\ anul acesta în repr)rtaje vii,
interesante. apărute în zonele respecti \·e.
Demna ele reliefat este. fără
indoialc1. rreocuparea lor de a-şi
informa c1 titorii, încă în
primele luni ale anului, asupra obiectivelor edilitare ce urmează a Ii
ridica te in Hl8'3. (,.Înainte·' a destin al în acest scop două rubrici :
.,Azi \'ă informam despre ... " şi „Curier cotidian-"). Pe parcurs au apărui cu regulari ta te ştiri despre
cele mai importante dintre obiectivele C'dilitare finalizate. făcîndu-se
reie!'in la destinaţia lor concretă.
Şi activitatea de pe şantierele de
conslruc(ii îşi are locul cuvenit în
preocupările celor două publica\ii.
La rubrica .,Investiţii ' 86 ", ., Flacă
rn

Ia~ul ui

·•

relevă.

cu exempll· con-

c1 ete. cre~terea ritmului de execuţie a lucriirilor. dar ia şi atitudine

Alexandru cel Bun
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„Oraşele patriei noastre au devenit oraşe noi, moderne, satele noastre
s-au dezvoltat, de asemenea, puternic. lată de ce acum trebuie să folosim
construcţiile pe care le vom realiza în acest cincinal pentru a încheia, în linii
9enerale, organiza rea şi sistematizarea oraşelor ţării" .

_______,,._.....________________

CEAUŞESCU

....----------------....,--------.............,---------------

~----

;;,..;;,_

h<H{;rîtă

NICOLAE

fa\a de calitatea

punzătuare

necore~

a unm· conslruc\ii, mai

ales în ce priveşte finisajele.
sistă. h>ludată. pe necesitatea

Se inantn•năt ii cetă\enilor la fi nai izarca în
lcrrnenul ~(r1bilil a obiccti\elor clt.:!
interes obştc>.c. Remarcam. în acelaşi context, şi ancheta ziarului „lnainle" pe un şantier de construcţii :
„Compiexul «Semtcst» - un copil
cu mai multe moaşe·· (22.05). rnen!l sil tre.cească la realitate conducerile a două antreprize de constrncţii.

Un rut important în sistematizarea localită(ilur urbane şi rurale îl
are. evident. amenajarea eăilm· ele
comunica(ie, de transporl între şi
în localităti. Ziarul ele la Craiova,
~pre dcosc.bire de cel de la Iaşi,
a aburdat de mai multe uri această
problem..,1, şi destul ele concret, ceea
ce este meritoriu. După cum meritorie e şi o altă iniţiativă a sa: aceea de a combate, şi tot ccmc:.-el,

risipa de a1xi ~i poluarea mediului
incon.i ur<llnr.
i\m puteu su cil<'1:11 şi alte e'<."11ple ~imilarc clin acl1v1talea celnr
duuit public.iţii. Din păcate. insă
trcbuie să o spunem deschis - nici
„Flaeâra Iaşului „ şi nici „ înainte"
Pu au tratat, în întreaga l"r com
p!exilate. cel puţin pînă la inceputul lunii iunie. probleme prirn·itare rezul tale din Legea sistematiziiri1 teritoriului ş1 localităţilol' urb;; ne şi rurale. Oare nu se puteau
efect~1a anchete
sau alte acţiuni
publicblice c;1re su puM1 în lumină modul cum sint înckplinite
prevederile acesteia în leg{J(ură cu
fulosfrea judicioasă a
terenului.
dmplasarea noilor constructii în caurul unor ansambluri integrate armonios în fizionomia fiecărei locaJ ităţi. reducerea perimetrului con~truibil :;,i di~p<mibilizarea pc această cale a unor însemnate suprafeţe
a5nc<1le ? Fireşte, se putea. şi încă în condiţii bune. „Fla„
căra foşului" a ini(ial şi susţine o
ac(iune publicistic5 sugesliY intitu1<1lă „ Brig;1rla 1·c·dacţiei la el rum".
în cadrul căreia se cereau în<:", m:1i
larg dezbiHute ş1 astfel de probleme de n1are insemnata1e pentr11
dezvoltareu 1iraşelor :;;1 "'ttelor i ude\ ul ut.
2.

Din urbcuu.sttea modernei o C1 aiul'ei
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Niciodat;.1 pin5 în anii noşlri nu
a avut o i111porfanţ[1 alit de mare
!rnna gospodărire• a spa(iului locativ de care dispunem, înfrumuseţarea necontenită a cartierelor, localităiilo1· noastre. Este pe clepl111
jusL1fical. de aceea. sprijinul nemii hcit. efectiv pe care publicat ii te
locale 11 dau consiliilor populare.
celorlalte organe si organiza1ii în
orientarea asociaţii[r,r de locat;1r1. a
cetăţ~nilor cu privire la aolica1·ea
urcvcclerilor Legii nr. 10182 şi ale
Le~ii nr. 1/3G.
Aşa, de exemplu. „Flacara Iaşu
lui" consacră prr,blernclor gosporlă
ririi locuin(elor n bună parte clin
spa(1ul rezervat unor rubr1ei de
1~1are audientă şi cu aoariiie sf1pt<iminală : „ Dialog cu cili tor ii''. „ Am
criticat. arn propus. ni s-a răspuns„.
„1\lb-negru„ sau „Curier juridic''.
i\u lipsesc din paginile
ziarului
nici articolele băliiiouse la ad1·esa
unor rnentaliti'tii retrograde. încler•sebi a lipsei ele grijfi l'a(ii cir avut ul obştesc. de proprietatea soc1alblă. Uncie din acestea au apărut
în cadrul rubricilor : „Faptele în

lumina Codului etic„. „ şi .. Cu ochii cetăţeanului".
Asemenea materiale am lnlîlnit
i;,1 în paginile ziarului „lnainte".
Ne-a placul mai ales ciclul de ai·ticolc apărut sub genericul „ Cămi
nul nostru - casa noastră", în care
~inl reclale în detaliu constatările
!acule de redactori cu prilej ul uiwr raiduri-anchetă în ciuninele ele
neJ'amil işti ale unor înlrepri nderi
crniovene. i\m reţinut şi concluzia
.c1arului : „Sa se asigure condiţii
bune. de cazare. iar în dirnin s~1
st.ca numai cei ce merită·'.
1\mbcle publicaţii şi-au infon~1al
cu regularitate cititorii despre ini\1ativele unor asociaţii ele locatan
privind recuperar0a
materialelor
refolosibile. Este lăudabilă în acest
sens şi ideea colegilor noşt1·i ieşeni
de a realiza. încii în ianuane, împreună cu
Inspectoratul judeţean
ele recuperare şi \'alorificare a malenalelor refolosibile. un supliment
cu tema : „Sii recuperăm, să refolosim, nimic să nu se piardă". care
se adreseuza tuturor cetă(enilor judE'(ului.
Spaţ1 i ş1 mai largi sint acordate
de cele două publicaţii înfrumuse„
\al'li localilţ1ţil0t', păstrării cură(e
niei in oraşe şi sate. Din acest
punct clr; vedere se detaşează însă
ziarul doljean. cure, aproape în fi0care dintre numerele apărute în aprilie şi mai. a populat i7.at „in
extensO" acţiunile ini(iate în aceas1;1 direcţie ele către consiliile populare. ele organizaţiile ele masă ~i
0bşteşti.
Ni s-a
p~irut
i nteres::wt
mai
ales
amplul
i·epor1.aj ,. Duminică, în judeţul nostru„.„
(01.04) . ai clirni autori au izbuti l
să redea, intr-o manier.71 atrăgă
toare, participarea masivă a populaţiei din Craiova, Segarcea şi Mclineşti la înfrumuseţarea şi gospodărirea
localităţilor,
respectiv a
cartierelor lor. Sînt scmnificali\,e şi
~ubtitlurile: „De la prima ort1 cetăţenii au răspuns PREZENT·', „în
f'rnnte cu deputaţii", „Elevii şi pionierii au lucrat cu mult enlu7ia~m".
în alte materiale sînt explicate. în
spirilul legilor în vigoa1·e, îndato1·irile cetătenilor privinâ autogospodărirea localităţilor. N-a scăpai
clin atenţia redacţiei nici impulsionarea pregătirii zonelor de agrement pentru sezonul estival.
Ziarul „înainte" nu s-a mulţumit numai să popularizeze succesele ()bţinute în acţiunile de înlrumu~e(are a
oraşelor şi satelor
dul.iene deşi acestea au prevalai - ci a şi cri tical aspectele de

„Trebuie să facem în aşa fel încît, încă în acest cincinal, să schimbăm
înfăţişarea comunelor şi satelor noastre prin realizarea sistematizării , iar pînCi
în anul 2000, să încheiem în linii generale ş i acţiunea de sistematizare şi organizare a comunelor şi satelor".

NICOLAE
neglijenţa. de inerţie ş1 lipsă de
simt gospodăresc prezente pe alocuri. Sint concludente în aceasta
privintă articolele: „ La Sadova, primăvara poate fi mult mai frumoa!">a .. {04.04) ... O tradiţie pierdută in
colbul nepăsării „ (26.04). dar şi
altele.
Preocupări similare susţinute.
e drept. cu mai puţină perseverentă am intllnit şi în .. Flacăra Iaşului··. Cite\'a din mater ialele pe
această tema au apărut de sine stă
tăto r. cele mai multe au fost doar
simple informaţii in cadr ul rubricii .. Cu ochii cetăţeanul u i „. Mentă
însă e\'1den\iat modul în care intr-o seamă de reportaje a fost cont urat chipul primarului model, înzestrat cu calităţi de bun gospodar.
exemplu de hărnicie. de spirit ci\ ic pentru concetăţenii săi.
ln aceeaşi ordine de idei ne facem, credem. o datorie de onoare.
consemnind preocuparea deosebită
pe care a manifestat-o redacţia publicaţiei ieşene în comparatie
chiar cu presa centrală - pentru
explicarea aprofundată, s ub cele
mai diferite aspecte, a Legii nr. 1/86
privind autoconducerea. autogesti unea economico - financiară ş1 autofinanţarea unităţilor administrati\·te ritor iale. Cităm pe aceaslă linie
interviul „Cum şi unde poale fi
efectuată
contribuţia
în muncă··
(16.05), cit şi pagina speci ală intitulată .. Sarcini cetăţeneşti de marP
im portanţă pentru
înfrumuseţarea
şi m ai buna gospodărire a municipiului „ (06.06). Desii;:ur. n e aflăm
în fata unui exemplu bun , rele\·ant. care ar putea fi u rmat şi de
căt re alte organe de presă j udeţene
cotidiane sau săptămî n ale.
Evident. :a cultivarea sp ir itului
~ospodăresc al oamenilor a u contribuit şi acţ1Unile iniţiate de cele
două publicaţii pentru economisirea energiei electrice. In „Fl acăra
Iaş ului·· apare rubrica „ Energia o problemă care ne pri veşte pe
toţi„. unde s-a luat atitudine fermă faţă de „corigenţii la spiritul
dvic şi gospodăresc", incl usi v faţă
de acele vrgane locale cc -şi ignorau
propriile raspunderi în acest domeniu. Se cuvin rem arcate şi rubricile din ziarul „înainte": ., Ingeniozitate tehnică în acţiu n e.„ •· şi
„Sursele neconve n ţionale de ener ·
gie - izvor cie mari economii·'. I nteresant, ca idee. dar şi b i ne scris,
este. în acelaşi ziar. articolul .. Preo-

cupări pentru reducerea consumului de energie electric[1 inc<\ clin
fala ele proiectare„. care se refer[1
la construcţiile de locuinţe.

3.

Analiza numerelor de ziar apă
rute in prima jumătate a acestt:i
an ne-a con\'ins că ambele cotidiane - „ Flacăra la':> ului „ ş1 „ tnainte" -DulJ - au situat problemele
edili tar-gosp<>dăreşti în prim-plan
intre priorită\ile a[late pe agenda
l<Jr de lucru. în unele p1·ivinţe reuşitele sint mai mari ne-am 5lrf1du1t să le semnalăm cu toată obiectivitatea - in altele mai mici.
Dar n11 inc-ape nici o îndoialf1
că am fi putut vorbi şi de mai
multe succese dacă s-ar fi do\'ed1t.
înainte de toate. o grijă spori!<i
pentru folosirea judicioasă a spaţiului
tipogn1fic. Fiindcă chiar ş1
în domeniul de care ne ocupăr1 au
apărut materiale generale. \'alabile
oricind şi 01·iunde. lipsite de o ndresă preci5ă. După părerea n oastră s-au rezer\'at prea multi qu:1
drati relatărilor de la diverse şe
clin\e. adunări. unele dintre ;oiccstea - mai ales in ziarul „Im1int""
- fiind strict protocolare. sau redactate anost, in stil de proces-verbal. de care. sigur. nimeni nu a··
·.-ea ne\·oie. în schimb, rubrici
bune. utile. care in mod cert s-ar
f1 putut bucura de o mare audientă în rindurile cititorilor. au an1t
o ex 1stentă efemeră. („ Fiecare localitate - mai frumoasă. mai bine
gospodărită ·. din „ Flacăra Iaşului „.
dar şi a! tele).
Şi în ce priYeşte folosirea genu1·ilor gazetăreşti ar fi de spus unele lucruri. Este foarte bine cit,
::el pu\in în domeniul de care n e
<1cupăm. au avut întîietate and1ctele. ra:Ciurile. convorbirile. dar n 1
toate au fo,t realizate într-un spirit de
in3ltă
cn1bativitate. De
pJ:la. în ceea ce privec;te C•>n\·orb:rea. nu este bine !i't n~ mu
\urnim cu ceea ce spun interlocu·
torii noştri, indiferent de calitatea
lor. Dimpotrivă. prin diverse intrebăn, să-1 determinăm să „atace„ şi
probleme mai spinoase, dar care
ştim ca-şi aşteaptă o rezolvare p<Jziuvă.
uneori foarte urgentă. S<>
impune. de asemenea. să se ofere
cetăienilor
posibilităţi
sporite de
a-şi spune cuv'intul în prnblernel<:' edilitar-gospodăreşti,
cu alît mai
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mult cu cit acestea. în tot<i litate.
sint problemele lor. care îi pri\·esc
nemijlocit. Rubrica „Cu ochii cetateanului „ clin „Flacăra Iaşului „
răspunde pe deplin cerinţelor princ:p.u!u democratic fundamental al
activi tă\ 1i consiliilor popula1·e : „ Cu
cetă\en1i. pentru cetăţeni!".
Este
bine. i n:.a, ca ori de cite on apare,
ea să-şi justifice integral titulatura.
Cu alte cuYinte să fie scrisf1 in exclusivitate de către cititori,
aşa
cum. de altfel. a şi fost la început.
S-ar cere. de nscmenea. să fie folosi te in mai mare măsură genuri
gazetăreşt cum sint foiletonul
ş1
nota critica. (Primul şi-a !!ăsit locul in ziarul ,Jnainte", chiar pe
teme edilitar-gospodăreşti, dar nu
intotdeauna a a\ ut o ţintă precL~ă J.

Construcţii

noi în municipiul
Craiova
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„Urbanizarea nu trebuie să însemne concentrarea unui număr mai mare
de populaţie în oraşele existente, ci ridicarea condiţiilor de viaţă ale comu nelor, ale localităţilor săteşti la nivelul celor din localităţile urbane".

NICOLAE
Apreciem ca un btL11 dştigat în activitatea celor două redacţii intervenţiile critice, destul de frecvente,
in domeniul de c.are ne ocurpăm aici.
Nu tot aşa de frecvent, însă, au
.!'osl informaţi cititorii în legătură
cu măsurile luate de cei în drept
pentru îmbunătăţirea stărilor de lucruri neco respunzătoare, deşi cele
două ziare dispun în acest sens şi
de rubrici speciale. Ştim că se întimpină multe gre utăţ i, trebuie înfnnte atitudini biro.cratice, m~mla
lităţi retrograda. Este, însă, de rlaloria redactm·Hor, a fiecăruia î'n
parte - am mai spus-o şi altădată
- de a face totul pentru a asigura
eficacitatea intervenţiilor critice, a
le urmări cu perseverenţă, a informa opinia publică despre măsurile
luate pentru înlăturarea neajunsurilor semnaLate. Scrisul nostru nu
este o înde]etnicire gratuită. o pas:une oa1·ecare,
cum ~şi înch•ipuie
poate unii. As.emenea rubrid de
felu l celei intitulate :
„Cei vizaţi
răspund" („înainte"-Dolj)
t rebu ie
să devină o permanenţă în
paginile tuturor publicaţiilor locale (şi.
bineinţeles, nu numai locale !l.
~

Dup ă

*

*

cum se cunoaşte, recenta
a C.C. al P.C.R. a dezbă
tut între al lele probleme de mare
însemnătate pentru bunul mers al
plenară

societăţi i noastre, şi modul în
infăptu ile prevederile

care
Legii
s;slematizării teritoriului ş1 localităţilor urbane şi rurale.
Aş.a
cum
sublinia
t ova r ă ş u l
Nicolae
Ceauşescu .
măsurile adoptate ,.au
un rol deosebit ele important în ridicar ea gradului de civilizaţie, în
apropie1·ca condiţiilor de viaţă ş i
de muncă între oraş e şi sate" . Realizării acestui obiectiv îi sînt consacrate, de altfel, acţiunile concrete şi mijloacele necesare prevăzute
î n Legea planului naţional unic de
dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste R omân ia în per ioada l!l86-1990. Se au în vedere
cliversificarea constructiilor de locuinţe, intensificarea sistematizării
rurale, utilizarea cît mai eficientă
a terenurilor, restrîngerea la strictul necesar a perimetrelor construibile şi a suprafeţelo 1· ocupate de
construciii, dezvoltarea oraşelor şi
comunelor ca unităţi administralivteritoriale de bază şi centre economice şi social-culturale puternice.
Sînt acţiuni menite ca, pînă în anul 2000, să se încheie în linii ,;encrale sisl~>matizarea comunelor şi
satelor ţă rii - parte integrnntă a
ridicării nivelul ui de civiliza\ie. de
1ăurire
a condiliilor trecerii la
construc1,ia comunismului în Rom<'tnia.
Se inţelege că ziarele .. Flacăra
laşului'"
şi
„ 1nainte"-Dol.i. ca de
.illminteri întreaga presă l ocal ă,
sinl

Ce tttrid civic din
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Iaşi

!>lnt chemate să susţină intens, într-o paletă publicistică cît mai diversă, infăptuil'ea tuturor măsunlor
adoptate de plenară, a prevederilor
L egii planului naţional unic. Prin
materiale cit mai concrete, combative, strîns legate de specificul jude~ului respectiv, va spori consi<.lerabil aportul lor la intensificai ea
participării directe
a maselor la
transpunerea în viată a acestor
prevederi. la rezolvarea optimă a
treburilor obşteşti, inclusiv a sart:inilur izvorîte din Legea nr. l /lJG.
Cu cit se va explica mai bine oc.menilor adevărul esenţial că reuşita
a utoconducerii depinde de ei, de
!mplicflrea lor nemiJlocilă în acţiu
ne, cu atît fiecare 1ocalilate, j ude··
ţul în ansamblu se vor dezvolla şi
vor inflori mai puternic. Este evidentă
necesitatea cultivării mai
susţi nute a senlimenlului civic de
responsabilitate, a convingerii ferme că de contribuţia fiecărnia în
parte depinde modul cum sînt satisfăcute cerinţele prnpri i şi cele
generale. Pentru aceasta ne stau la
indemină multiple posibilităţi, căi.
forme şi procedee publicistice. Jrnporlanl es!e ca, folosind experienţa pozitivă de pînă acum , învă
ţind, cum se spune, şi clin neajunsuri, activitatea desfăşurată în ::i.cest domeniu să capele un caracter
sistematic, să devină permanentă.
activii şi e ficientă.
Constantin TATU

-- ---- - ----------- -·· ------

--------- -·---

.·. ·:· .·:·.-

Rolul important ce revine presei in procesul de edificare o unei noi societăţi, '0 unei noi conştiinţe,
impun gazetăriei, gazetarului comunist exigenţe tot moi înalte in pion politic, moroi, profesional. în acest
context, considerăm că una dintre principalele îndatoriri ale revistei noastre este dezbaterea unor teme referitoare la coordonatele fundamentale ole profesiei şi, totodată, Io posibilităţile, căile, mijloacele de înnoire, de sporire o eficienţei demersului gazetăresc.
în acest număr vă
propunem o dezbatere despre talent şi profesionalitate în creaţia gazetărească, consemnînd puncte de vedere
expri mate de Valeriu NEGRU
(Rodiotelaviziune),
Ion CRISTOIU
(„Scinteio tineretului") şi Alex ŞTEFA NESCU („România liberă") .

intre talent

•

•

ŞI

profes-ionalitate

Va leri u NEGRU

Sincer vorbind. cred că aceasatitudine a mea reala,
vii
asigur, şi care nu- si prop1me cîtuşi de puţin să intrige. chiar dacă
ajunge să o fa.că -- se explică
şi prin reacţia (pe ca:·e mulţi a1\i
gazetari , . bătPini ·· o -iu, de :.isemenea, sînt convins) îaţf1 :k lendinta
multora din afara dar 5i din 1nte1·ioru:I breslei noastre. de ;1 plasa
gazetăria la periferia literaturii. ne
a măsura valoarea nca(iei publicistice cu instrum0;1tele
aclcc·"ate
J ilcraturi i.
- Cînd v-am pro1m s s ă .:Jis cută.m despre talentul ga.r.e tă rt•sc nu
mă gîndea m la uşurinţa. de a şle
fui fraza, la capacitatea de a zămisli
personaje, fapte, r ealitiiti. Nu rlor eam să subliniem a.prouicrile cu literatura, ci diferenţel e.
- Dacă aş folosi, totu:)i, no(iunea
de talent în gazetări0, m-a-:; refe1·i
la u n La!len t specific pe .rare !-aş
apropia mai curînd ele tolentul fotografului, decit cel al piciorului,
ne caliiăţiile autorului <le dne-vcri f e, decît <le c ele ale crea\ornlui de
film artistic. de meşteşugul arhite<;:-

tă

Temperatura producţiei publicistice
e dată de
ţinuta deontologică a gazetarului
Ce loc, ce pon'lc1'e .1;;ordati
talentului, în rapodul ta.len t-profesionalitate despre carr
ne -am
prol)us să di scutăm '!
Consider talentul c;:i 1)e u n
element foarte impryri ant al suc-1:esului
gazetăresc dar .. nu ab.so1ut
necesar. Poate colegii 110.stri. iec tori ai acestor opinji, s.! \or mira.
vor protesta
auzind o asemnner.
afirmaţie din partea u;,ui om care
a făcut atîţ ia ani galelăr1e C-:;i rn
presa
lă)

scrisă

.si care

.5i
îşi

în cea audi•JVÎ/.US-

respecr<i în

mc·d

deosebit meseria. Disc:.1~in . l desJ)l·e
ziaristică. cu aş poni nu de !a
talent -ci ele la profe.sionalL-;m. :n
absenta căruia nu ne nutem exe~·
cita funcţia socială si. nici chi.;r
sardnile curente. rert~c(io nak'. Abia
după acee:i as vo1·bi cleS{)':e talent
care, oricît de jmp,>:·tant <tr :i -dacă există pen~ru evci!u\ia ttni.li
anume
gazetar. nu eslc lotusi o
dată inclispensabil[1 1Jrofesici · însă.şi.

Recunosc că opini.1 ilumnram ă surprinrle.

voastră

n1
ANbo
17

Ancheta revistei ·
tului sau constriu.::tor!.!lui decît de
cel al s.c:1.11lpoon.tlui.
Talentul gazetăresc nu e un dar
al firii, al genelor, pe car<~ tre!Juie
doar să-l cultivi. să-'l valorifici. T·~
na.şti muzician sau poet, nu se :1a~
te nimeni gazetar. A~ta. ca să fie
mai clar. fără definiţii savante. ce
înţeleg prin talent şi ele ce am tendinţa să e vit acest cuvînt (0arecum
teiiibilist şi demobiliza.tor) dncl \·orb e.se de profesia noast!-.·1.
- Orice om este deci :ipt s :i devină gazetar ?
- Nu orice om, <lar foarte mul\1
oameni. ca să mai fac o dată aluzie la problema .. talentului·' - de
care văd,. e greu să S<l;m, - adevă
rul este că şi în gaze~ărie ~.i nevoie de anumite caJiU\ti ale propriei personalităţi, ca1ităţi î>rnăs
cute definitorii
pentru
prop:·1ul
tem.Perarnenrt, fără de care nu poti
valorifica la o ~naltă ţinută calificarea şi experienţa
profesionalu
care formează pe adevăratul gazetar. E vorba de pasiune. De caµacitatea de a te dărui unei
i-:.lei.
unei cauze, de a te cheillui pent;u
un ţel generos sau î n cfonul fu:1eori covirşitor)
al invcstigfarii, al
dezvelirii esenţialU1lui şi a adevă
r ului din î ncîlceala î n care se
afilă amestecate ân viaţă sau în ca1e
o amestecă unii în mod constientrăuvoitor. Nu-mi trebuie talent. dar
îmi trebuie pasiune ca să p:>t f1 U'.1
adevărat ga zetar. Crynditia fundamentală a ex istenţei ca ziarist, determinată de funcţia majoră a gazetăriei, este aceea de a fi dispus
şi capabil să-ţi sluj~ştj cu abnegaţie semenii. P are o vo1·bă mare,
dar cred că, .îlTl afara ace~tei vocaţii, a acestei opţi1.11ni n:tajore,
r:u
poate e x is ta
gaze:.ăne . P rofesia
noastră este un .~erv:cm
pablic.
dac.ă vreţi , şi tre buie să f im mereu
conştienţi şi demni ::le ar:est
adevăr. U n gazetar n u se adresează unui cerc de iniţi::iţi d publi(;l.:l ui larg, nu u nor eve.1tu:.ili cititori
de peste o sută de ani şi nici mă -

car de peste un an, ci, nemijlocit
contemporanilor săi. l~l trebui~ să
ajute acest public s..-'\. înţeleagă e\·enimen!ul cotidia n fic1·oin <e
încă.
nedecantat. să...J ajute St\ ia atitudine faţă de clipa prezentă, s.1 între\·ad.ă
premisele /.ilei \' iit0are.
Să-l ajute pe fiecare ci uitor al său
să-.şi
definească, în ;fera prop;ie:i
personalităţi, atitudinea sa faţ<i ele
existenţă
şi
faţă
de evenimente.
s:i-şi exercite conş1t.Je<11t <'al1tatea sa
ele cetăţean impVicat
1-1
mersal
en:mimentelor şi resp:»1s;il;.l pe'.1t1 u
cursul lor. Cînd vo:·be;;c
de.spre
slujirea publicului, rlespre datori<..
de a-l informa. de .q 'JÎe!·i r.jspuns
întrebărilor pe care le fc : :nuleaz<l.
nu mă refer, desigur. la sat.sf3.cerea curiozităţii minore, c; l.l ajutorul dat cetăţenilor în înţelegerea
marilor probleme,. a mar:'o,· idei
care domină aot u.alitate<1, 111 ioterpret.area faptelor, evenimentelor din
perspectiva acestor :nari idei
Xu
e întotdeauna aşa uşor. cum p:ir-:,
să-i faci pe
oam~ni !':i 1n\eleagă
din perspectiva strkt co:1'.cmpvrană, pornind de la e\·enimen:.
.10\iuni ca răspundere eivică. patriotism. implicare mo'.'ldi.3.la a l•;calului etc. Menirea gazetarului es.1-1
ajute pe cititorul său să se situeze în epoc.i, să o înţelea;(ă .5i să
participe con.5tien l. responsabil Ja
progresul acelei epoci. lmol,nirea
acestei funcţii depinde le <:instc·a
gazetarului, de chemarea pentru
profesie. de pasiunea sa profesională (care nu e iot una cu talen tul), de insu.şi.rea unor tehnk1 profesionale. care sînt speciiic0. de"i,
din păcate, niu
sînt ,·~cuno.•~utc.
Sînt tehnkile, i.nst.rum~'1t~!e
cme
te ajută să scu rtezi drumul către
cititor. sa i te
1d;ese7i într-un
mod atractiv, interesant. ~ă-l ciştigi
atenţia. interesul. încred"r<.a.
- Cum s e deprind a ceste tE=hnici,
unde se dobîndes c - î n faculta lc,
in mi j locul colectivul:1i rcdacţ io n::ll,
in ex e rcitarea profesie i .,
- Tn ultimii ani am avui: p!ă-

cuta swipriză de a
pri ni de la
Fac1.1ilt.a.tea de ziaristică ti ne•·i ir.ai
bine pregătiţi, cu o Mză profesională interesantă pent:-u evoluţb ior
ulterioară. Locul în care se
formează gazetarii nu este însci .~coala,
ci viaţa, contactul
<.u realitatea.
Şcoala poate ajuta en<>rm şi ajută
în ultimul timp din ce î 1 ce meii
mult. Experienţa de vi.aţă anter:oară absolvirii unei şcoli es:e şi ea
foarte folositoare, dar practica, contactul direct profesional cu evenimentul, cu co rn-plexul evenimentelor. cu viaia sînt ho_tărît iare. Consider de aceea că, pri'.'lt.:·e princ:panele rt.eh1niei profesionale se număr.ă, de pildă, arta
(în inţele.rnl
de înalt
meşteşug)
inveslig.:it;ei.
Chiar dacă gazeta ~uJ este, sJ. zicem,
timid, retras, dacă '.1U S··a n5seut
cu această disponibiGa~e a stabilirii unor cont.acte umane. este o
tehnică pe
care
cu ajutorul
pasiunii - o poate deprinde relativ
repede, pe care e obligat sfi o deprindă chjar împotriva
firii
lui
Există o teh nică a primului contact
cu un intet1locutor, o tehnică a cî.$tigări i încrederii a<:estu:a. a stîrnirii mteresului partenerului de dialog pentru subiectul abord:.it, a for mulării şi eşalonării int!·eoărilor. .'..l
creării unui ritm al dis.cupei. tehnica alegerii argumentolo:-, a înlă
turării unor detalii da:- 1;1 <t va1 orificării
altora, tehnica încadră!·Ji
unui eveniment într-o suită, într-o
continuitate sau discontinu?t:i1e de
evenimente. Aim dat ~iteva exemple
dar ele pot continua. multă vreme.
Toate aceste lucruri nu ţin de talent, ci de o perfectă cunoaşter•~ a
realităţii, de pracbică. de pliceperea
dobîndită în analiza.:~a rapida
a
unei situaţii şi în acl..>ptar"a unei
metode de 1ucru adecva~e. Slujim o
profesie şi nu o artă -- iat.1 un
adevăr Ja oaire ţin.
- Ex:istă 1noducţii g aze tăt•t• ş ti corecte, în c are investi;nţia n fo st fă
cută c u evidentă seriozitate, ideile

sint cla r exprimate, fra1.ele sini îngrijit redactate... şi totu.;i, articolul
nu s chimbă nimic, nu mi1c.l nimic,
nu impresionează. Dcei. dup ă spusele dumneavoastră, n u c eficitmt.
- Ne reîntoarcem la pasiune. Ceea
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ce lipse.5te produ0ţlei g.ue1 rireşli
plicticoase nu este informatia. n c:i
logica argumemă11ii, ni~i talentul
(uneori foarte plicticos el însuşi) ci
temperatura ciemon:;itrat.i"'i, tensiunea implică1•ii. Iar templ':'C1lu1·a <T€aţiei gazetăre5li e da1 [1 nu 'I'.! talent şi nici de con.şitiirn::!,Jz1tate ci
de cinstea profesională, rlc credinţa
în exkaordina1\ll utili!::tte <. muncii
gazetarului. E imp'.>slbil C1 un om
convins într-adevăr de 1mportan13
misiunii sale să nu-l iacă pe cititor să-i simtă oredin~.'1. El \'l ajunge
la inima dlilon.t.l ui chi3r dar5 fr.aza
îi \·a fi mai puţi·n şleC11ilii. chiar
dac§. nu va 1'i preooup:it rl•· f,ilos1rea unor figuri de s~il sa..i a lmui
anumit slil. Sigur că s111ceritute.1
nu este suficientă. >igur cd. sînti.:m
datori să ne alcătuim i11strume:1tarul profesional de maximă ·'l'ic'en-

: -
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Este motivul penl·ru cm·e \'orbeam despre rolul esen\i:il <11 p;· 1fesionalizării, într-o cpoci-1 in c:.l'·e.
de altfe<I, acesta este .5i impcr'ltt'.'t.I
un1ifioator al tuturnr lipl'rilor cic
a<-tiviti'1li umane.
Profesia nOO$tră inseamn:1 conn:nicare pusă În Slujba l!l1Ui
~('tip
foarte dar. foarte importaiit. pen1ru atingere.a căruia s·nt01~1 datori
s[1 ne
.asigurăm toate
mij! ot:H'Ple.
Tar pt•intre aceste mijl uce (rc,g s·::t
fiu iertat. dar cu cred <·.\ nu IYd
conlrazic) . un gaze ar ealiliral !;>i
plin de tlasiune nu are ckc1t de
cîştig'.lt dacii rxiatc
folu;-,i ,d:>C'a 'J
şi... un pic ele tale nt.
ţă.

1

Ion CRISTOIU

Un gazetar de talent
nu este neapărat
s1 un redactor de talent
:>

- Profesia <le gazetar presupune
existenta unui talent am11m' diferenţiat · lin11>ecle de, să spunem, talentul liti!rnr '!
- După părerea mea. se poate
vorbi nu numai despre talent pentru gazetărie (care c>Stt altceva dccît talentul literar) dar ~i despre
talent pentru un gen publicis1ic
sau altul. Poţi fi un foarte bun
comentator, un om de idei, care
să surprinzi generalitatea din fenomenele social-politice şi morale, să
ai deci talentul necesar unor ample dezbri-teri, clar să nu ai talent
ele reporter sau de autor de anchete. A ~îndi pătrunz:Hor. a avea
condei. nu sînt calităţi suficiente
în contactele cu oamenii. cu terenul. In cazul de faţă intervin alte

aptitudini - o anume indr~1zneală,
capacitatea de a te apropia imediat
de un interlocutor, de a-i cîştiga
încrederea,
flerul
reportericesc
ş.a.m.d. Iată de cc cu cred că există nu talent gazetăresc, ci talent pentru interviu, pentru culegerea de şti1i, talent de ediitorialist
sau de autor de anchete. Au existat şi există, desigur, şi gazalari
care au talent pentru toate aceste
domenii, dar crt!d că la cei mai
mulţi dintre ei potenţialitatea maximă se valorifică într-o anumită
.wnă.

- Ce concluzie practică se poate
trage, acceptînd acest punct ele vedere, pentru activitatea unui ziar,
pentru raportul redacţie-redactor
sau red acţie-co laborator ?

Plecind de la premisa că fie·
gazetar arc un domeniu în
poale da rezultate deosebite,
fi1·esc, este necesar, ca redacţia să cunoască în detaliu forţele
de care dispune, să gîndească în
aşa fel activitatea tuturor ~i a fiecăruia în part~. incit eficienţa muncii să fie ma"-im[1 Se întîmplă să
ai reale surprize ~ i Iac aceast[1 n ·
Iirmaţi~ pe baza experienţei mele
în reda.:ţii de tinerel, unde mulţi
ti110ri debutează. unde se Jom1ează
gaze1ari.
Omul potrivit la l•)Clll
polri\'it" este o \'orbă perfect val.1bilă şi în g·12etărie. E un lucru pe
care ade„ca îl uil 'im, însă, din pf1cale, ~i încercăm sl1 facem din fiecare redactor un om al Renaşterii
Considerăm chi.1r că un bun gaze
tar este acela care poa1e lucra oriunde. care fare faV-1 tC1tdeauna acolo un.ie este pus. dar mtrebare:t
este d'lc<\ e suficient
pentru
munca noast1ă, pentru rolul C<' ne
revine în societ:itc să
facem
faţă, să ne descurcăm. Eu rămî11
convins că idealul ar fi ca fiE>car!?
ziarist să lucreze 111 acel domeniu
unde el dă maximum de randament. Avem cu toţii la îndemînu
nenumărate
ext!mple de excelenţi
repot'lteri, să zicem, care scriu editoriale plate, neconvingiHoare. Asta
nu înseamnă că ei n-ar fi bW1i
profesionişti sau n-:ir avea pregă
tire politică ci, pur şi simplu, că
forma de exprimare a ideilor lor,
a talentului lor, nu este editorialul, tableta.
Diferenţieri se pot Iace între genuri, dar şi în perimetrul aceluiaşi
gen. Ca să dau din nou un exemplu, mă voi referi la interviu. Sînt
gazetari îndrăzneţi, care obţin cu
uşurinţă un interviu de la o mare
personalitate, greu abordabilă
.în
general. dar care pot şchiopăta la
nivelul întrebărilor ; alţii sînt mai
timizi, obţin. mai greu a::ordul interlocutorului, dar pun întrebări excelente. Şi pentr'.l că vă refereaţi
care
care
este
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la consecinţele practice ale acestor
observaţii izvoritc toi d in practică,
din
un

c1·ed că
trebuie
să acţioneze difci·<'nţiat, cunoscînd
pînă în detaliu, pînă la nuanţă, posibilităţile fiecărui redactor. Talentul de a contacta oameni. de a cîstiga colaboratori nu trebuie ni~i
el subapreciat.
- Acesta ar fi, d eci, talentul rle
redactor„.
- Există efectiv, un asemen·~a
talent, car~ este însă cel mai puţin luat în seamă. Din activitatea
cotidiană a unei redacţii se poatFlesne observa că nu întotdeauna
un bun gazetar (care şt ie să se docwnenteze asupra unei teme, care
îşi um1ăre)te cu rigoare ideile, care
scrie expresiv, convingător) este şi
un bun redc~ctor. Adevărul e că,
mai ales la revistele de cultură.
foarte putin gazetari ştiu să fie redactori. Este vorba şi aici de un
talent - care cuprinde generozitate (mai ales la o rev istă literară
este nevoie de gener czitate pentru
a publica pe alţii şi nu pe tine),
de stăruinţă în descoperirea şi
călăuzirea unor talente, de pi-eocu pa.rea de a intra în relaţii cu cît
mai mulţi colaboratori şi de a păs
tra contact•...:: permanen t cu aces!ia, de a sesiza în fiecare mome~t
care sînt n;mtăţile, care sînt problemele specifice ale unui domeniu
sau altul al real!t::iţii. Această diferenţiere
galetar-redactor nu prea
este însă înţeleasă şi avem deseori
foarte buni colaboratori pe post de
redactori şi posibili redactori în
postură de colaboratori.
- Dacă am vorbit despre talentul de a fi redactor, cred că ar
trebui să ne referim şi la talentul
de a fi condu cător de redactie (ele
sec~ie redacţională).
·
- Şi aici se face o confuzie si
e bine să abordăm tema. E V•Jrba
de credinţa cw·entă că un bun gazetar poate fi, automat, un bun
experienţa redacţională,

conducător

de

redacţie

0
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conducător de publicaţie sau de colectiv. In talentul de a conduce
intră, desigur, trăsaturile generale
ale conducătorului, dar şi nenumă
rate aspecte specifice muncii
de
presă. Una fără alta nu se poate.
Se intilncsc nenumărate surprize si
aici, atunci cînd un focrrte bun pr~
fesionisl, de un înalt nivel politic,
intelectual. gaz~tar înzestrat, este
promovat într-o funcţie de conducere, unde nu dă îns ă randamentul scontat. Un prim lucru de care
trebuie să ţii seama, cred eu, alune!
cînd conduci un colectiv de gazetari, este că un articol, un reportaj, indifei·ent de calitatea lor reprezintă o investiţie de gind 5i 'sentiment, peste care nu trebuie trecut
cu bruscheţe. Nu cred în Cl>nducă
torul a•;;a-zis exigent care scrie pe
manuscris .. nu. se respinge!'' sau
ii aruncă la coş în faţa autorului.
Se pot face nenumărate observatii
la vn text, obserV'.lţii care să facă
necesaTă c hiar rescrierea materialului. şi printr-o atitudine poziti\ ă.
i-aş spun~, nu de rpspingere fără
drept de apel. Dacă 01 icăru i conducător îi trebuie tact, cu atit mai
mult el cl~vine necesar în cazul unei activit.ăţi care ir seamnă permanentă cheltuire sufletească, aşa
cum este g:ize tăria. Exigenta exprimată prin pumnul bătut în masă
inhibil, nu favorizează o creşter~
profesională. Trebuie să amintim.
de asemen-ea, marea, permanent.a
bătălie cu tine însuţi pentru a reu5i
să-\i reprimi tendinţa de a-\i impune mereu ideile proprii. Fiecare
redactor reprezintă, în principiu. o
bancă de idei, o atitudine, o conştiinţă activă şi oricît de bun gazetar ai fi nu poţi reuşi intotdeauna să acoperi suma ideilor şi a informaţiilo r celorlalţi. A lăsa. a îndemna chiar. pe redactori să vină
ei cu propuneri, cu idei pentru
ziar, chiar dacă acestea. mevitahil,
nu se vor cakh ii;. totdeauna pt-! ce
ştii şi gînde5ti tu iată una dintre caii lăţile ce
mi se par indispensabile
unui
conducător de redacţie, parte din
talentul acestu ici
Un gazetar trebuie să aibă o anume
independenţă a opiniilor,
pentru că nu văd
o
personalitate
definindu-se
si
împlinindu-se da·că i se impun de
la număr la număr,
atitudini,
judecăţi,
puncte
de vedete. Avem
toţi aceleaşi convingeri
fundamentale,
avem

o ideologie comună şi nu ar li vo1•ba, deci, despre disocieri de acest
ordin. Avem aceleaşi ţeluri, slujim
aceeaşi politică,
avem convingeri
unitare şi diversificarea formulelor
de exprimare, pentru că în ultimă
instanţă
despre asta vorbim, nu
ne-ar face decît să ne îndeplinim
mai bine, cu mîi multă eficientă
menirea.
- Ce calităţi, ce semne ale t:i-

leutului

aţi urmări,

în primul rînd,

la un tinăr care ar aspira la profesia de gazdar ?
- ln primul rî11d i-aş cere originalitate, un punct de vedere propriu asupra re:ilităţii. Şi această
trăsătură se poate descifra de la
cel dintîi text peez~ntat. Cînd, din
start, un aspirant la gazetărie C.11:
mulează înlr-un rext toate clişeele
întilnite rle el fo ziare, cred că nu
e nimic de făcut. Pentru că, de
fapt, asta înseamnă că el nu are
nimic de spus şi cei care nu au
nimic de comunicat semenilor nu
pot face ziaristică.
- Am discutat pină acum clcst>re talentul - sau, mai prec:is, despre ta lentele gazetarului. Ce rol
joacă profesionalitatea, în re zon e
ale muncii de ziari->t int ervine cu
precătl ere

'?

Pentru mulţi, profesionalitate
înseamnă însu5irc:i unui bagaj de
cunoştinţe de ordin tehnic. Sigur
c~ e bine să şlii să baţi la maşinil,
sigur că e obligatoriu să ştii ce inseamnă un quactrat, dar acestea mi
se p::ir simple chestiuni de delaliu, care se pot învăţa oe către
oricine, chiar fără talent într-un
timp scurt. Prinoipala zonci de perfectionare. de învăţare a meseriei.
mi se pare a fi docun•er1tarea. Este
o cheie a succesului creaţiei gazetăreşti şi , în acest plan, diferenta
într~ începător ş i un gazetar experimentat este evidentă. A-ţi alege
interlocutornl, a găsi tonul cu care
să i le adresezi, a şti ce să reţii
din spusele lui, unde este necesarr1
o verificare suplimentară, consultarea altor surse. a intui de unde
trebuie să începi investigaţia asupra unei realităţi, cum să o conduci. sînt, toate acestea, doar cîteva dintre nenumăratele lucruri care
se învaţă în timp. de la cei din
iur dar în primul rînd de la tine
însuti. înveţi să scrii scriind. nu c
nici o descoperire. In focul ta te ooţi
,ieprinde un bagnj enorm de cunostinte. dth" nu eşti gazetar după ab.>olvirea cursurilor de specialitate
ci abia după ce ai lucrat într-o redacţie, d,1pă ce te-ai descurcat şi
' c-ai încurcat de nenumărate ori,
de unul singur. Talentul îţi dă posibilitatea să înveţi, să progre5ezi
şi mai ales să nu demobilizezi ohservînd cit de puţin ştii, rată în
faţă cu exigentele profesiei. înveţi
din expel"ienţa proprie. deci, dar
înveţi enorm şi din cercetarea presei ; a presei curente dar şi a co-

l ecţiilor din anii şi decc:nille trecute, a presei româneşti dar ş i străine.
Cred. de fapt, că ar t rebui să
studiezi teoria presei abia după
ciţiva ani de practică a presei : atunci acest studiu îţi devine într-adevăr util. In ceea ce mă pri-
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veşte, am
versar al

să

rămîn

învăţării

mereu un adgazetăriei
la

tablă.

Alex. ŞTEFANESCU

Talentul

•

profesionalitatea
se clădesc pe atitudinea politică
•
SI morală, militantă a ziaristului
SI
:>

;,

Care credeti că ar fi formularea corectă,
ceea ce prive}te
gazetăria: talent şi 1>rnfesio11a litatc
sau profesionali ta.te r,i t:iJ.~nt ?
- Cred că noţiunile nn trebuie
separate net. După opinia mea pr0fesi onalitatea. în acest ca;~. este n oţiunea· a:nplă. complexă, c a re include, cu necesitate, talen Lui. Prin
profesionalitate înţeleg, în cazul
gazetăriei. o sinteză de c~1ltură, experienţă, talent, intel!g~ntă, clădită
pe o atitudine politică şi mor~lă
bine definită. militantă.
- Să ne referim atun ci, pentru
început, la această lat!td obligatorie a profes ionalităţii , cam <:stc
tal entul.
- Există profesii sau discipline
la care necesitatea tal<!lluului este
evidentă. Orice om est-:? de acord.
de exemplu, că iţi trebuie talent ca
să pictezi. ca să desenezi.
ca să
fad muzică sau să {'Ompui p11·~me.
Dar foarte mulţi co:1.S1k!eră c;i pentru chimie. matemaLică, d l\'icultu ră etc.. inclusiv gazetărie, nu este
nevoie de talent. că aceste Pl")[esii
se învaţă. pur şi 3implu. Eu cred.
însă, că pentru orke mescn~. pentru orice îndeleLnicire omenea.oca e
nevoie de talent - cel puţin de
anumite aptitudini nu n um:ii
pentru acelea car e.
prin tra-

în

diţie.

pretind o anumi~ă ... s ·•re de
gratie.
- P-0ate ar fi necesa r s.i d elimităm sfera de cup1·in !lere a cuYin tului talent, aşa cum este şi va fi
întrebuinţat pe parcursul dialogului
nostru.
Cind vorbesc despre talent.
nu confer cuvîntului o vibra\ie mistică. ci un înţeles
(()arte reali~L
teres~ru chiar.
Cred c3 talentul
este o aptitudine înnăscuta, 0 anumită structură intele.::tu.ilă şi chlar
fizică. prin care un om esle potl'Îvit sau nu pentru o în:lelei.nicirc,
pentru o profesie.
- In ce constă ace:is•i în1.csira re
sp ecifică a gazetarului ?
- Ca să pot răspnnde l 1 :nt ·~
bare. simt nevoia să spun in prealabil cite\'a c u vinte despre ceea ce
cred că înseamnă gazetăria. Este
\'Orba. în primul rind, de o ac\iu ne de convingere, de persuas:une,
exercitată pe p1anuci foarte largi.
Autorul w1ui articol pledeaz.a pentru o anumită idee. se străduie,tc
să acrediteze o noutate î;1 conştiin 
ţa pub!icului. Ca .s.3 poţi ccm\"inge,
trebuie să ai aptitudinea de a scrie
e x p resiv, de a pune în scenă id?ile.
de a realiza un fel <le !·eg1e a p1 oblematicii pe care o susţi;. l'n
prim aspect al talentului gaz.~tăresc

ar fi deci capacitatea <le ;i comunica. Şi nu onicum ci ::onvmgălor.
O a1tă însuşire necei-;.acă, care o
precede de fapt pe prima, este aceea de a discerne în cxisten\il. cotidiană tot ce e viabil, tot ce merită
a fi piromovat. Pentru ga.r.etar este
indispensabilă calitaiea d~ om instalat în prezent.. cu u.1 acut senti ment al contemporaneităţii şi al
noului. care vede si e h.eresat de
ceea ce se întimplă în ju!·ul său.
Capacitatea de a sesiza cu promptitudine. c u vibraţie sufletească ş i
intelectuală tot ce oieră ··ealitate:i.
trebuie însoţită cu necesitate
de
implicarea morală şi politic.a în d ceste fapte .şi date ale realităţii.
E necesară însu.şirea n;itiv~t. dezvol tată apoi prin edu.-::atie. de a pune
suflet în <'eea ce faci, de "i crede.
de a participa, de a '~ simti ca
ziarist pe o poziţie mi.Jlţantii. Altfel. aciui gazetăriei este formal,
simulat. N umai atunri cinj ,·rei cu
adevărat să convingi asupo justeţii punctului de Vedl•re P:! c,1re-J
susţii le simţi mobili.ot d1:-i punct
de vedere intelectual, pro!es:ono.l.
Atunci găseşti .şi formulele cele inai
adecvate. Acesta este m()tivul per tru care consider credhta în rostul. în menirea ta, ca pe o componentă a Lailenitului.
- Aţi vorbit despre prrju:kcata
care afirmă că un g-az.!tar nu t rebuie să aibă talent, <'i trebuie să
înveţe doar o m eserie. L'l. fel
rle
răspîndită mi se parc însă ')i o altă
prejudecată,
reversul cel<'i dinHi:
dacă ai tale nt pentru !;av~tC,ri c, nu
mai ai nimic de înviţat, vei s tră
luci, oricum, în pagina !le ziar.
- E o idee destul de f1ec\'ent
intiJnită, într-adevăr. dar. după pă
rerea mea. falsă. Talentul nu cred
că este un instrument la purUitor
pe care-J deţii şi-1 foloseşti t oată
viata. ci pretinde.. prin însă.şi natura lui, un progres, o perfe<:ti0narc
continuă (şi nu numai în gazetărie!).
Cred că auLoexigenta, riorint'1 permanentă de depăşire a propriilor
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realizifa-i
se subsumează or1curui
talent autentfr. Sin·~e!· .1Clrb!11d. s1i1l
convins cii ide€!a tal"''1~ului c;p·e
face inutJlă pregălire<1 ~·Mat:teri:~e.a
ză pseudotalenluil sau o pre,:ump( ie
niciodat.a rodnică. Gazc\;ai11 i cu <1dcvărat talenlati au dovedit t >'.d :iuna
că şi-au însu5it şi îşi instL)e.s.:: in
asemenea măsură pmf-?.,i'l. 15i .asumă cu atîta credintă nwn:rc.1. ln
cit se simt permane~ll rJ'1t,n-i :;::1 se
0

desăvîr.şcaSlaă.

- Pc cc planuri con .;;i11rrnţ i că c
n ecesar să se exc>rcit c at'<'St efort
<le perfecţion are profcsio n a li't '!
- Cred că ese?'lti 1lă este. in p 1 imul rind, informarea. Ziarisl ul trebuie să fie mult mai Pl'. mea bi! b
informaţii docil un
>m ,ie ') :tltrt
profesie. El nu po<ite mr!·g0 pe slrad.:1 gîncli1ndu-se num-1i cu urnwazii
să ajungă la redactie rnu la
:.m
prieten. să-i facă o vi1.i t ·1. rfiminind opac la lot ce -;e petrece pe
acest traseu. Gazetarul 1\11 tl'·m:.ire.şte s.:1 obţină doar acde in!'ormatii pc care le are 1ns"1·!s-= în tr-uii
plan de muncă ci e«le rec:t'pt;v la
orice foi ele inforrna\ii, selec\i<l operîndu-se
după ce le-.i luat in
considerare. Această
1Jr:rmanL•1:n
sta.:e de recepţie Je~er.ni;1 i ci11ur
n anume perioli::ate a prn:'esici. în
general. oameni. clovecle;;c un fel
de inerţie psihică. - p..! cnre .specialJ...,Lii au şi analizat-o un a.1ume refu.i: al ~urp 1 usul11i d·~ ii1~or
ma.tie, ca o fo1·mă de ;')r ),cja:-.:~ a
conştilntei faţa de agr.»ivi::1' c':l .1.ediului. Exisli1. deci, lrncli11t.1 ::le c1
tria sever in[ormJ[iilc şi ele u ·le
respinge pe cele i·nutile, subsidiare,
pentru a-.5i pr;Jleja •:i.ila inl<''.'i•>CJr'1,
viata psihica. Prin faot:.11 {':'.1 in' ··e\ine mereu vie d~sc'1i'lel"f:a s:);c
informaţii. o curio.i:itate perm:u•enLl. deci. gazetarul ri>-Cd, h L1·1 moment dat, $.i:\-.şi piarrlfl. 1J anum:li\
.calitate a actului intelectual. să devină .superficial. Es,le un ri.s:: inse:nnat. dar recepliv1t'ltea , d,,\ de
medi~ r<"1mîne. după opinia mea. J
caracteristică fundam.~;1'.al i
a p•·ufesiei.
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Această

p c1·m eabilitate es te însau se poate cc1uca. '?
- Este o pred!sp.nitie nati\·.::i.
dar în moci cert ea se JYJale forma
.~i cultiv<i. Voi face 1J mă:tur;s!:·e:
dnd am început să luerez în presă,
ca absolvent de f.:Iculta•.~. mi se
p.:irea că informaţiile care vii. în
flux continuu, zi de zi. sint i1:Js 1 te
de însemnăLate, pentru c.'i ntt au
~uferit o selecţie '.)::eahbi 1,:,. Consideram că singurele informaţii ce
trebu1ie reţinute sînt acc!ea di:1
cărţi. pentru dt ac()lo :1u u11 regm1
de. esenţializare. Mi-am c!a~ s ama.
mai tîrziu. ci1 informaţiile din cărţi,
te:uturizate fiind. s.11t într-o oar<::carc măsurii mo1·tificate. ve dml
i nform.aţiile ce prnvin di 1 viata de
zi •CU zi. chiar dar;ă înt ;·„ <'le s~
strecoară şi unele neînsemnate. au
un freamăt <li preze:1tului. oferd sugest.ii de mare ex1Jresi\ it:itc. pe
care nu le-ai putea ;1J<i int.·-o bibliotecă. Bineinţe;Jes c.i nu
inlcn\ionez să op.un bibliotec::i st•at,11.
ciur vreau s{t s,pun <:ă e nt'''~S~ll: un
raport de comp!e.ne'l'ari.alc intre
cele două surse de in[cp·rnar,~ ale
unui gazetar. Silu'!rea la e"Xt•·eme
mi se parc la foi de păguoi ware: şi
transformarea ziarislul~i
într-un
cole·ctionar de .ştiri de ultimă oru.
şi transformarea lui L1tr-un .5n<1rece ele bibllotec.5.. Amind•JU<1 iposla··
zele ajung s·.H descalifice. pinft la
ur:n.i.
Cred că pentru ;,iazet."11·1l'. t<tlent ul .ar putea fi considerat ce':!a ce
la uneile facultăţi se .rnmc5te testul
eliminatoriu, după care abia în<"ep
examenele. F.'iră t.aleint nu :.ii nici
o şansă în profesie. cleci c bin,., ~5.
părăseşti acest gînd. c!.:J.1· faptul di
ai talent nu înseam:iă cd C)l• r~a
zelar, ci doar c.:l ai pos.ibi!it:ite,'1 :-:ă
elev ii.
în afara permanen'.ei l'P.cPpti,·ifaţi
la informaţie. cles.p:e care aminteam. e necesară, de asemenea. studierea sistematică a ~awt 11·iei 1n:-;.:·1şi. Cultura,
informare<! ~ene~·'1lă
trebuie dublate de o cul'ur[t, de o
informare de specialiwte; s:l cunoşti istoria presei româneşti ş i
universale dar şi
tendin\ele
noi,
momentul actual
al ziaristicii. A
fi ziarist înseamnă,
totodată,
a
ciori s& participi
şi la modernizarea acestei prnfesii care, fiind mereu în contact cu
idei noi, se contaminează ea însăşi
de spiritul
înnoitor. c:;tc în
tr-o permanentă
evoluţie,
proces
ele înnoire în urma caruia nu ai
voie s<.1 1·[1mîi,
n ăscută

0
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Un aspect bine Jefi:1it ,,_ perfecdespre care se cuvine, cred,
să amintim, este speciializarna
pe
anumite domenii. ConUnuitatea chiar dacă nu de o viaţ:î., dar ·11(1c:u· pe o perioadă de timp - într-o
anumită sferă de p1-.:!0cc11x1xi. c.i;1centrarea atenţiei, a pregătirii. a
invesLigaţiei gazetăre.ş~'Î, asuprn unui
domeniu anl.l'l11e, dă credit. autoritate z.iaristului în ochii citilo1·ului. In
cec.a ce mă priveşte. clacâ ,·.ăd c."i
acelaşi autor scrie 5i despre fahrica de echipament clcctmn!c .şi despre o staţiu•ne ag.ri:;olă şi despre
manifestări a11t.islicc rlh Festivalul
„Clnla,rea României'.. rlevin :;uspicios. presupun (dar şi cnn~f<1l) c:'i
materialele lui sînt inevitabil .;uperficiale. Specializ.:1.n'.a det:i nu
este o dovadă de comn0itate.
:;
cantonare într-un c;paţiu cunos( ut.
a5'.I <·um consideră unii. dimpotriva, o probă de seriozitate. o c<ile
<Ic <iprnfundare a temalic:i pc <'arc
o frec,·entezi. Este şi :) clovad;'i de
respect pent.ru cititor. car~ şi
ci
devine. să nu uităm, din re in ci;:
mai specializat. şi ca·1tă în
7Wt
rubrici .speciaLlziate. /\. 'c sper:ialini
in.se.amn:i a-\.i asuma 1J resiponsab1lilatc sporită, pentrn -::ă e mai uşor
să te p1'icepi la toate i~cît s:·l !e
pri-cepi. efectiv. la ceva.
Aminteam. la incep'r..tl disru\iei
noas.lre. despre t.alen~:.tl de a '.l' exprima expresiv. Este un 1alent.. indiscutabil, dar, repet, el poate fi
şi, mai ales. trebuie cultivat. Prin
exerc1ţ1u. dar îndeosebi prin spirit
critic. Este foarte important c:i un
ziarisl să se detaşe7.e de propriul
său scrL5 .5i si se .i.na.ize,:e c'l şi
cum s-ar privi <lin afară. Din nefcl"icire. mU1lii din.bre no.i nu-şi p-ot
face în totdeauna o ide·e clară rtespre calitatea scnisului lor. Şi atunci ar fi nevoie de fun<'tionarea
unei critici specializate. rată însă că.
în pres.a noastră. nu există o <'l'ilică sistematică a 1.:re.<ttiei pul>lkisticc. Cînd apair că1·i i de publicistică, ele sînt comentate acdclcnlal şi
cu oarecare condes<'..enJe:i.~ \.. ca şi
cum ar reprezenta un 1en minor.
Mi s-ar p§.rea fir.:~s.c ca acest3 apad(ii c;ă fie anali7..atP cu m:u mu1fă
rigoare, aşa cum mi s-al· părea iirooc să existe .şi o crnnic.ă a pu blicislicii a părute îo p1·esă. Treaba
n-ar trebui lăsată numai în seama
revistei „Presa noast:·ă „ O pk\chetă
de versuri nesemni.Llc::itiv(1. c.we <.re
o mie de cititori, este comentată imediat. dar un .a11Licol ca.re are, poate
sule de mii de citiLxi, se bu·cur.ă
de aceeaşi atentie c10~1r în revist:.'i.
Ceea ce înseamnă că ll discutăm
tot noi între noi.
O critiică sistematică, exigentă. bazată pe criterii ferme di! evaluare,
a creaţ iei publicistice curente f.:1cut[i şi în publidnti ile d~ mai la!·gă difiu~are ar da, µo:i.te. noi ciirccţionării,
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discuţiei

noastre c'e.spre prn-

fc<ionalitate.
Dialoguri realizate de
Crisiina DU MITRESCU
Ilustraţia

Octavia,n ANDRONIC

Din

tradiţiile

ale presei

progresiste

româneşti

un moment din bdtillid
presei democrate romaneşti
împotriva ldscismu111i
„Oraşul Chicago e terorizat de
gangst€ri... Noi sîntem t.crorizaţi de
bandiţii
condeiului„. Ziarele de
scandal practică asasinatul mDra!
cu acelaşi cinism cu care bandele
de la Chicago
suprimă pe individ". Aceste cuvin le cu care Vict-0r
Eft.imiu îşi începea teribila sa filipică ,.Jos laba de pe tricolor" nu
conţin nici o exagerare. E le caracterizează atmosfera creată in presa
română di1n deceniul al palrulea de
violentele atacuri ale publicaţiilor
ultrareacţionare. In fruntea „g.angst€rilor cond,eirului" se af,lau Stelian Popesc,u cu acoliţii săi de la direcţia ziarului reacţionar ., Universul". Ţinta ata,cului - presa antifas,cistă şi slujitorii ei.
La începutul anului 1!)36 încordarea confruntării dinLre fascişti
şi forţele
democratice crescuse.
Lupta antifascistă însufleţită
de
Partidul Comunist Român, se intensifică. La 31 mai în Bucureşti
a avut loc marea demonstra\ie de
masă împotriva fascismului la care
au partidpat sindicat€, Blocul Democratic, alte organizaţii de masă
antifasciste conduse de partid.
Munciitorii comunişti poarl:1 pancarte C'll lozi nci 'impotriva fascismul'Ui, penbru front pati"iolic a:itifascist, amnistie, eliberarea comuniştilor din "închisori.
Drept răspuns, grupările fasciste
îşi concentrează
forţele pentru a
stăvili manifestănile
democratice.
Zi,a,rul ,1Unive1•s·w1" devine tribrt.mă
a extremei drept€, d111iciitînd deschis
la un atac al organizaţiilor şi partidelor fasciste contra prese,i democratice, contra frontului democratic şi mai ales contra celor ce
se aflau în primele rînduri ale luptei antifasciste - comuniştii.
In primele luni ale anului 1936
polemică
dintre
ireconcHiabila
„Adevărul" şi „Diminea\a" pe de
o parite şi ..Universul „ de alta,
atinsese o intensitate fără precedent. Nu era vorba de o luptă între 1persoane sau de concurentă. fie
ea char acerbă, între două ziare.
ci de o adevărată bătălie intre democratie şi reacţirt.me. Aşa au 'înţe
les-() şi contemporanii şi cu atît
mai clară devhne această semnificaţie a ei din perspediva timpulu.i:
Pe arena
'I)ublicist•i,că
a v1-em11
combatanţii repr~zentau fiecare un

program. Ziarel·e „Adevărul"
şi
„ Dim ineaţa '' apărătoare ale drnpturilot· şi libertăţilor democratice,
ale regim ului constitutional - parl:imentar, sprijineau lupta maselor
populare împotriva Qfensivei fasciste. pentru 'înaintarea spre o democraţie
reală. Ele
reprezentau
adversari de temut pentru tabăra
reacţiunii

şi

concurentă

politi<'ă

extrem de puternică rpentru ziarul
„Univ-ersul ·•, -· ade,pt al regimului
de mină forte, înverşunat adversar al mi·şcării munciitoreşti, revoluţionare şi democratice. La „Un iversul" se mai tipăreau numeroase
publka\ii de extremă dreaptă ca
„Porunca Vremii", „Ţara noastră",
„Sfarmă-Piatră" ş.a.

Stelian Popescu era decis să-şi
doboare redutabilul adversar
şi
pentru aceasta a folosit toate mijloacele. După o campanie de defăi-

mare dusă timp de doi ani. „Universul" a trecut la aţ'iţări crlmililale şi a solicitat concursul grupări
lor fuscist€. .,„.Nu va rămine piatră peste piatră din vizuinele Să
rindarului..., nici sînge nu va fi
deajuns ca să spele toate umillinţe.Je indurate'' scria
„Universul ·' într-un articol în stil de proclamaţie intitulat
..Să ia aminte
uneltitorii".
Dar, ziarele „Adevărul" şi .,Dimineaţa" nu se lasă intimidate.
Răspund curajos, cu deffiil'litate şi
pricepere atacu ri1lor şi trec Ja contraofensivă. Demască opiniei publice, substratul
reacţionar, profascist al propagandei făcuite
prin
.,Universul", faptul că acest ziar
incurajează mişcarea fascistă şi atacă pe cei care nu subscriu aC€stei politici. Sînt dezvăluite, de ase.,.
menea. scopul diversionist al atmosferei
pogromiste pe care încearcă s-o creeze, int€rese1e meschine, ascunse în spat€1e lozill1cilor
patriotice.
După ce, în lipsă de argumente,
Universul" părăseşt€ terenul PoÎ~micij de idei, trec'ind la atacul
calomnios la persoană, la violenţe
de limbaj 'Împrumuta.te din arsenalul fascist, cele două ziare democrate, care îşi făcuseră un titlu
de cinste din evitarea irivialită,ţi
lor a denigrărJi adversarilor, din
cuitiivarea unui limbaj oilVli.Jizat, se
vă<l nevoite,
pentru a-1 p'Une la
P'Unct, să facă o excepţie şi să
răspundă cu aceleaşi arme. Ci1titorii aveau să aile cine est€ cu ade-
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Din tradiţiile progresiste
ale presei romaneşti
vărat

.•

Stellan Popescu, dire{;torul
„Universului „ care imp:·oaş.~ă
cu
noroi instituţiile democratice şi pe
sprijinitorii lor. aveau să descopere prăpastia dintre vorbele şi faptele lui.
Stelian Pope5cu prOP-OVăduia antirevizionismul. se erijea in preşe
dintele unei ligi cu acest nu:ne.
iar pe de altă parte alacu puternic
antirevi.zionismul şi se apropia de
principala susţinătoare a revizionismului - Germ.an~a h.Hlerish. Documente în facsimil plingeri. măr
tur:i vin să întărească cu argumente irefutabile acuzaţiile din rubr:ca polemk:ă m~!Lpsiită din „Adevă
ru! ·' şi „Dimineaţa" intitulată sugestiv ...Dosarul lui Stelian Popescu „.
Dar lupta începută ca o simplă
polemică de presă între aceste ziare şi „Un.versu! '" a luat treptat
forme lot mai violente.
La începutul lunii Junie, în timp
ce „Adevărul" dezvăluia cititorilor
dedesubturile marilor afaceri ale
lui Stelian Popescu, agenţii acestuia adunau huligani care ardeau. in
cite\'a puncte d:n Buc·u reşti. ziare1e
democratice. La fel şi în provincie.
Bande de bătăuşi cutreierau prin
cartiere şi inc·er.cau
să terorizeze
pe vînzătorii ziarelor
democrate.
Apar \'i~time. Un cetăţean. Const.
::.vlih.ăescu. s.1feră o comoţie cerebra1ă şi fractura
bazei craniu1u1
din cauza lo\'it urilor. In tr-un interval de mai puţin de l j ore. grupe
fas::.:.ste incitate de „Universul" şi
„Porunca Vremii·' au săvîrşit patru atentate indreptate 1mpotriva
unor ziarişti din redacţia „Ade,·ă
rului ''. In seara zilei de 16 iun:e
1936. z1ari.stul S::rutătot· redactor la „Adevăr~.11 ·' a fost lovit cu
bucăţi de fie-r d-= către c:nci indivi.li şi d~Jb,1rit într-o baltă de singe. in pragul 1ocuin\ei ::.ale
d:n
str. A D. Xenopol nr. 119. A doua
zi. reputatul publi::ist şi lingvist
Alex. Graur a fost grav rănit la ieşirea din Liceul Lazăr : casa lui
Gr. Graur a fost devastată. iar un
Io.catar confundat cu dr. Graur a
fost împu.~cat. Cea de a patn \'tCtimă a fo.;t I. Berman.
confundat
cu fratele său, ziar:stul Berman
:viunte.
La toate atentatele alt Ll.>l folosi te aceleaşi metode.
Agresorii
purtau asupra lor petarde p·entru
ca ~ă poat;i dispărea la adâp0stul
panicii !ar 1witurile erau date cu
scoabe de f:e:· Premeditarea era
vădită. Sub motiv că !Ltptti contra
presei din Sărindar. fasciştii
au
pornit la strîngerea tuturor forţe
lor reac\ionare şi legionare
sub
lozinca „Front naţional'· şi .. Lupta
contra com:miştilor". Su::.ţinu(i de
guve:·n şi aparatul de stal ei pun
la c:ile o ofensivă pentru distrugerea forţelor democrat<:>. asasinarea
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c o n::!ucătonlor
acestora.
r~a sediilor muncitoreşti.

distr~1~e

în \'ede-

rea acaparării puterii.
Atentatele stîrnesc valuri de :nd.gnare şi sint vestejite p..ibl i:: de
As iciatia generală a presei ro mâne. un:unea
ziariştilor
prnfe<;ionişt.. Federaţia gen::!rală a
p:·esei
clin
pro\'inde.
ziarele
„L:.i:ne'l
:\'ouă". „Vii torul·', „L'ind:;penden::e
Roumaine". „Dreptatea".
„Z >rile·.
„Lu!:)ta ". „Gaz~ta ". „Auro:·a ". „:\'ali :ma!:.il nou". „Prezentu]", „Neamul Ro:năne.s<:„. ,.Patria „, „Ep ica „
ş.a. Xumeroase telegrame. scriso r •.
moţiuni de solidaritate so.sesc ;-::Inic la redac\ ia „Adevăru bi „ din
toate colţurile \ării. Lupta ia proporţii de masă. Sule de studenţi şi
muncitori din Bucureşti man.festează în Piaţa Take Iones::u împotriva presei fasciste. O delegaţie a
acestora se prezintă la
r e:iac\i3.
„Ade\'ărului'' pentru a-şi exprima
solidari lalea.
Asemenea manifestări au loc nu
numai în Cap:tală. ci şi în multe
bcalităţi din restu1 ţării. e\'idenţiind starea de spirit antifas::istă.
aspiraţia spre democraţie a maselor
largi populare.
La Giurgiu,
Cîm.pi,na. Tuk·ea. Tr. Sevni n. Arad.
Piatra Neam\. Cluj, Botoşani. Ga13\i. Ploieşti. populaţia. în specla1
mu!'lcitorii.
împiedică
încercf1ri!e
grupurilor fasciste de a opri difuL.are3. publicaţiilor democrate. La
a:eastă mişcare de protest iau parte şi alte categorii de cetăţeni.
Campania dezlănţuită impr tri\·a
presei democrate readuce la ord'.nea z!lei nu numai ne::e~itate:i unor
măsuri pe!llru apărarea ci. ci. mai
ale.s. crearea unui larg frrint p upular al tuturor forţelor democratice
pentru apărarea drepturi!• r şi Jibert.3.ţilor. pentru înlăluran''.l p(>riC·l!ului
fascismului şi r<":izl> ~ • i ul'.ll.
pc:1tru apă1·area
independc,tci ~i
integrit§.ţii ţării. Rezolutiile şi m ri\iunile de protest nu erau ~uficiente
pentru apărarea presei clemt1crate.
Se impunea crearea unei m;):::f1ri
popu1.are puternice. a g3rtilor cdlţeneşti. pentru apărarea presei a!1tifac:::.Ste. pentru o şi mai Jurg:l
difuzare a ei în rindul
maselnr
p:ip..ila:re
Partidul
Comunist a ~upus această situaţie unei atente analize
şi a p:·eJuat conducerea. vătind în
camp3nia dezhlnţuită de „Un.\'e:'sul „ impotri\·a presei clt :11 o ~·raie
doar un moment o parte dintr-un
întreg plan de pregătire a dictaturii fasciste.
„Noi am descifrat în campania
dusă de „Universul" contra presei
burgheze democrate un început de
atac în stil mare al fasciştilor pentru luarea
puterii cu forţa•· arăta un
raport al Comit<.'!ului
Central al Partidului. Deşi Parti-

du! Comunist combătea afirmaţia
„Universului '' după
care ziarele
„Adevărul •· şi .,Dimineaţa,; ar
fi
fost
comuniste şi se delimita de
ele. el a iniţiat organizarea gărzi
:or de a·părare a presei democrate
Ac~astă iniţiativă a găsit ecoul cel
mai viu 'în rîndul c1asei muncitoare şi elementele cele mai active au
răspuns imediat la chemările cnmuniştilor de a apăra
J:bertatea
\'Olului. presa
democrată. sediile
organizaţiilor de masă şi siguranţa
persona1ă a
activişti!or democraţi
de atacurile fasciştilor 1 .
„Scînteia ", organul central
de
presa al partidului publ:ca cheman
mobilizatoare :
„Boicotaţi
presa fascismului adu::ător de răz
boi şi moarte" ! „Cereţi d!zo h·area
,Jn~anizaţiilor fasciste şi arestarea
şefilor lor" ! .,Apăraţi presa democratei. organizaţi comitetele cetă\c
neşti de autoapărare
~ntru re.spingerea atacurilor
bandelor Cascist.e" ! „Trăiască Frontul popular
antifascist ! ,,j
Partidul Comunist se adresează
p!·esei democrate şi nefasc:ste cerindu-i să-şi dea seama că lupta
împotriva fascismului nu poate să
fie aceea a atacurilor personale. ci
de apropiere, legare de mase. mobHizarea lor. susţinere a re\'endi::ă
nlo r maselor muncitoare. atitud:ne
consecventă şi hotărîlă pentru democraţie şi front
popular. luptă
împotriva oricărei încercări
de
fascizare.
La rîndu1 său. C.C. al Partidului
s>cialist unitar adoptă o rezoluţie
impotriva atitudinii pogromiste şi
antimuncitoreşti a
ziarului „Uni\'ersul ".
rezoluţie
publicată
în
„Dimineaţa"
din l~ iunie.
La 19 iun~e la redacţia ziarelor
„Adevărul! ·' şi „Dimineaţa „ a avut
loc o consfătuire a delegaţie: Partidului
Comunist
cu conducător r
presei democrate. cu reprezentanţi
ai organizaţiilor comitetelor cetf1\eneşti. cu unii dintre conducătorii
d€ secţii şi c.ircumscriptii national\<irăneşti. asu.pra măsuri!or de luat
pentru respingerea atacului fasci.st.
S-a căzut de acord că rioosta "treb:.iie dată cu forte unite.· concluzie
acceptată chiar şi de naţiona1-ţără
nişlii
care nu aveau apnbarea
conducerii ce•ntralei.
A doua zi Comitetul de coordonare a stabilit echi.pe de munciton
~ care le-a trimis să păzească în
cur.sul nopţii de 20 spre 21 iun ie
redac\ia şi tipografia „Adevărului ".
împrună cu tipografii de acolo, de
atacul şi devastarea pregătite
de
fascişti. Membrii Blocului
pentru
apărare.a libertăţilor
democratice.
or~anizaţie de masă a P.CR„ au
format impreună cu comitetele cetăţeneşti echipe puternice
pentru
apararea sediilor organizaţiilor democratice şi
cartierelor muncit Jrcşti. a ch10şcurilor şi a presei
democrate, iar muncitorii au or6<::nizat apărarea sediilor sindicatelor şi a Casei poporului.

Dr. Rodica ŞERBĂN ESCU
(continuare in pag. 32)

Dacă nu ne p1~opunem
sa"-' interesăm citito1~u1,
•

pentru cine scriem?
- Marii scriitori români au fos t şi publici şti , clupă
cum, m a i ales în zilele noastre, o serie de ziariş ti
practică în egală măsură gazetăria şi literatura. Caro
sînt, clupă opinia dumneavoastră, a propierile şi cc
est e specific fiecăreia dintre aces te dou ă profes iuni :
gazet a r şi scriitor ?
- Fir.eşte, există o apropiere între gazetările şi literatură. Ele sînt. după părer.c:a mea. do menii
care
adeswri interferează dar. în acelaşi t imp. o aplecare
atentă asupra fiecăreia dintre cele două forme de comunicare dă măsura exa·clă a c~ea ce le şi diferentiază E adevărat că marii scriitori au făcut şi gazetă
~ie, ~neori de excepţie. de
n-ar fi să dăm decil exemplul lui Eminescu, dar
în alte cazuri amestecul
dintre literatură şi gazetărie nu a adus ciştiguri nici
uneia dintre acestea. Eu cred că sint do menii diferite
şi de aceea este necesar ca gazetarul să nu literarizeze. ia:· scriitorul să nu se limiteze la a avea a~e
laşi unghi de vedei·e propriu gazetarului. Şi aceasta
pentru ca obiectul gazetărid este evenimentul petrecut astăzi, iar cel al literatur'.i este sinteza. ridicarea
d·e la eveniment la faptul general. Cînd lucrurile se
amestecă şi gazetarul vrea să fie scriito r atunci cînd
relatează un eveniment, produsul său va fi
hibrid.
După cum cînd scriitorul nu face necesara distinctie.
scr:e o literatură care concurează reportaiul. Şi ac.easla pentru că. a~a cum spuneam. obiectul literaturii
este altul. Literatu·! trebuie să se ridice de la faptul
accidenta:. de la istoria propriu-zisă a clipei. la id·ee.
la ceea ce este esenţial şi general. Aşa incit. cred eu.
gazetăria inva(ă pe scriitor să fie alent la ceea ce se
petrece în jurul său . să-şi dezvolte spiritul de observa(ie. deci să nu se închidă în el 'însuşi. pierzînd legă
tura cu realitatea, dar ceea ce va comunica el nu
trebuie să fie simple impresii despre lumea ce-l înconjoară. ci o meditaţie profundă
asupra sensului
adinc al existenţei.
- Ş i , totuşi , pentru că l-aţi citat pe Eminescu. Cred
că nu avem doi Eminescu : unul poetul şi altul publicistul ? A ceeaşi minte gînclea lumea, acelaşi om o ex1>rima ...
•
- Sint de acord că un scriitor poate fi şi jurnalist
şi că un jurnalist Poate fi în acelaşi timp şi scriitor.
Cele două activităţi sînt două f.eţe ale aceleiaşi personalităţi, dar ele nu trebuie confundate. fiindcă obiectul lor nu se con!fu nd ă. J urnalistul obs~rvă şi comentează evenimentul la zi, scriitorul născoceşte
şi
particularizează genemlul, preocupat de semnificaţie.
- ln p eisajul literar al unei generaţii, un cunoscut
cl'itic literar francez implica şi presa. Faptul este e vident, cred, şi la noi pentru epoci istorice importante. Mă gîndesc la paşoptişti, la unionişti şi la generaţiile următoare. Cum vedeţ.i interferenţa
pres ă
literatură şi invers, literatură-presă în profilul
unei
epoci ?
- Putem vorbi de nivelul scăzut sau ridicat al
presei şi literaturii într- o epocă, eventual de interferenţă. dar scopul şi destinaţia lor nu se
suprapun.
Disocierea complementarităţii rămîne necesară.

Este adevărat. reportajul ca şi literatura. cind sint
de calitate. aduc mărturie asu1pra unei epo :::i ; dar
cel dintîi informează. pe cind cea de a d oua imaginează. creează o imagine cr·ed:t::ibilă, urmăr i nd ~emni
ficaţia.

- Cons ideraţi activitatea gazetă rească a unor
scriitori (d e pild ă, Swift, Ehrenburg, Barbusse, iar de
la noi Bogn, Ca mil Petrescu ş i atîţia alţii) reflexe ale
spiritului civic, obligaţia unei a titudini sau o parte
in :-cpara bilă a personalităţii lor artistice '?
- Desigur. şi la scriitor. şi la jurnialist identifkăm
un spiril c:vic. o atitudine faţă de existenţă. eventual
o ideologie. dar fiecare le
exprimă în chip diferit. Documentul nu trece direct
din presă in literatură, cronica nu devine automat roman. Memorialistica lui C.
Stere din ultima parte a seriei în preajma revoluţiei
in legătură cu am.11 1907. Uraganul, nu este to tuna cu
Ion de Liviu Rebreanu.
Cum p oate d eveni un 1·eporta,j inte r esant, după

. Al. PIRU
Prof. un1v.

Interlocutor

0

p ărerea dumneavoastră?

- Printr-o selecţie mai atentă a faptelor cu adevărat
semnif:cative şi printr-un limbaj mai expr.csiv. evitînd stereotipia. Chiar dacă obi·eclul rePorlajului este
realitatea. aceasta nu înseamnă că poţi să scrii re~
portaj despre orice. Trebuie selectate acele
fapte
care marchează o sch!mbare. o mutaţie i ntervenită in
ordinea ]u{!rurilo r sau care anunţă ceva ce urmează
să ia f:in(ă. să prindă contur. Cînd aceste lucruri. nu
neapărat senzaţi onale, sînt observate cu atenţie. reportajele Pot stîrni interes. Fără să manifest vreun
negativism, în presa cotidiană nu am întilnit reportaie cu adevărat revelatoare, demne de toat.ă atenţia.
Chiar dacă sint scrise corect gramatical. unele chiar
cu 'îndemînare, ele ţin de un anumit tipic. de rutină
şi se d:sting mai mult prin stil. dedt prin ceea ce
spun. Văd lucrurile de la SUIPrafa(.ă, nu din adînc.
Le-aş ce re mai multă pătrundere, refleqie.
Dacă ne referim la publicistica lui Eminescu.
nu
putem să nu a;precjem verva, int.eligen(a sa. faptul de
a L foarte pregătit în multe: domenii. începînd cu filozof:a şi terminînd cu e::onomia. folosind cu măsură
limbajul propriu fiecărui domeniu. astfel incit articole!e s:ale pot fi citit.e şi 'în(·e lese nu numai de specialişti.
- Ce loc atribuiţi talentului i n creaţia gazetărească ?
- Am să vă răspund cu o glumă a lui Topîrceanu,
ca,·.e. întrebat ce este talentul. a răspuns că nu ştie,
pentru că, sigi.ir. cu talent. oricine poate seric. dar să
s:rii ca. el. fără talent. şi să ajungi la rezultatele la
care a ajuns el, nu-i uşor.
Eu nu cred că există o forţă nevăzută care ne det.ermi nă să scriem mai bine. Aşa numitul talent este,
după părerea mea. exer·ciţiu şi cultură. Este capacitatea de a privi în realitate mai ad:in.c. nu somno1înd,
distingînd faptul important <le cel banal. curent, obiş
nui t, nesemn ificativ. Simpla transcriere sau copiere a
realităţii nu incită la lectură, nu provoacă decît indi:ferenţă. întrebarea e ce au descoperit
reporterii
noştri din realitate ? Să ştie să scrie atrăgător ? Pre-
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sa are. în primul rind, un rol instrudiv-formatiY. adică trebuie să provoace alitudini, să îndemne la partic:parc. Dacă nu ne prnpunem prin ceea ce publicăm să interesăm pe cititorul n ostru. pentru
cine
~criem '! Fără a nega nivelul genei-al al pre.sei no3stre. care în general este bun. în compara\ic cu presa
de pretutindeni. eu aş dori-o ceva mai acută. mai in
miezul lucrurilor. mai pe1icubntă. să intereseze în
pr-:mul r ind pri n con\inut.
- Reportajul a oferit unor scriitori materia primă
a unor 01>ere literare. Mă gindesc la tehnica colajului care a dat naştere unui tip de roman cu o mare
putere de seducţie '- şi numele care îmi vine în min te este cel al scriitorului american Truman Capote.
Este vorba de aşa numita li teratură a autenticităţ i i preconiz.ală şi de Andre Gide. Malraux. şi
apoi de scriitorii americani - unde faptele trec din
reai:tate dir·ect (sau cel pu(in aşa ni se pare nouă) în
opera literară. prin aşa zisele tăieturi din ziare. Dar
multe din aceste fragmente decupate din presă sinl
adeseori inventate, evenimentele n-au avut loc. Iar
colajul. dacă l-am practica aşa cum îl definim. adică prin lipirea unor fragmente e xtrase din
diverse
ziare. nu cred ca ar da naştere unei opere literare
serioase. Ar fi pur şi simplu o alăturare a unor lucruri eterogene, fără legătură
între ele.
Pentru
că literatura nu este în întregime realitate. Realitatea
este, desigur. sursa eternă de inspi:-a(ie a scriitorului,
dar simpla transcriere a ei nu duce la mare lucru.
Desigur, marii scr:itori au lăsat prin operele lor măr
turii despre epoca in care au trăit. Ded, fără să neg
legătura dintre realita te şi literatură, eu cred că ca
este totuşi de altă natură dedt aceea dintre gazetarul propriu-zis şi realitate. După părerea mea. un gazetar in teligen t caulă ş i descoperă în reali tate faptul
demn de semnalat şi comentai. in vreme ce scr iitorul vede în va riabil invariabilul, in particular universalul. Există o literatură a faptului trăit, dar impor tant aici nu e ca scrii torul să fi trăit realmente
faptul. ci să fie credibil. Tăieturile din ziar au dat
rezultate mai bune fo Bietul Ioanidc, de G. Călinescu,
unde erau inven tate, de cilt în Scrinul negru, unde erau
scoase direct din ziar (publicate de el însuşi ca reportaje în presă).
- Cîncl criticii vor să găsească o !formulă mai elegantă de a contesta valoarea literară a unui roman
(mai ales dacă autorul este ziaris t) afirmă că s crierea
este tributară formaţiei d e gazetar s au că stilul este...
gazetăresc. Găsiţi că este îndreptăţită această judecată de valoare, cu nuanţ.ă vădit p eiorativ ă ?
- Sigur că, formulată astfel, obiecţia este maliţioa
să. In ceea ce mă priveşte, consider că un bu n gazetar poate aspira să fie un bun scriitor. după cum
unii mari scriitori au fost şi buni gazetari. Cred că
problema nu se pune decit în ce privcşte calitatea
produsului literar sau ziaristic. in fond există şi o
jurnalistică exemplară care intra toată în literatură,
şi exemplul ziarist.icti argheziene este cel mai con-
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cludent. Tudor Arghezi a fost o mare personalitate şi
a:e3Stă ampre n tă o poartă tot ce a scris el, fie că e
vorba de poezii, romane sau ziaristică. Sau „Cartea
Oltului". de G rn Bogza. in paginile ci cele mai bune.
este un frun1-0s reportaj. de n-ar fi \TUt să f:e o eP' >pce a Oltului, „statuia·· unui rîu.
Exemplele citate prohează că atunci cind ziaristul
reuş-eşte sii descopere. dincolo de cotidian şi efemer,
ceea ce este important şi durabil într-un fapt de viaţă. în tr-o realitate, produsul său merită să fie pr<::ţuit.
- Afirmaţi că publicistica lui Arghezi intră toată
in lit.eratură. Se pot cla exemple şi invers de litera t ură care intră toată în irnblicistică. Socotiţi aceas ta,
cum ginclesc unii critici literari, ,u n regres ? Consi1.lcraţi posibilă publicistica bună şi literatura bună ca
valori deplin realizabile în două planuri diferite ale
creaţiei ?
- Marele artist care u fvst Arghezi a fucut jurnal1stiC'ă d 1- c-aiîtatc fără a literanza. Un volum din
al·e sale Scriei·i, 31, se intitulează Tim1mri ele cronică.
In acest volum. la secţiunea Mărunte, cit:m artkolul
Romanul Skoda. („Adevărul literar şi artistic" 1934).
Procesul afacerii Skoda, comentat şi mai înai n te in
ziarul Progresul social, e p rezentat aici ironic, ca posibil izvor pen tru un roman in care ero:i răspund la
toate situaţiile şi întrebările„Nu " şi „ Nu ştiu, n-am vă
zui". Romanul ar avea ş i un personaj real şi in,e x islent : Palaelibus. Arghezi s-a menţinut însă cu acest
prilej in jurnalistică. Romanul a încercat să-l scrie,
ralîndu-1 din cauza netransgresării fa ptelor, I. Ludo,
în Regele Palaelibus, din 1957.
- Pr ezenţa in viaţa d e azi a cinematografului. a
radioului şi, în ultimele decenii, tot mai puternică a
televiziunii, provoacă mutaţii şi in viziunea scriitorilor des1nc literatură şi a gazetarilor despre publicistică. Ce influenţe crecleţi că au aceste interferenţe care
exprimă modul contemporan de comunicare intre
oameni?
- Mijloacele de informar<:: în masă, mass media,
difuzează presa, lileratura, film ele etc„ i n terferînd u-1~.
fără a le sch imba statutul propr iu.
într-o al tă ordine de idei, constat că presa actuală
acordă din ce in ce m ai puţin spaţiu fenomenului
cultural. Di n p unci de vedere teoretic se pare că sînt
motive temein:ce, dar eu am rămas cu nostalgia act>lor ziare care, nu cu mult tim p 1n urmă. aveau o pa ··
gină sau rubrică culturală, î n care se mai publica :Si
cite un foileton literar. L iteratura nu este un fap t n eînsemnat care poate fi trecut cu vederea. Un u l diri
evenimentele însemnate dinlotideaun.a răm1 ne literatura şi comentariile literare. Educaţia estetică. componentă a personalit.ă(ii umane, nu poate lipsi d in preocu,pările ziarelor care, aşa cum am mai spus, au un
'Pronunţat rol instructiv-'formativ. Mă gindesc
că,
poale, printr-o mai judicioasă folosire a spaţiului t!pografic, s -ar pu tea găsi un loc consta nt pentru co.mentarea even imentelor•culturale : apariţii de noi cărţi,
spectacole de teatru, muzica.le et.c„ adică a fenomenu lui cultural ca parte integrantă a întregii vieti spirituale din epoca pe care o traversăm.
Interviu realizat
(.le Milen a COMARNESCU
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lntr-o mârtllrie literară publLcată
în „Rei·ista Fundaţiilor" din septembrie 1942. Gala Galaction consemnează: .. Jn cla::.a a şa-.ea. editam o

can> se in1itula .. Zig-zagul ·.
toată cu mina mla şi o
scoteam (la poligraf) în ci le\·a :~eci
ele exemplare ... Am avut norocul că
n-a căzuL in
mina
directorului
liceului.
„ Zig-zagul ·· este singura
(lublica\1c pe care am condus-o eu
personai, în aceşti vreo 46 de ani
de cind scriu şi tip;ircsc. In revista
mea am publicat un articol asupra
lui Alexandru Macedonski. Urmarea a fost prietenia şi stima ma~s
trului.
Tot în
.. Zig-zagul"
am
publicat o cronică artistică asupra
salonului independenţilor din 1876
... Urmarea a fost un articol elogios
asupra confratelui poligrafiat, apă
rut în ziarul .. Adevărul·· şi apoi adevăratul meu debut, tot acolo, în
toamna anului 1896·'.
ln octombrie 1896, Gala Ga/action
revistă

O scriam

debuta
într-adevăr la „Adevărul
ilustrat" cu o mwelă. dar debutul
publicistic propriu-zis s-a
produs
cum ne semnalează
Gheorghe
Cunescu, - în volumul „ Pe urmele
lui Gala Galaction" - în acelaşi
an, la revista
umoristică
„Moş
Teacă·'. pe care o
scotea Anton
l3acalbaşct. Era un reportaj de că
lătorie „şugubăţ şi.satiric" . pe care
il scrisese şi-l trimise revistei nernmnat, după o
vizită la
Sinaia
unde avusese prilejul să facă cuno.ş 
tintă cu viata de huzur a potentaţilor politici şi a bogătaşilor
ce
roiau în junii faimosului Cazinou„
Cit despre „Zig-zagul''. ea a fost
cu adevărat unica „publicaţie" pe
care a condus-o (şi a scris-o)
de
unul singur. Dar numele lui Gala
Galaction îl întîlnim şi pe frontispiciul a trei reviste
care, deşi de
efemeră e:ristenţă, au reprezentat la
t:remea lor, apariţii notabile : s#.'ptămînalul „ Cronica". editat
împreuriă cu bunul său amic
Tudor
Arghezi, între februarie 1915
şi
februarie 1916. în paginile
căruia
şi-au dat înlîlnire, între multi alţii.
N. D. Cocea. V , Demetrius. M, Se-

„Voiam sa scriu
pentru oamenii liberi
iubitori de libertate~~

i·a~tos, Emil lrnc, Ion Vinea. Adria1i
Maniu, rel'Îsta
literară
bilunai·<i
,.Spicul". din care n-au apărut, in
1918. decit două numere.
rensta
.. Hanul sa11writeanului·-. care nici
ea n-a suprcnLeţuit mai mult
de
două
numere. în 1919. de.5i
s-a
bucurat de prezenţa în colocmel<' ei
a unor condeie remarcabile ca cele
a lui Ion Mirwlescu. Cezar
Petrescu, Paul Zarifopol. Perpessici1.1s.
Feli:c Adercc1. Teodorescu-Braniste
ş.a.
In
articolttl-prog1Cnn
al
„Spicului '', directorul afirma
.fără
echit·oc
necesitatea ca
scriitor:.tl
.~â-şi caute
subiecte din realitatea
înconjurătoa re.
considerînd
că
.>crisul nu poate fi „decît un produs

·iguros deductibil din
concliti!le
istorice, sociale. economice... ale
timpului şi ale locului"'. „Incepincl
~ă scoatem această nouă publicaţie
românească literară sublinia el
- nu vrem să ne amăgim mei pe
noi. nici µe cititorii noştri. Pentru
noi a trecut vremea poveştilor, fie
;::hiar splendide, care te adorm asupra nevoilor şi durerilor ceasului
de Iaţă ".
Asupra durerilor şi nevoilor celor
asupra oamenilor obişnuiţi
ce-şi duceau existenţa într-o lume
plină de inechităţi, Gala
Galacion
:;;i-u
îndreptat
privirea şi
şi-a
:iplecat su/ le tul în tot ce a scris si
a încredinţat tiparului. în îndelungata sa...carieră de scriitor şi gazetar.
Pe bunei dreptate observa criticul si
istoricul
literar Teodor Vîrgolici.
editorul operelor şi al „Jurnalului ''
lui Gala Galaction. în ampla morwgrafie
consacrată
scriitomlui:
mulţi,

„Gala Galaction a transformat paginile articolelor sale în pagini ele
ve ritabilă literatură . In ceea ce priveşte mijloacele ele expresie. procedeele compoziţionale, stilul. între
opera sa belestristicf1 propriu zisă
şi opera publicistică nu se pot Iace
del1mit<1ri caegorice. confundîndu-se
în largă măsu 1·ă. In scrisul ziarisltc. Gala Galaclion a gîndit şi a
simţit ca un
scrii tor. în imagini".
Şi
asta. am putea adăuga noi.
pel!tru

că

•

sc1·isul

cotidian.

zia-

ristica,
i-a
oferit
poate cel rnai
bun cadru de a surprinde imaginilr!.
de a-şi e..:pnma
spontan. deschi.>.
gindurile. sentimentele, aspiratiilr::.
de a-:;;i arăta drngostea fată de oumeni care str<lbate ca ttn fir roşn
rntreaga sa operă.
Din
monografia
lui
Teodor
Vîrgolici aflăm şi lista publicaţiilor
(::iare. reviste, almanahuri) la cari>
Gala Galaction a colaborat de
/,t
debutul său din 1896 pină în ianuarie 1955. c:ind o boa lcl nemiloasă avea să-l ti ntuiască la pat pinii, la
stingerea din viaţă, în 1961. Aproape
incredibil.
un adevărnt
record : numele lui Gala Galaction
a
fost
prezent în peste 90
ele
publicaţii periodice. El însuşi remarca a11Htzc1t într-un articol ce-l
publica în 1946 în ziarul „ Ultima
oră": .. Mai toate ziarele şi revis-

tele româneşti din prima jumătate
a acestui veac - afară de publicaţiile legionare s-au împodobit.
de Crăciun şi de Paşti. cu comentariile mele. Paradox curios! Proza
mea evanghelică era şi este cinstit.1
mai ales ele spiritele independente''.
Condeierul cu vederi largi. progresiste. care-şi ciştigase preţuirea cititorilor colaborînd îndeosebi la ziare ~i reviste de orientare marcat
1emocratică, precum „ Viaţa socială''. „ Pac1a", „Rampa ·',
„Socialismul", „Viaţa românească:-, „Chemarea", „Lurnea
nouă".
„CuvîntuI
liber·'. ,.Luptătornl"'.
.Dimineaţa",
.. Adevărul
literar şi artistic"
pentru a nu cita decît cîteva din
periodicele perioadei interbelice era totdeauna bine primit cum
singur mărturisea în case
de

Fiber

cugetători.

Intr-o însemnare
autobiografică
pe care o publica m „ Conte mporanul"' din 14 mai 1948, sub titiul
..Intre revoltă
şi
contemplatie".
Gala Galaction destăinuia cititorilor
~ăi şi resorturile care au stat
Ta
baza activităţii sale scriitoriceşti .<:i
jurnalistice.
Cu mode~tia
Cltre-l
caracteriza.
cel ce
încă de
pe
bc1ndlr liceului luase contact
cu
m işcMea, socialistii, urmărind entu-
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zia:;t
scrierile
liti
DobrogeanuGherea şi parlicipi:nd la înlrunirile
munctloreşti din
sala „Sotir"
şi
care, după colaborarea la .,Socialismul" şi la alte publicaţii influentale de curentul socialist îşi adima~e
in 1919,
într-un volum
sugestfr
intitulat .,O lume nouă" , articolele
cu caracter militant in apăran•a
cauzei proletariatulm. contura
cu
sinceritate
liniile directoare
al<>
scrisului său.

„Atitudinea mea (a(a de viaţă si
de oameni
porn(!şte de
la
1zvom·e pe care nu pol să le mai
1iscern.„ l\I-am pomenit suferind cu
cel ce sufereau şi plingînd cu cei ce
plîngeau.„ Aş putea spune.
în.s<i.
că am crescut şi am perseverat în
cartierul opoziţiei. Am fost .. opozi(ionist ·• şi în timpul liceului.
pe
care 1-nm făcut la „Sf. Sava ·' în
Bucureşti, unde îmi imprum11tasem
o oarecure exuberantă (De
bunii
::.cumă. sub influenta mediului nou
şi a anumitor prieteni). Dar
a.11
fost opozi ţionist mai ales duoă
aceea ; dacă cineva ar fi. într-o ~i.
cutios să adune loale paginile mele
de critică şi de revoltă socială (şi
adeseori de revoltă creştină). a;·
alcătui un
repertoriu voluminos.
Am debutat la ziarul .. Adevărul"
ca rezultat al unor necesităţi interioare. Eram sarac şi liber. Voian:
să scriu şi simţeam că tt·ebuie să o
[ac, pentru oamenii liberi şi iubitori
ele libertate: şi am trăit şi trăiesc
sărac şi liber. Cinci am ajuns
S<i
lin condeiul în mină. s-a produs o
separare treptată dar sigu1·ă. între
mine şi aceia care purtau pc fat:1
trufia bogăţiei.
Am prcf.erat
~i
cercetat cu deosebi1·e pc nevoiaşi şi
pe prigon i ţi şi nu Jăceam decit <;ă
wntinui primele mele atitudini de
copii. din tîrgul Roşiorilor. iubind
prietenia dintre oameni, pacea
tuturor şi dreptarea.„ Ca scriitor am
~olaborat constant la organele care
presupuneau democraţie. atit
cit
2ra posibilă in tara noastră. Politică.
în general, nu am făcut şi în nici
un caz nu
am călcat vreodată
pragul vreunui şef ele pal"lid, după
cum numele meu nu a fost trecut
în listele vreunui
partid politic
burghez. A fost însă o preocupare
a vieţii mele aceea de. dacă nu a
amortiza, dar a pune în paralel.:l
pe marii dascăli ai cugetă r ii revoluţionare. cu propnvăduitorii de azi
şi de altă dată ai concep\ iei şi ai
vie(ii creştine. .. Am avut norocul
trist să fiu
uriL şi prigonit
de
r>areca1 i exponenţi ai vieţii noastre
'>Olitice şi culturale, timp ele
aproape patruzeci de ani... De vma
~ra acti\·itatea mea, contrarie intereselor lor. Şi totuşi revolta mea
nu era o revoltă impetuoas<l. n<t\'alnică: ci calmă, rece, de contemplaţie
mai mult".
l'uţă

Scrisul acesta calm, contemplati1J,
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clar mereu nuanţat, cu fraza limpede şi nu de puţine ori lăsind f riu
liber gindultti cititornlui, îl întîlnim
cu deosebire în acele pagini în care
ga<.etarul evocă nostalgic
lumea
presei de altădată în
mijlocul.
căreia şi-a găsit buni tornrâşi de
drum şi de idealuri şi în rind u nle
cărt!w şi-a aflat prietenii pe cit rle
stri11se. pe atit de statornice.
lat<i-l pe Gala Galaction memunalistul rechem'ind amintirea mnrelui ziarist care a fost Constanti.n
Mille,
directorul
„AdevaruLui" :
„Era p c \Temea aceea (în 1896-;ui.)

cel mai prietenos şi mai accesibil
pentru tinerii cu kbni literar·i
clini.re lu\i direcloni de ziare.
Şi Radu Ror:.etli şi eu şi llluiţi al(ii sîntem finii literari ai naşului
Constantin Mille··. De vorbit d'irect

-

ne spune gazetarul Galaction nu apuca sâ-i vorbească, în redacţie. ., Dar ştiam continuă el ca şi ceilalţi confraţi cit ele exact
este directorul. cîtă seriozitate pune în lucrul său cotidian. cită pild·:i
:.iună şi cita omenie seamănă în
juru-i. Şi Mille. omul genero„, binecrescut. amabil cu toată lumea. era
un pl)Jemist temut şi un adversar
ireductibil! Stăruinţa lui în minie
şi în aseclit1
erau extraordinare.
Sprijinit numai pc convingerile lui
- cinstite, neporuncite de nimeni uce~l om. de la biroul lui ele ziari„t, a izbutit să zăgăzuiască influenţa unei adevărate dinastii politice c;i să dea dinastiei o poreclă
t1·ecută în renume. A for:.t în lumea
noastră românească. primul gazet~n·
care ne-a făcut să simţim cu admirn(ie C"e puteri are presa. atunci
cinci rotativele ei sînt puse în miş
care de energia unei conştiinţe
e1·oice.
Desprr? „Adevăru! literar de altă
Gala Galaction avea î•t

dată

1920 „ mai mult dectt arnintid de
cilitot"' - cum se exprima într-un
articol consacrat prestigioasei re-viste. ., Prestigiul idei lor c;oc.ialiste
nola el era atit ele pătrun-

ziitor şi simpatia pentru lumea nou:\
aiît de generală. încîi literaţii lim1:li s.au refractari începeau să-şi
p1arda trecerea de care se bucuraseră pînă atunci. Pe de alt<.i par
le, o 1·evi5tă proaspăt apărută. dac;\
voia succes rapid. nu putea să dispre(uia~că prietenia
şi
concursul
„ Aclev<1rulu1 literal"'. Anton Bacaltaşa ·- în ce avea el mai închegat şî mai luminos în sufletu-i era copilul şi elevul lui Dobroge:1nu-Ghere<1. Ziarul literar pe care
l-a îr. temeiat şi l-a condus. cu atîla
duh, cu alila vervă cuceritoare. er'.l
u tribună litera1·ă socialistă . „ Dacă
ar zice cineva într-altfel. l-am
desminţi cu toată puterea amintiri lor noastre, cu toată vioiciunea
unor impresii. ajunse penlru noi.
ele u tunC'i încoace. fond şi normc"'t

su.fletcasca„ E ade\·ărat că Anto n
a lăsat curînd direcţiu
nea foii pe care o crescuse. Nestatornich şi mobilitatea omcnea<;că.
in genere şi ale lui Tony. îndeosebi.
l-au im pi ns spre alte ţărmuri ~i
ziare".
Dintr-1ln alt articol. apcirut în
1945, aflăm cum a ajuns Gala Galaclion colaborator la „ Viata sociaBacalbaşa

lei„. într-o perioadă cînd bătea drumurile ţarii în calitate de .,defensor ecle<.iastic" : „ în această stare

sufleteasca primejdioasă mă a[lam
la incepulul anului 1910 cinci amicul meu N. D. Cocea (cu care fusese i.:oleg de licetl, n.n.) a venit su
ma vestească despre apariţia rcvbtei „Via1a socială". Au apărut treisprezece numere, în decurs de
\ rcun an şi Jumătate. A fost o viaţă relativ scurtă. dar plină de sl::i-;:J. Pui.Jliciştit consacraţi s-au întilnit în paginile acestei reviste cu o
mină de începători, în curînel şi ei
cunoscuţi şi sărbătoriţi... Scria, lingi""t noi (intre alţii şi Tudor Arghezi. n.n.) şi directorul revistei.
Dar. ca ele obicei - gazdă excelcn tă ş1 discrE:tă - el ne !asa revista la dispoziţie şi se bucura de
s:.iccesele noastre, mărginindu-şi coiaboraţia ele strictul necesar. Revista ,. Viata socială'' a găzduit şi a
răscolit prelung lumea noastră literară.„ Ce re\·iste mai apăreau pc
atunci în Bucureşti ? Multe. desigu1·. S-au făcui că n-au auzit de
noi, sau cu adevărat n-au auzit. O
revist[t CtI ţ~:luri noi, literare şi sociale, o revistă revoluţionară era
un fapt jignitor pentru estetica si
quietudinca batrinelor publica\i1 de
la 1910, junc şi sprinţare şi ele în
:dlele lui Eliade Rădulescu„. „ Viaţa
socială" a încetat după treisprezece numere. în numărul clin urmă ,
am tipărit un articol eteroclit intitulat .,Salomeia".„ Aş zice că am i cul N. D. Cflcea, cu revista lui, n-a
voit altceva decit să arunce în arena publicitaţii pe ciţi va confraţi cari
tot zăbovt•au.„ Eu am, despre „ Viata sociala " şi despre odihna ei, imaginea bizar'\ şi poate ll'ufaşă a unPi
corăbii scufundate şi năpădite de
algele muri ne... "
La anuntarea reapariţiei, 'in 1934.
a noii sel'ii din „Chemarea " , Gala
Galaction publica în .,Adevărul u„
terar şi 111·tistic" 1ln articol în care.
amintind de prietenia ce l-a leaa t
de N. D. Cocea. schita in citeva rinduri numai profilul neintreculului
maestru a I pamfletului : „ Cocea va

alerga î11ainte. în stadionul lui de
pamfletar şi de răscolitor de patimi
sociale. Va fi cutezător, denunţător
si iusti,ţiar - cu verva-1 mereu
tînără şi cu torentele
prozei lui
de-a pururi clare".
Despre Tudor
asemenea a fost
Galaction avea
multe ori de-a
splendid portret
măr din august
de dimincată".
dem : „ I\ micul

Arghezi, cu care de
coleg de liceu, Gala
să scrie
de mai
lungul anilor. Un
ii făcea într-un nu1945 al „Jurnalului
din care desprin-

meu trebuie

să

"t>

.
Gazetari despre gazetari ,
"·

,

.

"

---------Cărti
"

re:,igneze ! Prietenii şi admiratorii
lui sînt dornici să le poveste:,c despre Tudor Arghezi ... Aşadar. ne-am
cunoscut în salonul lui Alexandru
Macedonski. într-o seară de iunie...
Am fo-;t p1·ieteni definitivi, din seara aceea. Am debutat amîndoi la
ziarul ocazional .. Liga ortodoxă· .
scos ele l\'Iaceclonski, în anul 13911
Simţeam şi eu. simţea şi Arghezi.
cil ziarnl de gazdă şi însuşi patronul ziarului vor fi detalii de!
început, in călătoria noastra spre
grădina He:;peridelor. Au venit ani
peste ani, au trecut ani peste noi ...
De la 1911 înainte, numele lui Arghezi ajunge fanfară.„ Jn ziarele şi
revistele ai tora. şi apoi în revist.:-le
prop1·ii. Arghezi stăpîneşte lumea
noa:,tră lite1a1ă. Ziarismul iui este
1>plendidă literatură. iar vwlenţe:e
lui stilistice, invectivele lLli cele mai
grele. vocalJUlarul lui parncloxal ;a Arghezi. prin alchimia marelui
tale:nt se prefac în topaze şi în rubine! Ca în poveştile din .. O mie
ş: un<.1 de nc,pţi „. din furia şi (Îin
'1alele :;.erpilor în lupl[1. se umple
iacul cu µietre scumpe !
Vesp»e redacţia
„Vieţii
romiiGala Galaction 1şi aduceC!
a mi11te. ori de cite ori avea pnlejul. ca desp1 e un loc de popas ce-i
incinta mereu sufletul. .. Nu pot S<1
uit niciodată - scria el în 1945 neşu··.

c[I re\'isla iesean{1 a fo..;t cea dinlii
care a pt ins de ve~te despre apariţia m<::>a literară în anul 1910 ş1 lări". 1nti1 zi ere. a poftit colaborarea mea". După ce aminte.5te că i1
0

debutat în paginile reviste1 cu o
cronică litera1a asupra lui Cincinat
Pave/escu .~i că printre cei ele a cnror prietenie s-a bucurat. de la inceput. au jost Ibrăi1ea11u şi Sti> 1·e.
notea:::ă: „Oncil era Jbraileanu di rector. „etretar de reda<;\ie şi 1edact01· prim (era inainte de 1914 11.11.).
nu-l puteam găsi totdeauna la indemîna mea ... Pe nesimţite. mulle
clin obligaţiile lui !brăileanu au trecut asupra ce!ui mai tînăr dintre
osteni tor ii renstei. S-a înlîmplat Ml
fie cine\'a deosebit de muncit01. de

in~elegător şi de discret. Am crezut
totdeauna că este un marc noroc
pentru un ziar, pentru o revistl
cinJ ai dat de acest element devotai, ne.)liuto1· de oboseală şi ga!a
să-~i jertfea~că zilele şi nopţile. nu
atit pentru sărmanele noastre salarii. cil pentru dragostea lui ciudata
de a se sim\1 pivotul ziarului s:lu
al revistei tale. Această dragoste tk'
publicaţia care c1eşte,
se cumpf1neşle şi prosperează în spinarea ta.
am cunoscut-o la ,. Viaţa româneasca în fiin\c1 lui Mihail Scvastos.
Conduc::11orii revistei, oameni cu
treburi şi cu greutăţi, profesori 'iCIU
deputaţi n-ar fi putut nici.1dată s:.
poarte corespondenţa revistei. să
roage pc colabutalori. să-i pindească 111 clrumul'ile lor... cum făcea de-a
pun11 i neobosit şi ceremonios am1 cui meu. tinăr pe atunci. Mihuil

de ziaristi
"
ln colecţia „ Reporter X X··
a Editurii Junimea a apărut
im 11ou volum: Fe1·east1·ă
spre 1111ma pâmintului. de
Mircea iWotrici.
Reportajele
teflectă cn talent ria ţa minerilor bticorineni.

*
i11 aceeaşi editură a apărnt
si romantil Pasărea pre limbc1 ei.... de Dori11 Baciu. redactor la gazeta .. Cioporu/·· Botoşani.

Se\·a~lios.„„ Gala
d? aceste rlnduri

Galactio11 aducec>
un eiogiu deplin
meritu t secretarului de redart ie.
Co1d. in 1946. Gala Galaclion era
,;ărbătorit pentru cinci:::eci de ani
de actiritate pe tărîmul literelor.
Tudor 'leodoi'escu-Branişte publica
1111 ar'icol 111 care .fi:rn locul defP1ii1r C'P at·ea să-l octipe ga::etaru 1
Gala Ca/act10n ln istoria presl!i r1Jmâ11e.5ti :

„!1. redacţiile prin care am trecu1
sau pe care mai tîrziu le-am întemeiat. în ceasuri le cele mai grele
;,;le iupll'i. cind atî\1 „prieteni de\'<>taţi ··
dispăreau.
conduşi
de (,
strategic pers1,,nalc"1 şi pentru ci.
renl<1bila. m-am aflat totdeauna
iatfl in la\ă e:u Gala Gal<1cti()n.„
i\"u-1 chemase nimeni... Pe Galaction trebuia sa-1 chemi numai cînd
iţi merge bine. Cine! îţi merge rău.
\·inc el singur. Vine ca să-\1 stea 111
ajul'1r In :inii aceia ... care nu p„t
fi .;.terşi nici din colecţ11le ziarelor.
nici clin am111tirea oamenilor. G~
lactio:1 trecea prin 1111dunle pre;.e1
ele st111ga. c:.1111 în .. Azilul de noapte" circulă bătrînu l Luca. itnp[tl'\ind
celor in suferinţă lumină şi nă·
dejd e "~

Cons t a ntin D.-\RI E

scrise

*
X. Grigore

*

*

/'vlărăşa11u

este
pre:e11t î11 librării cu eolumul de rersuri Capriciu pentru cele patru vinturi. apcirut
la F.clitura Eminesc-u

•
Tn Edit.ura Sport - Turism o
carte despre ... fotbal. datorntci. et'ident.
unui
cronicar
sporti1•: Confidenţe la marg;nea gamnului. de .\lihai Io11es('u.
*
Nicolae Boghian. redactor
la revista „ Viaţa Militară „.
e$1e autorul unui roman rn~pirnt din viaţa
ostăşească :
Stare ele ecou (Editura .\lilitară).

•
Editura Albatros a tl'imis
recent în librării o nouă cm le de proză. datoratei publicistului şi scriitorului iHircea
P/orin Şandru :
Oraşe
;;u-

prapuse.

29
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• Am
C

văzut•Ne-6 plăcut • Vă semnalăm

onsacrat .. Anului Internaţional al P:"1cii ". ciclul de artirole publicat de ziarul „Scînteia ". în numerele de la începu tul lunii iulie. sub titlul Iniţiat i ve şi d em ersu ri
l'Onstructive al e României socialiste p entru înfăp 
tuirea d ezarmării , eviclen\iază pozi(ia constantă. stalornidt a întregii acliv:tăţi internaţionale a p'.t:·t.idului şi statului nostru. contribuţia preşedintelui
României. tovarăşul Nicolae Ceaw;;cscu. la impu-

ţc i ş i r e~ pon sa bilHăţii lor" („St:int.eia '' clin

m unca

ordon ată

c hibzuită"

(..Scînteia „. -l iul.<:>)

rezultatele de exc.ep\ie obţinute de ace.:;tc
jude\e. insistîn.d mai ales asupra resorturilor umanv coi<' au dele1·minat ac<>sle realizăr i. Paginile bine c:chiltbrnte atit din runci de vedere: al c1mLnutulu1 cit şi din punct
de vedere grnfic, ilustra[{' sug.estiv, cu subtitluri ins,pirnt formulate. c<we
„sparg" t 0 xt..JI şi ordoneaZi1 ideile - se con<;titu.e
111tr-t•n 111< b.l:zator indemn adresat specialiştilor şi
CC'lor ce lucrează ne.mijlocit în aceste sectoare de
activitat.e la o gînclire creato:<r<' şi o 1wrmanenti1

n ideea realizăr.ii unui trans[er de exvaloroasă de la fruntaşii
în
întrecerea socialistI1 în industrie şi agricultură la toţi c·ei cc îşi desfăşoară munca
în
aceste sect-::iare. „Scfoteia" a iniţiat publicarea unei
pag:ni sub genericul „In\'ăţăminte valoroase clin

uîncl în dezbatere orientările şi direcţiile de acţiune cuprinse în Legea Planului naţional unic ele dczv•>l!·~re c::on'Jmico-s >Cială a tării în cincinalul 1986-1990. zi.a·ul „Romania liber[1·' clin :3 iul.e. publică. sub titlul Obiectiv m ajor : dezv oltarea int ens ivă a econ omiei rom âneşti , un articol ele !"<mel şi o pagină in

A

perienţă

experie nţa fruntaşilor în într·!.'cerea socialist[1 ". ln
care semnatarii. Corneliu Cârlan şi Nlihai Grigoroşcuţă (.Jn industria judeţului 011 U n stil d e
mun că d efinit prin incr eclcrea în cap acitat ea oamenilor , prin munca ac;iclu ft f)entru c r eş ter ea C"o n şti in-

Fără

supărare

nut:ide-pi1şir.e

L

care sint c\•iclenţ i ale priorităţile şi căile
pentru
realizarN1 acestui obiectiv major al
cincinalului
nclu;"l. 1'.utoarele paginii, Ioana Iuga şi Cornelia Simionescu. printr-un

!

DE PRIN PRESĂ ADUNATE...
Despre

toţi şi

despre nimeni sau
aroma altitudinii

mai multe gazete judeţene
acord.ă. p·e drept cuvînt. un spa\iu
generos analizei mişcării
arlislice
de amatori. a succeselor şi insucceselor 1nregistrate. Deosebit de necesare pentru îndrumarea arlişlilor
neprofesionişti, aceste obs·ervaţii se
reduc însă. ele multe ori. la simple
gen er<ililă\i. bune oricînd.
oriunde.
oricui. Adică nimănui. Cîteva exemple d:n „Viaţa Buzăului" (28 iunie) : ,.Din spectacolul prezentat de
slujitorii lui Esculap am reţinut, ca
realizări artistice notabile. corul feminin al sanitarişlilor clin I3uzău.
«fortiJ.cal" şi apt să transmită mesajul cstelic al pieselor crinlale." :
„ I ntr-o altă .„gamă
valorică
s -a
prezentat corul cameral. care. printr-o pregătire corespunzătoare. poate să-şi pună în valoare aclev[1ratele
sale calilă\i". (Ce n-a fm;t binE', de
ce n-a fost bine. în ce sens ar !l·ebui onentată „pregut'rea corespunzătoare", cei vizaţi nu pot afla din

30-

şi

prezintă

nerea marclui adev(1r p:ilrivit cărui.a prnblema runclamentallt a epocii contempcirane cste acec'l ele a
face totul pentru a feri umanit;itea de
flagelul
unui pustiil1>r conflict nuclear, pentru a asigura
sup1·avi·e(uirea şi dezvoltarea în pace şi cola1Yirare
'l întregii omen,ri.

I

Cele

:3 iulie)

şi Aurel Papadiuc şi C~zar Ioana („{n u~ricultura
judeţului Timiş R odesc bogat g îndirea clară.

mticol.) : „Sigur. s-au prezentat în
concurs şi unele organizaţii (care '!
n.n.) sub n'.Yelul posibilită\i)Qt· - .
pe care iniţiatorii competiţiei le cunosc destul ele bine pentru a su.pune unei analize munca şi rezultatel·e
acesteia'·. Dacă lipsesc precizările.
clacă soluţiile sugerate sînt „l:ilie
unică". nu ducem lipsă însă de expri man art:sl ico-met.aJorice, ca la
carte : „Ca ş i în ediţia preced·entă.
tinerii de aici au constituit fermentul întrecerii. lansînd din retortele
ambiţiei şi pasiunii •·aroma" pătrun
zătoare a altitudinii
în domeniul
realizării şi interpretării unor prngrame artistice de rcf'erin\ă"
Plăceri „.
Cităm

dintr-o croni>C<'.i literară aBrăila : „Naraţiunea s trînsă r ezumativ (s.n.) 1n
at.ît de cun<>scula expresie latină
--r:dendo castigat mores» con\ine. în
(sic!) extenso, peripeţiile tin·erilor
Romeo Chirpici şi Coriolan Ca!·calete. care (.„) „ Cum poate fi o n araţi un e „strînsă
rezumati\'" într-o
unică expr·esie, fie ea şi latină, nu
p[trntă în .Jnainte'· -

lăudabil

ehrl ele si~-

prea înţelegem. Şi nu înţelegem nici
a[irma\ia potr:vit căreia eroii sînl
priviţi ele autor „într-o manieră fabulistică. pieziş. cu o rară plăcere
de a-i ca r icaturiza şi de a le amplifica cle[ectele pînă l:-i monstruozitate". Ciudată plăcere, dacă doar
de o plăcere a scriitorului e vorba!
Gazetărie d iscretă

ln „Vremu r i noi" - CiUăraşi (1-1
iunie). un reportaj de pagina I. dedicat unei importatne premiere industriale debutează cu o nesfîrşită
„ introducere în atmosferă", Ci t ăm
o parte din aceastft introducere. ca
probă
a
„tonalităţii"
folosite:
„Dacă aş spune că în aer se simţea
încordarea. s-ar părea că exagerez.
Şi t<Jtuşi, n-aş putea găsi o allă expl:ca\ie pentru acea uşoară vibraţie.
ca de strune încordat.e. pe care o
emana pard1 fiecare lucru. parcă
fiecare om .
Vibra aerul în jurul
celui mai înalt turn. gît ele lebăcl[t
a cîmpiei. suplu
profilat pe cerul
zilei de iunie. se resim\ea acel tremur de încordare pînă şi-n glasurile oamenilor. în gesturile ce pă
reau ele-o excesivă precau\it>, Autosugestie'! Des1gur că nu. cl,e vreme'
ce p isibilitat~a de a păşi pe terenul ferm al realităţii imi era la
înctemînă spre a-mi reconfirma ~ee:i
ce .s-ar fi putut numi simple su-

aubleadvă~~~~~~~--~~~~~~ ~~~~~~~~

•i:.~.~~~.~~~1~as~u~,:~e-~1~-lă~~~.~'~~'•Sd:~.~~~~~~I
ţieze ,pregnant care smt aceste priorita\1 ş1 cai care
duc la dezvoltarea intens:vă a economiei româneşti.
Punerea în pagină, de asemenea inspirată (casete
titrate, fiecare idee marcată printr-un bumb. graficele montate pe fotografii) contribuie la asigurarea unei mai mari expresivităţi, sporind for\a
mesajului publicistic.

endi n\a vizi b ilă a ziarelor cen trale de
a co nsacra cîte o ffn treagă pagină
unor teme prioritare este 'întîlnită şi
în ziarul ,.Sdînteia tineretului". Pagina int i tulată
Orga nizaţiil e U.T.C. în munca lor d e zi cu zi, inserată fo ziar în numărul di n 3 iulie, probează intenţia reali1.atorilor de a adînci tema propusă prin:r-o prezentare din unghiuri de vedere diverse.
n tr-o gamă variată de modalităţi publicistice. de
,a reportaj la dezbatere şi scurte ştiri.

T

in gazeta „Steagul roşu" - Giurgiu (2~
iunie) ne reţine atenţia un reportaJ
bine conceput, care-şi propune să
prezinte preocupările, ini\iativele şi acţiunile
unui colectiv distins cu „Ordinul Muncii". clasa
a II-a. intitulat (e drept, nu prea original) Patriei mai muH ţiţ ei !, semnat de Valentin Iones·cu şi ilustrat de F. Gronsk i. Revenin d pe urmele uno r
însemnări din 1 98~ de la Schela de
foraj Bălăria ,

D

poziţii". Qprim aici citatul. deşi avîn tata introducere mai are m ult
pină a se opri. După ample referiri
la „praful de şa ntier" şi „praful de
d!T\Pie, moale, încins, pufos, aureolind cu mici norişori cenuşii fiecare
pas", aflăm, într -un tîrziu, despr~
ce obiectiv industrial e vorba ş1
facem cu noştinţă cu cel dintîi interlocutor care ne informează : „Cînd
am ve nit prima dată pe şa ntier
p urtam cravată şi aveam impresia
că se uită toată lumea la mine".
Aflăm care este ţ inuta vestimenta ră actuală a tînămlui, după care
n e este prezentat al doilea interlocutor, factor ele răs•pundere pe
şantier. „T răim nişt·e mom e n te frum oase"
1E un mo me n t deosebit
pen tr u ~oi;: sîn t sin gurele infor~ţi i
comu n icate în u rma d ialogunlor
purtate. Tot gazetarul ne lămureşte,
însă d e ce răsipunsurile sîn t atît de
săra~e : „«Ce vreau să ştiu ?» La
în trebarea nerostită de in terlocutorul meu, şi pe care o puteam preSUJPune doar di n acel mereu reluat
'.indemn «întrebaţi-mă !», nu aveam
cum să' răspund. Voiam să ştiu. de
exemplu, ce simte el. comunistul
Gelu Popescu. unul din miile de
muncitori ai şantierului acum c'ind
îşi va vedea materializată munca a
(sic !) mai multor ani. Fireşte, dacă
l -aş fi întrebat (s.n.). mi-ar fi vorbit, poate, de o mare şi în dreptăţ ită

care au condus la bunele rezultate ob\inute de a-

ceastă unitate în anul 1985. evidenţiind printre a-

·cestea : disciplina în producţie, buna capacitate organizatorică a conducerii forma\iilor,
activitatea
intens implicată în produc(ie a orga n izaţ iei ele
partid, dar, mai ales, capaci:atea de ini\iativă tehnică a specialiştilor. solu(.ionarea cu mijloace interne. proprii, a multiplelor situaţii apărute ln
procesul muncii.
inevenilă iniţiativ.a publicistică a revistei ,.Flacăra" ele a cons.acra un ciclu de articole personalită\ii domnitorului muntean Mircea cel Mare. Semnate de isloricul Fiorin Constantini u. articolele SC di.sti ng
printr-o documentare riguroasă şi o manier~i ele
prezentare i nspirată . incitîn<i la o lectură care este
nu numai instructivă. ci şi foarte atractivă. Cititorii au posibilitatea nu numai să cunoască mai
temeinic personalitatea marelui domn:tor, ci şi să
reconstituie, prin documentele epocii im•ocate de
autor, peisajul rnmânesc din acea vreme. lupta
dîrză a poporului n ostru pentru independentă şi
păstrarea n·eşti rbită a fii nlei naţionale.
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DE PRIN PRESĂ ADUNATE...
mulţumire ' ". Poate ! Şi poate. cu un
alt prilej, gazetarul îşi va părăsi
..discreţia·' şi va îndrăzni să şi întrebe cev~~
în acel~i număr de ziar, într-o
;pagină semnală de întregul colectiv
redacţ iona l ,
citim: „Preocuparea
permanentă
a colectivului I.M.C.
pen tru introducerea noului surprinde în m od p l ăcut." Sin tem şi noi
su11p ri n şi, mărturisim, aH'1nd că există gazetari ... sur pr i nşi să descopere pr4i0 cuipări viZînd introducerea
noului în activitatea economică .

Confuz, preţios
Constatăm că nu numai
temele
li terar-artisticc. dar şi mai .;terestrul•· domeniu gospodăresc poate
îndemna la exprimare preţioasă.
confuză. Un exemplu
clin ,.Ecoul··
- Bistri\a Năsăud (24 iu nie) : ..1n
grădina
şcolii a fost
transportat
păm'int fertil pentru atenuarea d enivelărilor de t er en (s.n.) şi plantat
legume, s-a semănat sfeclă. fasole
etc. împrejmuirea acestei grădini
cu un frumos gard de lemn a fost

o altă i niţiativă ce a fost dusă la
bun sfîrşit, precum şi amenajarea
altui gard, de fier, ce delimitează
curtea şcolii de grădina de legume.
care dă acum (cine ? g rădina, iniţiativa, gardul ? n.n.) o notă de bună
întreţinere
acestor spa\ii, crează
(sic!) sentimentul tonic că locurile
ce aparţin şcolii sînt permanent în
atenţia unor buni gos[pOdari, că nu
ne este indiferent mediul în care
mun.ccsc şi trăiesc (cine? n. n.), cu
abît mai mult într-o şcoală, unde
se pregătesc viitorii <:etăţeni. Procurarea materialelor pentru reamenajarea unor panouri destinate propagandei vizuale. tăierea lemnelor
din cu:-te. înlăturarea vechiturilor
care. aşa cum arătam, dădeau o
lipsă
totală d e simţ
gospodăresc
(s..n.), procurarea varului pentru
igienizarea spaţiilor interioare ale
şcolii (... )."
O temă aprop iată de preocupările
cititorilor, tratată. însă, greoi, stufos. ut:lizînd un limbaj de tip administrativ mai curînd decît gazetăresc.
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Dezbateri profesionale '·
(continuare in pag. 12)

înlocuire a aCti\'ităţii vii, concrete.
cu fel de fel de statistici, 1endinţ~
existente pe alocuri. La Combinatul
Siderw·gic HunedO<ll"a dnr ni 1
numai aici - ;;e desfăşoară o larg:·1
acţiune de cibernetizare a producţiei. Finali.<:itr ~a ei cu succes va deveni cu pulinţ,ă numai printr-o
manifestare plenară a spiritului de
iniţiativă, a inteligenţei creatoare.
Ne vom implica şi n oi lîn această
acţiune, fără a neglija nici colectivele de muncă mai mici. care au
nevoie să fie stimulate, încurajate.

în ce pri veş
de realizare a tematicii există loc pentrn mai bine '?
- F ără îndoială, există. Se impune o diversificare a genurilor gazetăreşti. Va trebui să Cl'pe!ăm şi
Ja reportaj. să nu lipseas.că mc1
portretele purtilt-Jrilor progresului
tehnic. Dacă veţi răsfoi colccţ.iilc
mai vechi a le ziarului, veţi întllni
cu regula:·itate şi aserr.enea rubrici :
.. In tel igenţa teh nică în acţiune··.
„Căutători ai noului purtători ai
progresului tehni~" . cnrc s-au bucurat ele o bună audientă în rînducile
citito1·il0:·. Este neapărat necesar să
-

te

Nu

credeţi că şi

modalităţil e

le revitalizăm, să le asigurăm mai
multă constanţă în ce priveşte apariţia. Şi aportul colaboratorilor trelrnie sporit, în primul rînd al speciali<;;tilor. Avem sdiciente foiie
capabile să sprijine procesul de co~
tinuă per[ecţionare a: activită(ii productive. L~ vom da mai des cuvîn·lul în Raginile ziarului nostru.
- Şi, aş adăuga eu, poale C'ă si
spaţiul consacrat inoblcmaficii pro·gresului tehnic se cere mai binP
gospo d ări L.
- Aşa est-::. Să renunţăm la ueneralităţi, să nu mai repetăm formule arhicunoscute. Articolele cu
caTacter de dar·~ de seamă. „de
serviciu" cum li se spune, n·-au ce
căuta în ziar. Nu folosesc ... progresului tehnic.

___ „ ___________________ ,
(continuare din pag. 24)

Astfel, organizaţiile sindicatelor din
zona Şerban Vodii au făcut cu
schimbul ele gardă citeva nopţi ln
sedii, fiind ajutate şi de funcţi<J
narii particulari.
In zorii zilei de 21 iunie adversari~ au încercat să ia pachetele de
ziare în momentul cîind plecau de
la tipografie. Lucrătorii din ateliere, funcţionarii din administraţie
şi de la toate serviciil·e, redactorii
împreună cu numeroşi cetăţeni au
apărnt redacţia .. Adevărului", punîndu-i pe goană. La gara de nord.
piaţa Matac:he
Mă,ce1aru, Buzeşti.
Pfaţa
Victo riei.
statuia Rosetti,
Piata Senatului bande înarmate 1noeai·că să teroriz.eze chioşc,arii
şi
vînzătorii de ziare.
smulgîndu-l·e
..D:mineaţa " şi ce1lelalte ziare democra te, ii atacă pe cei care
le
opun rez.ist.enţă şi tabără chiar pe
cititorii car-e cumpărau aceste ziare. În apărarea acest<Jra au sosit
gru1Puri1Je Blocului democratiic. ale
Comitetu.lui de aipărare a luptători
lor antifascişti, ale comitetelor cetăţeneşti. Agresorii au fost resp i nşi
şi puşi pe fugă.
In timpul luptelor de stradă care
au avut Joc în cwrsul zilei d·e 21
iunie 1936. din rîndul aipărătoril<Jr
presei democrate au căzut victime.
D upă încăierarea de la salia Gutenberg. pe Bd. Blisabeta, agresorjj,
în retr:agere. au tras o pl1>aie de
gloanţe. Au căzut trei răniţi : Toma Ion, Stan Marin .şi N ico•l!le Filip. Toma Ion a murit pe drumul
spre spital. La Piaţa Senatului lupta a fost crîncenă. Aici a fost înjunghiat muncitorul tipo.graf P.e tre
Popescu. vechi paginator al ziarului „Adevărul ". Sîngele vărsat de
muncitori pe calclarîmul Capitalei
în luptă directă şi curajoasă împotriva fascişHlor co nstitu ia cel mai
teribil act de acuzare la adresa
presei f.asciste, a valului de incitări
la asasinat pe care~l revărsas·e.
In pieţeile Ma,t ache Măce.Jaru şi
Buzeşti, unde de asemenea
s-au
dat lupte grele. un roJ important
în alungarea
huligani-lor fascişti
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Din

t·radiţiile

ale presei
1-a avut i1nterven(ia
s·tudenţilor
d e.ino c1'a ( i.
Ma1l dăire din ziarele
„Uni1·ersu!„
şi „Porunca Vremii '· sau cum i
se spunea pe atun-ci „S.pelunca vremii" - au fost arse pe bd. Take
ronescu şi în Piaţa Rosetti. Inscripţiile pe care ga1·clişlii le f.kusenl pe
tramvaie şi autobuze au fost înlocuite cu lozinci democratice.
Cînd faseiştii au încercat în cît<:!\lla rînduri să de'Vast•eze Casa poporului, comuniştii au fr,imis ajutoare şi au respins atacwl fascişti
i.cir ocrotiţi de jandarmi. Partidul
social-democrnt va triimite primlllui ministru o scrisoare de prn t,es t
cerîn>Clu-i .să ia măsuri.
Uin concurs eficace l-au dat Blocul democratic şi Comitetul de apărare al anlifasc.i.ş,UJor. Sectoarele
ele acţiune aile aceS'tor două organizaţii conduse de P.C.R. au
fost
Pia\a Mare - Trjbunal şi carti.erul
a:telierelor C.F.R. N'ici aceste zone
n-au fost
cru ţaite de provocări le
huliganilor postaţi pe la ch:oşcurL
Aki ei au prins dţiva vinzători ele
ziare şi le-Iau 1'uat sute de exemplare din „Dimineaţa" ca să le ardă. La ac.east.ă provocare „măci u
cile şi. revolverele huliganilor au
devenii1t nepu ti neioase pentru oa menii care îşi aipărau ziarele lor şi
libertatea cetăţenească". Au jnterYeni.t jandlarmii, dar fusese timp
des tu I 'Pentru ca provoc.area să fie
scump plăti:tă„ In cartiernl CFR
- Gri.viţa nimeni n-a îndrăzmit să
oprească
dislribuir·ea şi vînzarea
„Dimi•n,eţii ·-. De altfel, la atelierele
Griviţa, fasciştii fuseseră de două
ori bătuji de muncitori, gazetele
lor arse şi li se impusese să nu
mai apară în faţa atelierelor sau
în cartier.
în ciocni.rile de stradii un rol
irrwortant 1-a avut tineretul. Echipe
speciale conduse de utecişti şi formate din tineri dii!1 cele mai di-

progresiste
româneşti

verse categorii. au luat parte activă la luptă alături de vîrstnici.
Curajul dovedit de militanţii antifascişti a stlrnit admiraţia populaţiei bucureştene.

Acţiuni de masă împotriva atacurilor
fasciste s-au desfăşurat
concomitent la CJuj. unde sediul
sindical şi redacţiile presei democrate au fost apărate timp d'e trei
zi le şi trei nop\i, la Arad unde s-a
stabiliit un acord între sindicate şi
Blocu,] pentru apărarea libertăţilor
democratice. La Galaţi, unde se
pregătea
un pogrom împotl iva
p0ipulaţie,i evreieşti. comu'11iştii au
convocat munciitorii din port şi din
alte întreprinderi şi i-au organizat
în e:::hi1pe de apărnr·e. Cînd Siguranţa a văwt că p:ipulatia
este
p re-găt•ită
de luptă. a î ntors din
drum bandele fasciste care se îndi·eptau spre oraş.
La înrnormîntarea muncitorului
t.ipogriaf Petre Pop·escu, ucis
de
fas:::işti în curs:u1
l lt11ptelor ele stradă, au pat'ticipat cîteva mii
de
oameni. Cum autorităţile au int.erzis să se ţi1nă cuvîntări. pe dmmul sipre c'.mitir s-au cîn.tat cîntece revoluţionare şi munci•t·orii au
defi.Jat cu pumnul ridicat în semn
de protest comunist.
Ecourile aicestor evenimente au
depăşit hotarele ţării şi şi-1au făcut
loc în paginile presei străine. mai
ales în cea franceză. Asbfel, „Le
P opulaire", oficiosllll guv.ernului de
front
popular,
„L'I1nfor1natio-n",
chiar şi ziare de dreaptia ca „Journal des Debats ", organe moderate
ca „Le Temps " vestejesc 1n termeni tari acţiuni'le germane de infiltrare în România ; ..L'Ere Nouvelle", zi,a rul lui Ed. Herriot. adoptă o atitud,l ne
f.er:mă în
această
pr i vinjă .

Presa li1mii

~
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pacea

Rolul presei în creerea unui climat de încredere şi rnţelegere intre popoare a
constituit uno din temele supuse dezbaterii rn cadrul Reuniunii internaţronale consacrată
.tf
\
p ăcii de la Leningrad. T mp de o să,ptămină, reprezentanţi o 58 de organizaţii ale
V, @11!;
~
femeilor şi ale mişcărilor antirăzboinice din 28 de
state semnatare ale Actului finol
~ 7~.~~ 1/~
de la H elsi nki a l Confer i nţei pentru secur:tate şi cooperare rn Europa, precum şi din
~ .))/,1) v.
partea a şapte organizaţii internoţionole, s-au rntilnit pentru a dezbote .,Rolul maselor
...~
'Lf:
de femei in l upta pentru incetorea cursei înormărilor pe pămint şi pentru preintimpinarea
~
militariză rii Cosmosului".
ln intervenţi i le pe marg inea temei
privind contribuţ i a mijloacelo r de
comun icare i n
masa rn
„rocesul de pace şi securitate internaţionale. s-o sublin"ot că aceas tă prob l ematică de acut interes trebuie
să devină, în condi ţi ile societăţii contem porane, cind mai mult ca oricind se i mpune mobilizarea tuturor forţe
lor progresiste în măsură să determine noi şi reale progrese în lupto pentru poce, pentru dezarmare, un
obiectiv central al
acţiunilor,
iniţiat ivelor
organizaţiilor de pretuti ndeni interesate să asigure oamenilor
dreptul
suprem la
ex i stenţă, la viaţă, Io li bertate, la pace.

1

1

Opinii al e unor reprezen ta n ţi oi vieţii publice eu ropene, p ri vin d
i n formaţia corectă în sl ujba dezar m ă ri i ş i păcii , împotri va prol ife ră r ii
informaţi e i d eformate, difuzate d e cercu ri le impe ria l iste ag resive.
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pilcii

Jea n PAVETT,
secretar a l orga niza ţi ei „ Brit ish
M a rea
Peace A ssembly"
Britanie
.,Hefcrindu-mă

la rolul publicului
al mass media în crearec1 unui
climat de î n ţelegere intre popoare,
voi acorda o atenţie special,'\ problemelor distorsionării mesajului
presei. In prezent, numeroasele
probleme cu care se confruntă mijloacele de informare din lumea occidentală sl nt determinate de faptul că acestea sînt în tot mai mare
măsură controlate şi manipulate de
mar i grupuri de influenţă. Ele promovează o seric de tehn ici de disto1·sion are a m esaj ului presei care
şi

dăunează

inţe!egerii internaţionale.

P ublicul este prival de cunoaşte rea
a even imentelor vieţii
mondiale,
datorită
i nfoqnaţiilor
trunchiate, ten d en ţios com e n tate sau
structurate.
Iată de ce consider că poale tocmai publicul este cel mai îndreptă
iH să combată astfel de atitudini
faţă ele i nfo rmaţie ş i să infl ue nţeze acţiunile mass media într-un
sens pozitiv, de natură să contribuie la promovarea comprehensiunii, a bunelor raporturi, la sporirea rolului şi contr i buţiei presei la
obiectivă

procesul de pace clin Europa şi din
întreaga lume
Publicul va putea să beneficieze
in viitorul apropiat de noile tehnici de tipărire, difuzare, care ~or
permite un acces tot mai larg la cuvîntul tipărit şi la cuvîntul transmis electronic de cutre sistemele
i nformaţion,1le profesionale.
Pos i bililăli
lot mai largi vur
apare in acest domeniu, permi\înd
organiza\iilor pacifiste, sindicale ş1
ele femei sc"1 editeze şi să transmna
prnpriul lor mesaj informaţio1rnl.
prin intermediul unor buletine. zi:.1re difuzate la un pre\ mult scăzut
în toate aceste domenii, militan\1i
pc11tru pace trebuie să aibă tot mai
mullă iniţiativă în vederea înlătt.1rării tuturor ameninţărilor la ndresa liniştii popoarelor, determinate
de distorsionarea info1 maţiei. Aceş
tia trebuie să I upte ca mass mecli::i
să acţioneze permanent în fa\'oarea
păcii şi nu im potriva ei".

Dolul

Jn

unei
il

dctcrminttnt

î OfffitlfCd
COtlliţii

rtl fiu nii

Hanna HAMPT,
d octor în ş ti i nţe sociale, cercetător la Institutu l de politi că si
economie
interna ţio nal ă
din
Republica D e m oc ra tă Germano
„Ce înseamnă climatul de mcredere, care sînt rolul şi funcţiile or-

ganiza(iilor ele masă. precum ş1 ale
mass media in promo\·area so ?
Experienţa ne-a arătat că încrederea nu poate fi înţeleasă dacă nu
este inclusă printre virl uţile umane. Fiecare face, pe bună dreptate.
o depal"tajare între încredere;: oarbă şi îndoiala rezonabilă. La noi se
spune câ încrederea este bună, dar·
supravegherea. controlul sint si mai
bune.
·
!ncrcderea reprezintă o condiţie a
virstei atomice. o componentă esenţiala, ideologi că
şi
psihologică,
<1
coexistentei paşnice.
~ass media au un rnl determinant în procesul de formare a unei
largi coalilii a bunului simţ şi a
raţiunii lll vederea creării unui climat de inc1·edere şi înţelegere reciprocă l ntre popoare. Ele trebuie
s:l alimenteze cu fapte, cu motivaţi 1 politice. note şi puncte ele vedere de nat ur<'i să influenţeze I upta pentru pace şi colaborare. Mass
meclia le revine sarcina ele marc
însemnătate de a face cunoscute p(J/.1ţiile for\elor prog1·esistc, mişcăn
ior antirăzbmn1ce în problemele
tunclamentale privind asigurarea
pilcii. Ele trebuie să ajute la lămu
rirea. clarificarea maselor şi tolodală să incw·ajeze speranţele opiniei
publice.
în ţările ~ocialiste, poli I ica de
pace constituie fundamentul solid
al activităţii tuturor mijloacelor de
comunicare de masă. Ele au insă
datoria de a găsi formele cele mai
potrivite menite să contribuie 13
formarea, educarea publicului în
spiritul păcii, al colaborării şi înţelegerii internaţionale".
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rilzboin icc
i1npcriillistc cheltuiesc
1nilittrde de dolttri
pentru dczinlor1nnrc
forţele

!r ma

alt[i agen\ic americanu, întreţine legături cu 10 OOO organi:~a\ii st1·ăine,
c:irora Ic di fuzeaz<.i 17 milioane cu\ inlc. ln ultimii ani, bugetul Departamentului ap<"irării destincit prnpaganelei a crescut ele 15 on. SUA
chelluieşll• :'i miliarde ele clolari numni pentru prnpa~ancla în sîrăină
lu te şi are l30 OOO persoane angajate in acea~tă actn·itate'".

MILNES,

zia ristă la cent ru l

de informare
al Con si liu lui M ondial al Păci i
d e la Helsinki
,.Cunferin\ele. reuniunile inlernu\ionale care au iosl <.:,msacrate 111
ultimii ani problemelor noii ordini
internaţionale 111 domeniul informaţiei. au dezvăluit aouzul la care
sînt supuse de către anumite grupări de intere~e. mijloacle ele comunicare ele masă în lumea occidentală.

Exista o presupunere bine întemeiată că un rol activ, chiar ţ;i în
prezent, in influenţarea modului în
care lumea aude sau vecie ştirile
este deţinut ele agenţiile americane.
care au monopolul asupra informaţiei. Im plicaţiile imperialismului în
circuitul informaţiei sînt colosale.
Ce încredere mai putem aYea în
sistemul informaţional, în libertatea
presei, cinel presa se află in mîini
particulare, interesate în menţine
rea in[]uenţei lor si a slalu-quoului ? Dezbaterile declanşate de raportul l\Iac Bride privind noua ordine în domeniul informatiei cleabici au început. Este tot mai clar
că nevoia unei surse alternative la
monopol ul infvrma tional occitlen I al.
se impune tot mai 111ui t. Mai ales
ţările în curs de dezvuitare trebuie
să posede o sursă ne1mperial1stă de
informaţii pentru a putea avea acces la o informaţie )biectn:â, co
rectă.

Imperialismul amerkan cheltuieş
te anual miliarde de dolari pentru
dezi n forma rea pu blicului. UPI are
7000 abonaţi în 90 ele ţări şi mai
mult de H milioane ele cuvinte sînl
dirijate zilnic către aceştici. AP.

Prest1 Sil Dsiuure
un bttrttj î1npotri vtt
ttQrcsi Vt
torţelor
Prof. dr.
M aksirnova Margaritci

MATVEEVA
de la

Institutul

de

economie

mondială si relatii internationcl-:?

al Academ.iei de stiinţe a U.R.S S.
„1 n(elegcrile c11nveni te la Helsinki au contribuit la intensificarea coopen.ini şi colabornrii în Europu. Consul1ări politice, intîlniri
parlamentare. un larg schimb de
:ipinii întrt• reprezentanţii statelt•r
ciin Est ş1 Vest. la mvele cele
mai diferite. au avut loc frecvent
în ultimele decemi. Proiecte f'omune sint pc cale ele a fi îndeplinite.
Se efectuează toi mai mulle schimburi între oamenii de ştiinţă. literatură. arte. inv[1\ămin!. p1·esă.
Reuniun lle paneuropene au dezbatul pe larg probelmele vitale ale
epocii noastr0. In cadrul aC;~Ston·
s-a subliniat tel mai insistent necesitatea ca presa să asigu:·e crearea ele baraje care să împiedice folosirea forţei şi a pregatinlor ele·
război.

Cc trebuie să întreprindă in mod
concret presa pentru a-şi aduce contri butia la încetarea cursei marmă1ilar . pentru a salva via(a gencruţi1lor prezente şi viitoare ?
Climatul poUUc în Europa depinde într-o mare măsud1 de acor-

'

,~ •· "> ~
~l~~:
'k;, lS ..

•r:L

Demonstratie anti - nucleară la Paris: cca. 5.000 de participa1;ţi. purtî.nd
11d1~ti de ga.ze <W traversat Parisul din Piaţa Bastiltei la Mini~teru/ Sănătăţii
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clul 111 care se dezvoltă legăturile
de cooperare mire Est şi Vest. S-::
resimte lot mai acut nevoia de•
sch imb ele informaţii. Şi aceasta cu
:1lil mai mult r·u cit numeroase mijloace de comunicare din occident
nu au renun\<:ll la o rrezeniare delormal~1 :i. evenimentelor internaţion;o,le. Or aceasta este contrar spin lulu1 înteleJerilor ele la Helsinki
~i Jrînează procesul de întele~cre reciproc<\ intre popoarele Europei.
Eu cred că un rol esenţial in elaburarca unei informaţii vendice ş1
care să conducii la o mai bună înţc>legerc reciprocă poate avea televi:dunea care reuneşte milioane de
telcspeclaton. Ea arc forţa, cnpacitnlca ele a orienta. opinia publică
!n direcţia idealurilor păcii şi înţe
le gerii intenrn\ionale''.

Lu()til

mttsctor

Jltntru 1u1c~
nu ()Ottte ii iQnortttli
Ed itli BALLANTYNE
secretar general a l Ligi i i ntern ationale a f e meilor pentru pace
'
ş i liberta te
„ în decursul ultimilor ani, mass
media din occident a fost vitregită
de in[ormaţii a.supra. mişcării anUrcîzbomice din Europa şi America de Nord. l\umai marile marşuri
din primăvara lui ·a5 au fost reflectale într-o oarecare măsură, dar
cu toiul in treacăt. Această atitudine poate li\sn uşor impresia c:'\
mişcarea
antirăzboinică
a murit,
sau cel mult cil a devenit neînsemnată.
Poate acesta este şi scopul
care se ur,măreşte. Cînd totuşi, r.arc1;ri sint menţionate luările de poziţii în domeniul păcii, dezarmării
ele sin l etichetate „ comuniste" sau
.. manipulate de Est" în scopul discreditării

influenţei şi

credibililăţii

lor. precum şi pentru a abate aten\ia de la problemele fundamental<'
a[latc în discuţie.
Nu a fost lotuşi posibil, dup~1
cum s-a văzul, ca presa occiden tala
să ignore protestele şi marile dernunstratii de masă din Eur opa Ocdclentală şi în special din Olanda,
oq_„anizate
împotriva
amplasări i
bombelor cu neutroni. Nu a putut
fi ignorată nici mişcarea împotriva
deciziei NATO ele a amplasa r achetele de croazieră americane . Multe
dintre aceste ac(iuni ale păcii au
fost inspirate şi realizate de creat1vilalea, pel·sevcren (a şi efortueile
organizatorice neobosite ale femeilor. Sporire'.'.! rolului presei în antrenarea maselor la marile demon!>lratii de pace, antirăzboinice lre·
buic să devina un obH.:ctiv de bază
al tuturor programelor de acţiune
ule organizaţiilor progresiste, pacifbte de preh„tindeni'.
Viei.oria ILIESCU
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0\1 cei care doresc să aibă succes în munca 'de
presă
trebuie sa
cunoască nu nun11i Ct:
să scrie. ce Capie, evenimente, probleme ur ·
meaza
să
const11uie
structura
materialului
p~ care ii seri u, ci trebuie să aib3.. de ase1nen ea. o idee exacta despre CUM să fie aCC'<;la.
cu ajutorul căror mijloace. metode ~i forme
pot obtine cea mai bu
nă redactare.
Exprimîr!cl accasL opinie, prof. dr. J\ rnolcl
Hoffmann, de la Universitatea „Karl Marx„
din Leipzig. prezinl{1 in
carle.:t „ How to wri te
a journalistic conlrihulion ·· *), cît.eva din principiile ele bază care trebuie să ghideze procesul de concepere 5i ela·
borare a textelor de

T

presă.

Adevăi ul este
necc>sar, dar nu ::.uficit.nl. /1..desea. arată
autorul.
foarte
mul(i cititori
consideră.
că
trebuie
doar să redai atlev·1rul
şi cişlig1
dinlr-o d[ltă
superi<Jl'ilale fală ele
minciuni, dislorsioniir;.
falsificări. în iapl, acle-

• ) A rnolcl Hof fm,urn.
„ How to write a Journalis tic
contribution",
OIZ, Praga , 1984.

„

v~rul constituie
t or cle~·isiv al

un 1·1csuperinril;~\ii in clomenii..l pces~i. dar acesta c.i n~ur.
din nefenci re. nu •>,:i rant eaz;i că toţi citit•ir!i
V1•!' da prioritulE' <;-1 '.'!'I'
prefet n organek
el'..'
presâ care ii prom o\ 1 :1ni. Ziaristul tr<:>lrnw ~ă
~l:c cwn sfl prl'lunez<'
infmmatia aclevi:ir'.:ll(1 înh -un moci intereqn\ ~i
cfiC'icn'. P<:nlru acea:-.t:i
preci1.:e,1z'i a ut0ru l. t l'l'buie ca zians'vl si1 dispună ele o
cunoa~lere
fn<11 t~ exaclft a ge11uril1J1' zi.ll'ist•ce. IaLi. dec·.:>.
eartea reprezintă o introducere. un gh1cl 111
teoria genurilor ;1ianslin". uti l<1 celor cc tioresc s1-şi U!;<uteze 11111nca in seleqia formdor
de exprimvre şi el<1brirarc care oferă " mnxim{t dicicn\ă.
Citev.-\ pnnc1p11 ele
bază sint menţionate ca
1iincl general \'ala'Jilc
pentru ziarisică, inclife ·
rent de sistemul ~nci:1l
pC'litic în care sint programate : obiectivi tat0:t.
uperalivitalca. veridicifalea,
accesibilitatea.
AlMuri ele acestea, autorul rclt'\"'l că es!t'
deo~ebit de
important
ca fiecare articol sfi fi<'
cnnre;Jut ca parte ·1 unui intreg.
Trecîncl la ab0rd,1rca
aspectelor referitoare la
modalităţile de rcr1lizare a ş lirii , s1nt c>nalizate şi explicate pc onz::1
el<· exemple. deosebit ele
ulile. întrebările la C:l
re trebuie să răspund<1
o ştire. backgwuncl-ul.
lnformaţiei.
subiC'clul
>ău

Conţinutul ş1irii S(•

impune a fi redat PL
'Clll t. în propoztti i rla·~ şi SCUi le. la ohi(Ct.
'i'mi detalii şi divagatii
R ep orta jul este con'>iderat. ele asem.e1~ea. ca
o infm·matie
prompf<i
despre even:menl. El
este. de fapt. o prezentare clelalială a cont,inutului unui eveniment
sau al unei situaţii so- .....
Liale actuale. El reflectă într-un mod amc.\nun( it
cricumstantcl 1c
şi faptele
intîrnplării.
ca 5i ac li vi tate<i per~oa
nelor implicate. Structura ;;i stilul lingvistic
ale reportaj ului sînl

fcJ;irte cl1 verse Aceslea
pot merge ele la rc>ncctarea sobră. de pre t(lCfll. pînâ l<l clescncrP:t
1,·ind o inci1rcatud c1110\1 malu a cveninwnt ului.
In
continuare ;.inl
ckzb:itute pn,bleme pri\'!ncl c:ou\ir1u!ul r·~por
la jului : sub1tclul. tc111,1 trebuie s ·1 fie foarte
bine preciza Ic. ::îinl su·
Pll"e atenţiei cui. mij loace de reul1zarc a •11inu\ei despro cvernmenl
(într-o rnani0r;i crcmnlo~ic;1. fie inr-o expu-·
ncre mai pt'l'sc1nali/.dt;1)
<IL• desfa~un1 re a pro~e
sul ui ~le im·csl iga\i~ în
c<.1/.Ul unui reportaj despre o si\u<.(ie soc:al(t
0

,1 ·tu,tlă.

Jnt•.!n•ie\arcu t-slc. dccea mai imporla:1l;i surs"t ele inforrn,1n• pentru fiLcai e /.ia ·
risl. Autorul oferă 10
sugestii pentru obţine
rea unui inle1 viu :
- alegcren celui mm
bi ne informnt partener
cit> dialog despre problema cai·e Yă intercscazâ :
-· cere\1 mai înt1i 111ten ievalului să vă pre
zinte faptele :
- solic:ita\i viitoarele
delali1 despre circumstan(ele desfăşurării u·
nui eveniment:
- nolati toate remnrcilc critice ~ Adesea descoperim a1c1 elemente
C'are sii ne aj Lile să rlemarăm :
feri\i-\'ă de inlreb;·u·i de ger.ul .. Nu credeţi că„. '?". pentru c<.1
ii gl,idati aten\ia înlr-n
anumită dircctie:
- rugaii să repe:L lol
c:ec;;a ce nu a\i înţeles.
lu< rurilc pe care dv. nu
l<'-a(: înţeles nu le vor
in\elcge nici cititorii :
- aveţi mereu prez·•nl 111 minte subiect ul
princ:pal şi înclreplati
aten\ia
intervievatului
~prL acesta, clacă se clc\'i:i~r1 de la conţinui :
- acorclati
atent.te
111 1dldui in C•UC se ~x
µnm.:>. partenerul
ele
tlialng, limbajul munc1l<•rilor este foarte c;nn
net -:;i metaforic. a iutinclu-vă s;\ scrieti un
reportaj viu plin
cil'
culoare :
- fiţi atent la c1fn
şi nume. este foarte nepl-icut să se [aci"1 >;rcsd i ele aceasl<i na tur:,
· Comenta riul este genul fundamental al zia ·
~i~ur.

nsLc·11 de opiniE.. El
prezi n l[1 ci li torit or punct ul nostru de vedere asupra conţinutului en·nimenlului şi ii convinge
c:(1 <1cest punct ele vedere este corect. De CP
este necesar si1 cornen ·
1··m conţinutul
cveni1renlului ~i ~<1 suplimenli\.·.n i nforn1a i ia c11
elcmwnlc ele argumentarr> '! Pentru că el a„
t:agi: alen\ia asupra unui „.,~niment. ii explică. elimină îndoielile <;i
a!'innă.
o opinie. in ·
cL·amn:1 la 1et'Iccţie.
<)truci ura comentai. ului implic}
mai înlii
prezentarea
problemei
dczb,'tlule. a punctull1i
<le vedere (l1•za ele la
care se ponwştc:). u argumentelor ~i. apoi. a
c1Jncluziei.
Adicolul este, ca să
sp11nem astfel. frateh'
mai in vîrsFt al C'omentan ulUl. Este unul din
cele mai vechi genuri
ziaristice. Cele lrE-i sarcini principale ale artiC'Jlului sînt a!:>t!Pl formulate de autor : mai
înti1 trebuie faculă o
prezentare relativ detalial[1.
a
prnblC'melor
ideologice şi morale care sin! ele o 1mport.an\[1
cle:osebilă pC'ntrn
clez
vnlhre3 viitoare a soriel:'1\ii : în al doilea
rînd. trebuie să !:>e rea··
li 1.eze o descriere Loerenla a obieclivelnr programatice şi a inlen\1i lor pol itice pe care le
prez·~ntăm. într-o
manieră polemică : în ni
treilea rînd. să investigheze. clin dile1·itc un··
ghiuri. conţinutul problemelor clezvolt;1rii so1:1;,le în privinta cărora
nu există înd1 o soluţie
teoretică.

Articolul operează cu
mare complex
de
p1'1blcme. Pentru a-l
rc3liza trebuie o bund.
pregiltire şi documentare. Deosebit ele intere'ant<"1
este. în acest
sP.ns. analiza unor articole. menită să alr3gă
ăfenti.i asupra moda:liIMilor de structurare,
co~cepn·e. redactare slill!l

li-;tică.

I n t erviul arc: ca principal obiectiv să con vingă ci li tori i prin i nformn (ii şi argumente despre continulul
evenimentului. prin inlermecliul unei personalităti.
al unei persoane competente.
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dans le monde' (nr 19J/ 1935) co nţinutul
de fapt di v.zrs. Plecind aproape de la
număr. precizează autorii, faptul divers fabr i că trJate
i«\<'lek tinui e\enimcnt. Cum este văzut faptul di\NS ele cei care ii produc) Sint rerlate opinii. aprecieri. ~e prezintă e>:perienţe. modele ~i soluţii de
r0aliza1·e. toate în veder~a mai bunei valorificări a
acestuia in cadrul mas-; mcdi::i.
rubricile r

Pregătirea pentru interYiL< se irr.pune să fie
deo:.ebit de minuţioasă,
întocmindu-se mai intîi
un plan al întrebărilor.
De a~emenea. este bine
s·:1 .-:unoaştem bint> persoana căreia urmează
~ă-i luăm un interviu
şi să o pregătim pentru
aceasta. Sînt desei-isc.
in continuare.
tipurile
de int1eoar1.
După remarcile
privind realizarea portretului. autorul conchide:
chim şi cel mai pulin experimentat gazetar poate temarea. par-

curgînd această carte.
că nu am oferit decîl
citeva sugestii pentru a
Ii folosite zilnic în scopul îndeplinirii sarcinilor ziaristice. intr-trn
mod metodic··.
In ziaristică nu exis tă soluţii gata
făcute
Sînt necesare însă cîteVi'I reguli dt- hază. a
câror bună cunoa5tPrf'
E(hiclează într-o clirec\i"
corectă
procesul
dP
crea( ie publicistic:l. E5te ot.iecti Yu! propus 5i
atins în cel mai înalt
grad de cartea pro fcs"
rului Arnold Hoffman!'.
Victoria ILIESCU

Breviar
Acti\'ităţii revoluiionare şi pers)nailtătii lui Mosa
PJade. iniţiatorul cdit:1rii a :rn ele ziare şi revistl,
lonclator...il organului centrnl al CC. al Uniunii Comuniştilor din Iu~osla\ · ia. ;darul „ i(,)munist ··. precum şi jubileului victo rie i asupra fascismului şi înipliniri. a patru decenii de socialism în l ugcJslavia
le este cc1nsa-:rat articolul semnat de Markn Lolic,
intitulct .. Revoluiia şi zianstica„. c;părut în re,·ista . S()tialisticeskaia mîsl i prak:.ika·· nr. l 2 1985.
Retedndu-se la contributia lui :\Icsa Pjacle în domeniul zianslicii revoluţionare iugo~lan·. autorul
relevă că acesta a militat 5i s-a pronun(al consec\ ent pentru o pnL1\ie comb:~tiva a prESei şi ga;-.etarilor. i'1 ;;piritul tracliţiil•)r progresiste ale pres;' i
clin ajunul şi din perioada re\·oluiiei pr pulare. ln
anii construcţiei SOC'Jalisle. el cerea ziariştilor să in ,·ete dialectica relaţiil•>r sociale. sâ acţioneze în conlormitate cu aceasta.
Autorul apreciază c...i\ p 1)lrivit c•incep(iei iui Mosa
i'.1 ade ... nu ~"ista nic'.tieri pres·-t neut~·ă. ct>nlinutul
ideatic al ace5teia avînd o însemnătate pnmorclial[1 ''.
O idee pe ca1·e o slujeşle, pe care o c.ulli\ ă neobnşit, pernwnenl. care cei·e devotament şi curaj. lermitate. dragoste •:ii ură. vigilentă. Asta m"eamn:1
pentru ziaristul nostru s:l slujească socialismul·-. In
\•idutea cel or mentionate. <;ubl i niază autorul. l\Iosa
Pjade, considera ziaristica drept o m odalitate ;;i
luptei politice şi ideologice. a luptei pentru transp1Jncrca în via\ft a iciealurilor socialiste rirogre'"si~le.

e

Rubnc1le de fapt di\·ers, ab•.mdonate altadab
presei de senzaţie. inc~p să-~i facă tot ma: des
apan\ia în toate 1·evistele şi cotidianele cu profiluri foarte di\·erse Ele comliluie. în prezent. obiectul unei constante preocupări şi atenţii în ansamblul n:ass media. :i\u este deloc folositor că
faptul diver~ a fost apreciat ca nesemnificativ.
Se impune, acum, ca un tip de discurs publicistic.
a cărei caii Late esenţia'lă este aceea că dă form[1
semnificativă evenimentelor aparent anodine şi eterogene.
Trei autori analitează in articolul . Faptul cli\·ers:
pe;dagogia n on-sensului ?", apărut în re\·ista . LC'
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La sed:ul i.JNLSCO clin Paris a avut loC' recent, un coloc\·iu internationel pe tema „Femeile
"Î mijloacele de informare in masă '. la caTe au
p;1rtlc1pat în special femei care lucrează în presa
scrisă. la radiodifuziune. tel~viziune. in agc·nţiile de
presă de pe toate conlinent~le.
Referatele prezentate cu acest pnlej au relevat
in1ensa: :icti,·!tate desfăşuratii. în ultlmul deceniu de
fonei in cadrul sncielă\i~. m special în domeniul
informaţiei.

ln cuvîntările lor. numeroase pancipante au abordat problema contributi~i mijloacelor de informare:
de mas[1 la asigurarea e~nlităţii intt·e bărba\i şi femei. precum şi la lărgirea accesLilui şi pan:cipări!
ft>meilnr in acest dom~niu.
S-a 1tras atenţia nsupra necesilătii real!z3rii unui
număr mai marc de progr:1me de :·ad10 şi televiziune care să .-:ontnbuic la imbunătatirea situaţiei
kmeilor în toate sferele vieţii. Participantele la
cr•locv!u au formulat critici sen•re fat ă de reclamele. publicaţiile. filmele artistice şi de t12leviziun'.:
care denat ureaz:l, exploatează <:u b ~::;pect comercial.
iar unwri calom:1iază modul rle via\3 al femeil or
din unele tări.
In cadrul schimbului larg ele păreri efoctuat cu
acest prilej s- a arătat că în iăn Ic in curs de dez\'Oltare -,e desfăşoară. inegal însă . prnccsul de emane. pare a femeilor.

Revista revistelor de
Le Joum'11isle
d<'m<11· rat i1p1e

•

CeJ de-a 3-a ediţie
clin anul 1986 a revistei
.. Le Journaliste democratique·· debutează cu
un grupaj de materiale
consacrate celor doua
mari prnbleme fundamentale ale contemporaneită\ii
pacea şi
dezarmarea :
. Apelul
adresat de secretariatul
general al O.I.Z. 7iariş
tilor din întreaga lume". cu prilejul Anului
Internaţional al Păcii :
.. După noaptea nucleară nu urmează
ziua··.
.. Către o lume mai sigură „, un grupaj de co-

presă

mentarii apărute 'in diferi te periodice din Occident in legătură cu
intîlnirea ~ovieto-ame
ricană la nivel înalt de
la Geneva, din noiembrie 198'i : .. Războiul
stelelor este un coş
mar !·· inten·iul acordat
de reverendul
Jesse
Jackson revistei
. Le
Journali:.tc democralique··. în legătură cu aceeaşi inlilnire la ni\·el
înalt de la Gene,·a.
nub1ica
.. Acti "i tă\i
internaţionale ale ziariştilor·· prezintă - sub
litiul .,Amplă dezbatere
in cadrei! simpozionului
clin Grecia„ - I ucrările
unei sesiuni cu genericul .. Presa şi dem9cra(ia'', organizaiăla Salo-

nic cu prilejul celebrr1
rii a 2 300 de ani ele la
fondarea acestui
ora~
Pc ordinea de zi a mani lestării au
figurn•t.
între altele. problemele
privind raporturile EstVest.. problemele păcii
şi ale unei noi ordirii
intt>rnationale în domeniul informaţiilor. aspectele eliminării tendinţelor

expansioni~tc

ale imperialismului informaţiorial.
mai alee
prin i·ealizarea unei organizări raţionale a infor:năr;i la ni\·el
n:i\ional.
Sub titlul .. Dezinform·wea în America Lat!nă '·.
revista
publică
partea a doua a raportului lui Hermăn Uribe,
secretar adjunct al FeJera\ iei latino-americane a ziariştilor. prezentnt
la seminarul care ::i avut loc cu prilejul sesiunii P rezidiulu i O.I.Z ..
or~anizat în mai 1911~1
Ia Quito.
.. Tehn ica
Secţiunea
mediilor de informare „
inserează sub genericul .. Industria grafică
pe scurt·· - prima parte a unui
interesant
glo5ar de termeni fundamentali şi comuni.
specifici tehnicii
~rn
fice.
Ultimele pagini sint
consacrate
rubricilor
„ R0cenzii ··. .. Re\' ista revistelor„ ... Cronica„ (V.
Iorg a) .

PRA SA
POLSKA
Or5aniza\ia
ţio.1,1iă

q

InternaZiaTiştilor

<O.I.Z.) a fost înfiintat r1
în anul 1946. la Congre~ul de la Copenhaga
ObiectiHtl său pri11ci:wl Yiza sah·gardan~a
păcii.
întărirea prieteniei ~i înţelegerii intre
popoare. lupta împotriva propagandei de rţ1z-

bo. si crn'racanrea intens1iicăr11 încordării in
lume. relevă Jiri KuL.ka. secretarul genenl al
O.I.Z .. într-un inteeviu
acordat revistei „ Pr:isa
polska„. ln prezent. precizează el. O.I.7.. constituie cea mai
numeroasă
organiza\ie 3
ziariştilor
democraţi :
reuneşte
200 mii d•!
membri din 120 \uri. ln
acest an. proclamat ~le
O.N.U. drept Anul Interna;ional al Pc:icii. !:1
Sor:a va a\·ea l(lc - in
perioada 20-2~ octombde al X - lea Congres jubiliar al O.I.?'. ..
la care vor participa
circa 400 de delegaţi şi
100 de ziarişti ncreditaţi.

l\Iijloacele ele informare în masă
sint
1:ireocupate
permanent
ele atragerea unui numc:ir citt mai mare dt:
beneficiari.
fără
de
care
nu
şi-ar
pute'.l
exercita n Iul lor
social. Ce trebuie sii
hei'! presa scrisă in această luptă pentru atragerea c.tltorilor. pentru a de\ eni competitivă în raµun cu c:elela·ll ':' medii ele informare. inclusi\' cu televiziunea? Autcrii a trei sturiii. inserate Ia rub1·icn
„ frei pur:cle de \"Cdcre·•. apreciază cii <>xi5t·1 o astfel de posibilitate. Jer7y Brra („ Unitat~a dintre con\inut 5i
formă sau o piesă în trei
nete") este ele • părere
cu solu\ ia pr1Jblemei
constă în modul de redactare. în
măiestria
profesională a celur care scriu şi reclacle1:1zC1,
în prezentarea gra(\că
care să confere conţinu
tului imaginile ilu<>tralive adecvate. \Vie!:>la\\"
l\Iarnic
(.. Computerele
şi noi sau eliminarea aloitudinilor neglijente")
?i Jery Krawezyk ( .. ConS':'cinţele
sociale
ale

Bibliografie
contemporaneilă\ii„)
pinează că
tehnica şi

ea

oîn
tehnologia
rezidă

modernc'L Ei evid{-nţiazf1
importanta problemelor
corelate cu modificareî
principiilor de acti\ ilate în redacţii. a nec:esilă\ii

pregătirii

ziariş

lilm· în vederea utiliză
rii tehnic11 electronice.
Dezvoltarea tehnicii şi
tehnologiei moderne în
domeniul mass mer!ia
duce la globalizarea a·
cestor~l
(de exemplu,
ll'levi1.iunea prin satelit). !..ir ea pune. de
asemenea. cu pregnan ·
ţii 5i necesitatea
rJez\'nltării mijloacelor
el~
informare locale. Despre oportunitatea regionalismului în ma"S media seri u în numărul dP
faţă : Karol Jakubo\':icz
- „Descentralizarea ra
dioului şi televiziunii în
F.uropa
Occidentală „ ;
Fr:rncisz~k Sk\\'iera,·•ski
.. Tieducerea distantei „ : Tadeusz Kurek .. Televi1.iunea clin Kato\l'ice. iniţierea unui program 1·egic nai·· (Virg inia I.).

C'a de obicei. re\·i~ta
,.Neue Deutsche Presse·,
m·gan
al
Conducerii
Cenlr.ile a Uniunii Ziariştilor din R. D. German1I, ne oferă 5i în
num::irul 3 pe acest an
un <;umar bogat. în caclrJ! căruia se remarcă
arlic,>lul
redactorului
şef
al ziarului .. Junge Well ". Hans-Diel er
SchUlt. cunsacrat modului în care c:ceac;lcl
publicaţie pentru tineret p1·omo\·ec.ză in rîndul t 'nerei generaţii pasiunea pentru ştiinţă ~i
tehnică. Sînt prezentate
o serie ele e"emple de

popularizare. spri J inire
<;i chiar impulsi<>nare a
activităţii de tnO\'alit. în
special în cadrul cole•·ti \'el or de tiner' cercetători membri ai (Jrgariza\iei „ Tineretul Liber German··.
O tn treagă pagin[1 0•.:t>•
consacrată
unei cx1wrien(e interesante în domeniul politicii de informaţii la nivel comunal prin stuct:ourile de
radio regionale. Ti tiui
sintezei
răspuns un lor
pe această temă primi[P ele la diferite sluc!iouri regionale
este
semnificativ pentru întreaga dezbatere lansată
de revista .. ~eue Deutc;c:he Presse„ :
...Sini
oare ştirile p1 Pferalele
rndac\i i lor '? „.
Angela Malsche\\'ski.
reclac 1or la ziarul u1.inal .. Unern Mikroskop",
ele la Intreprinderea de
medicamente din D!·e~
cla. prezint'.! în art.colul
intitulat
..'fut
mereu
sînt cerute noi irle1„ o
seric ele aspecte ale activităţii sale. Sinl expuse „idei metncli~e".
realizate în ziarul U/! •
nai al întreprinderii din
Dresda. dintre c:~1re cităm : publicarea ele portrete. sau serii de portrete !întetTeietorii uzinei.
brigă7.i
li un laşe
etc.) · calendaTe privi !"!el evoluţiile din diferite secţii. dezvlJltarea zonei etc. : popularizarea cel<>l· distinşi
ln muncă : chemc''tri la
întrecere ;
documente
foto ; popularizat ea e>xperienţei unor frun laşi
sau ale unor colecti\•e
fruntaşe :
prezenl<l.rea
ele bi lan\ uri : teme actuale : anchete în probleme de interes pentru
C.Jlecti vui uzinei etc.
(R omeo Nă cl ăşa n).
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PANA -

agenţie mondială .

au torul

1·e porterii

studiului,

din H'ashington şi New York
şi-au

practicat meseria învîr-

t.indu-se ve lîngii centrele pi1ldeea unei agenţii africane
de presă a fost lansată pentru prima oară în anul 19G3
de către fondatorii Oryanizaţiei Unităţii Afnca ne. Dar au
trebuit să treacă 20 de ani
pînă cind lelcxiil din Dakar
să tra ns rn ită pri ma te I egra mă de.> presă PANA. la 25 niai
1983.
În prezent. în al treilea an
ele fu ne/ionare, agenţia poate
transmit e un buletin zilnic de
20.000 ele cuvinte, în limbile
franceză şi engleză. Pool-urile regionale din Sndan. Zam bia, Zair. Nigeria .5i Libia
contribuie
la
colectarea şi
distribuirea ştiri l or.
Potrivit termenilor co1wenţiei prin care a fost creaUi.

PANc-1 indeplineşte un triplu
rol : de a regrupa dif crile agenţii de presă africane pentru a lransm,ite informaţia
naţională mijloacelor de conrnnicare în mase! d'iît ţâ
rile membre; de asemenen,
PANA funcţionează şi ca o
agenţie ele presă clasică, dif1.1zind ştiri clin surse proprii şi
realizînd articole pe probleme ale dezvoitarii : în sfîrşit.
agenţia a fost însârcinată să
pună razele unei /Jănci
de
dale rez<!1Tate ţărilor membre ale programului PANA.
La sfîrş"itul acestui deceniu. agenţia va fi complet
i nfonna tiza tă.
ln foto: lln aspect din activitatea agenţiei.

terii
bă.

-

Pentagonul, Casa Al-

Wall-Street-ul -

din

provi n cie,

tar cei

lîngă

pe

ir i-

bww le. primârii sau comisariate de politie. Se pare, insâ.
reportajele ovînd asemenea

că

surse de documentare 1w mai
.ţî11l

pe placnl

cititorilor. TJe

aici .5i orientarea unor pHblicişlî

11 merict1

preocupările'·

si

;;iarislvl incercînd
plice

relatări

spre

ni

munca. sentiment<>le

„privind

în

oa menilot
,ţel se im-

fenon:enele

despre

care scrie. să S<> identifice cu
trăirile
emoţionale ale pcrNoua tendinţâ a
de cii.tre unii ru

soTJajelor.
.ţosl

primită

serioase rezerve. ba chiar aspn1

criticatei. fiindcă

co nformdj

pit!ll!i
precum
pără

cu

întru totul

nu „s-ar
pri nci·

veridicitâţi.i".

Altii.

Kidde1'. o r1î1w?.rşunare. socotind
Tracy

între altele absurdă „irleea rri
nu {laţi prezenta un ansamblu de date concrete într-un
mod intere<~ant
naturezi".

se

Oricum.
tenriinţă

fâră să

le de-

pare câ noua

se

impune 'in nublicistica cmH'ricană. ea
fiind
reprezentalt'i. ele ziarişti
.5i

Publicistica americana
•

V

scriitori de talent rn John
McPh<'e, Richard West , Marc
Krame;-. Tracy Kidder. Mari,;

in
După

căutare

de noi formule
.
f

cum ne inform'?ază
Norman Sims, profesor de istor ie a ziciristicii şi tehnica
repo r tajului la Uni!:e1·sitat ea
Massach usetts. înlr-un
st ud itt repi·odus în re1>ista „ S·i nt eza" (Nr. 6511985, p. 58- 65).
o serimâ de publicişti americnni au găsit o nouă formulâ de informare a citit•Jrilo r. Fără să se a,b!iU1 de la
nor mele ver idici tăţ'i i. <!i recurg l a m i j l oacele romancierul u i s,re a abo1·da o mari!
diversitate de subiecte cotidiene. At1tort1l studiu/id înctl-
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drează noua

ormulit într - un
curent pe care îl denameste
„ziaristică literarâ", considerînd1i-! drept o
continnare
mai perfecţionatâ a „ noii -:iaristici" practi.cate prin anii
'60 .5i rare a durat pinri la
m ·i jlocnl
deceniului trecut.
Principalele trăsâturi dislrnctive a le ,. :::iaristicii literare"
ar fi . î.n opinia lui Sims. „aprofundarea subiectulili a11>s,
o vor.e narativă pregnantă.
adesen personală. şi o str11ctură
narativă
ingenioasa „.
Ani de-o rînclu I, recu noa.~le

Singer. Sara Davidson şi al ţii. Spre exemplificare . „ Sinteza ·' p11b/icâ un fragment
dinlr-u 11

amplu

report aj al

hti John IVfcPhee cle~pre trn
paznic de vînătoare, care, de
la bordul unui mic avion supraveghează

o

vastă

regiune

sălbatică din statui Maine.

111

treacăt

fie
spus. asemeneu
reportaje, considerate noutăţi

în pu f)/icistica de dinc:olo ele
ocean. s-au scris la noi încă
în anii '30. fiini i!wtrate ele
ase1nenea
condeie cr1 Geu
Bogzu. Alr>.ranclru Sahia F .

Bnrnra-Fo.r„.

..

-

~

~

~·

-- .

.

~

Panoramic extern
Murdoch, Hersant and co.
Smt de notorietate publică
din lumea presei ale magnatului a ustraliano-britanico-american Rupert
l\llimtoch. Se ştie, printre a!tele, că a achiziţional a mari
staţii independente de televiziune, precum .5i studiourile
lui .. Twentieth Century Fox-·.
Cu astfel de isprăvi, M11rdoch
visează să concureze puternicele canale nord-americane
CBS. ABC sau NBC
Pină una-alta, a pus bazele
lui .. Fo:i: Broadcasting Company·· sait, aşa cum se poartă
în ,,Linnea nouă", FBC. Dar
cum cele trei iniţiale nu emu de ajuns ]Jentru a auea
cit de cil şanse în disputa cu
concurenţa, Murdoch
a trebuit :.ă scoată, din enormei<?
sale .. buzunare•·, morlesta sumă d~ 100 milioane de dolari
pe care a i11vest îl-o într-o.
speră el. afacere de viitor. La
inceputul. lunii mai, şi-a jă
cut cunoscută intenţia: într-o declaraţie pron tlnţa tă la
New York. magnatul a anunţat lansarea iminenta a primului său progrnm TV. cu
caracter
naţional.
trnnsmis
prin satelit.
Dacă ar f'i să ne luăm după
socoteala de-acasă a lui Rupert Mitrdoch. emisitmile de
debut astfel transmise se vor
produce în ultimul trimestn1
al acestui an.
Trerind
Oceanul.
ca
şi
Murdoch de altfel. nu vom
mai vorbi despre acelaşi perîntîmplările

so11aj. Ci clespre unul asemă
nător, Oricum, se pare că exemplul proprietarului ziarului .. Times·' şi al altor publica ţii britanice este molipsii or. Chiar şi în Nornegia.
Celei de acolo ne parvine şti
rea c,'i magnatul presei electronice cu orientare de
dreapta - Hroar Hansen ~i-a
precizat dorinţa de a scoate
pe piaţă ziare duminicale. l'io1ind prin aceasta o tradiţie
datind de prin 1919 şi unpotriva n;uiţei sindicate/or ti
1;ograf i/01.
.)i din Franţa deţinem no1ttăţi.
Despre
Herscmt
este
t'orba. Nu chiar direct des pre el, ci doar referiri la ...
urmă rile activităţii lui. Astfel.
Sindicatul
naţional
al
ziariştilor francezi ( Sl\'J)
a
publicat de curînd 1tn dosar
special intitulat „ Presa sub
jug1tl concentrării". în clo.~a 
rul <·11 pricina se face o CI na Uză
ele ta liatt1
a accelerării
µroce.rnl11i. mai ales dupcl a
nul 1975. Acest proces de
concentrare a presei este analizat
pe
plan economic
(cri:a presei na(ionale. e.rti11de1eo monopolurilor regionc1le). pe plan financiar (sprijimzl bclncilor în procesul ele
concentrare)
.~i
industrial
(progresul tehnic. ca factor
de concentrare). Evident. de
o atP1iţie specială. cum amh{team. se lrnc11ră Robert Hersa nt.

Lupta pentru puterea
zdruncină

de-a informa
televiziunea

franceză '

1n numărul precedent al
r evistei am publicat cite va
informaţii concludente, de u~
tlmă oră, referitoare la pat runderea. creşterea şi consecinţele social-politice şi culturale ale privatizării posturilor de televiziune. Arătam
că în F'ranta. de pildă. incerca rea de a trece trn post
naţional „Antenne J··
î 11 mîinile particula ri!or şi

crearea unui post de telet·i:.iune particular
„Canal s··
determina serioase nelrnişti
rn lumea presei.
Cum cm evoluat hicruri/e?
ln 111t111ele .. independenţei.
et·idenţei gestiunii şi concurentei" principii majore
înrocate de guvern Consiliul de miniştri al Franţei
a <:probat, la 11 iunie. refor uw organizării sistemelor au-

dioviztwle şi, totodată, a decis a nu larea contractului, aµrobat cu mare dificultate de
precedentul guvern socialist,
de a concesiona „Canalul 5"
lui Jerome Seydoux şi asociatului sciu, italianul Sil::io Berlusconi. Modul in care
se va lichida sau reorganiza
Canalul 5" va fi stabilit de
;·wul orgrrnism însărcinat să
.:sigure
independenţa informa tiei
şi
anume .. Cam isia
naţton~llă pentrn comunicări
~i libertate". recent înfiinţată,
duµă lichida rea ..Ina !tei autonta ţi privind comunica ţi
i ie·. care luase fiinţă c11 dtiiG ani in urmă.
Dintr o
/oviturcl, Jacques
CJ1irnc şi ministrul culturi'i
Leotarcl au lichidat o insti ·
tu/ie, au deschis drum prii·atiuirii altor canate de televizitrne şi - în special, „Antenne l" dîndu-l totodatli
aja râ din Franţa pe Sit mo
Berlusconi. Măsurile, promise
in timpul campaniei electorn le („/nalta Autoritate" fiind pe e1tunci alcătuită 1wnwt
din
persoane
apropiate .5i
przcteni rri preşedintelui HeJ.,Ublicii) s-au infăptuit.
Lumea rresei franceze nu-i
preocupata prea mult ele soarta lui Berlusconi (propunerea
de a - / goni di11 Piata cultu rcllă a Frtrnţei era împiil'tâşită cle mulţi). ci de sor.rta
postului „Antenne I'· cel
mai 7;opu/a r din Franţa. Ci1w-l t'a cumpăm ? Ce orientare Nl primi ? Ce u1 de; .eni "!
JJaradoxal, s-a stabilit cei
rdspunsuri/e la aceste întrebări se ror da odată cu ... lichiclarca „Canalului 5··. ln l~
cesi caz de evidentă corelare
cum se aplicei principiul independenţei? Cum se aplkcl
cel al cuncurenţei?
lntrebările plu.tesc în aer.
se strigă 11ublic şi rclspunsurile. de oriunde ar veni, lasă
să se întrevadă consecinţele
şi perspectivele privatizării :
transfonnarea televiziunii în:r-un instrnment al politicii
financiare a marilor grupuri
anticomuniste.
accentHarea
şi-n acest
domeniu a concentrclrii. a monopolu/11i presei. Nu întîmplător numele
candidatului nr. 1 ln cumpclrarea celui
mai
important
post de telei:iziune al Franţei
este magnatul presei Hersaat.
proprietarul lui „Figaro'· şi
al altor patruzeci de ziare şi
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Panoramic
i;ublica{li. (Nici în trecut se
pa re că lucrurile n-au fost
prea curate: Canalul .'i a fost
concesionat lui Seydoux, ca
un gest de prietenie extinsă
'o prietenii prietenilor ş.a.m.d.).
Hotcirirea luată de guvern
la 11 iunie, implicind un munte de interese politice .şi financiare. a determinat firesc
reucţii.
Berlusconi şi grupul
$ăU au socot it cele întimplate
clreµt o afacere ratată. sttsţi
nincl însci că Pranţa, „ţară a

•i:

..

'ţ.;·

exte'rn
O]lo:iţia

socialistJ, in frunte cu Lang. fostul ministru al culturii. declară cel înfiinţarea unui canal de tţ>le
viziune privat (pentru care
militase) e un lucru complet
dif eril ele privatizarea umli
canal de telei>iziune de stat
(în speţă vinderea lui .,Antenne l"). lnstrăinarea postultâ „A ntenne l" bun de
interes public e declarată.
în consecinţă. neconstit11 ţio11a lă.

a.firmei in editorialul primtt!td
nu măt al buletin ului edit 'Lt
de Asof'ia,tia ziarişti/or di 1i
Gh11na. apărut în 11oiem bric
1985.
„Lansîad «The Ghanairrn
Jou.-nalfat·• vom rămîne intotdeauna fideli
idealurilor
p rofesiei noastre de a ne
folosi stilourile ca arme in
favoatea transformărilor pn~itive".
declarâ
editorial11l.
Bu/,?tinul informeazc'i c1st.:pra
istoriei A.sociaţiei ziariştilor
din Ghana (GJA), face c1wosciite citit orilor nu mele zio ri~
tilor premiaţi de Asocia(ie
pentru contribuţia lor la de:::l'Oltarea profesiunii de ziarist
in ţară, informează asupra
„ Săptlimînii presei·-, 01aa11izatii de GJ A.

Publicul
francez
1n

faţa clădirii istnf'ice tt televiziunii franceze, pe strada CognacqJau. s:! desfii .~oc11ă o manifestaţie ele protest împotriva pttnerii în
i-în:::rue a Jio.<·t1dui , Ant.enne l''.

legii. îl va despagubi. J erâme
Scycloll.x:. în schimb. a declanşat un i1ne1>s scandal. 1n pri11tttl rind, a contestat in pr esă
lw tărirea gin·ernului, întrttcît
concesitrnea
„ Ca naiului 5"
stipula o dttrntă de 18 ani. Jn
al doilea rînd. a cerut despă
gubiri în valoare de un milial'd şi jumătate de franci.
Pagubele şi cîştigurile magnaţi/or
presei 1iu reprezintă
nimic în raport cu gravele
consecinţe
politice. Preşedi n1de Franţei a dec/arnt că are
.... ele mai mari r ezerve împotriva
amputării
servict1lor p11 l.l/ice" (în rîndul cărora este integrată şi televizi1wea ) , cutremiirînd din
nou
instituţia
fragilă
a
coab itării
cu 1w11l g11err11.

ln dispută va fi implicat
deci .~i Consiliul constituii o na l.
La rn1dul lor. t oţi salaria ţii
radioului .5i televiziunii. riciimc de ciţiva ani ale manevrelor politice şi afaceristc.
au declarat la 20 i1L11ie o
grern genernlă de protest.
Deci în F'ra nţa, incepind cu
preşedintele republicii, cu şe
ful g1n1enwlui, cu miniştri
din noul şi t'echiul cabinPt.
cu instilu/iile statale ma;ore.
eu mitle de salariaţi ai radioteleviziunii. toţi trăiesc dureroasele simptome ale grc111ei ma ladii pe cari>, i11teliµent, un gazetar francez o
m on ea : „ pu(('!'ea de a in-

forma'

Ziaristii
din Ghana
"

au o

publicaţie profesională

„ l ntr-'> lume în care comunica rea ('Ste atît d(' im por-

tantil. era absolttt nu:esar ca
Asociaţ i a
zi.a riştllor ghan ezi
să-şi creeze propriile sale c11nal1.> de conwnicare: de aici
şi ded::ia de a publira
an
trimestrhl al Asociatiei". se

preferă

telejurnalul
Un sondaj făcut d e Harris'l'eleramci arată că în Franţa
1m francez di-i trei est e gata
să renunţe o lună la televi;:J1 .5i
unul din doi se declara partizanul unei zile pe săptămî 11ă fără tele11iziu11e. 111 co11tinuare~L acestui sonda j. o e.cperienţă făcută clP postul TV
Antcnne 2 la Cretei/ a arătat
că cel mcti greu de .rnpo.-tat
lipsa televizornlili au do1Jedit-o tocmai cei ca re s-c; u rlr ·
clamt dispuşi să suporte cura
de o lunci de „clezinto.ricai·r".
Ce se urmăreşte cti prioritate la telet'i:::itmea f rn nceză?
Pot ril'it occleiaşi anchete rezultă cc1 3{i la sută clin fr(lllcezi ntmăresc
jurnalele d<>
actualitate. 28 la .mUi fii·
mele. V la sută emi.siu ·1ile dr
sport. 6 la sută cele clP 1Ylrietăţi şi 4 ln sittci f oiletoane l e şi filmele TV.
Rubrică

realizal~t de
Co ns tan tin LUPU
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• A apărut numărul
1500 al revistei ..M::igazin ··. Reproducem din
cuvîntul către cititori
publicat în acest număr:
.. Rcclimenswnarea omu1ui prin cunoaştere. reevaluarea posibilităţilor
de a schimba lumea şi
prin aceasta a se schimba pc sine ... Şi primul
demers necesar este a
şti.
Un om care ştie
este un om avertizat. o
lume care ştie se po::ite feri de greşeli. înainte de a vrea şi a putea avem marca clato1<·e de a şti.
A:estui
crez i-au consacrat redactorii revistei .. Magazin-· energia, curiozitatea şi talentul de-a
I ungul acestui drum de
aproape :30 de ani. cu
1 500 de repere··.
• Redacţia
gazelei
.. Apărarea patriei·· a editat recent un intere' sant supliment literarartistic dedicat creaţiei
de inspiraţie ostăşească
în cadrul Festivalului
na(ional „Cîntarea României··. Cuprinde însemnări
de
scdito1·,
\·ersuri, sc hiţe, povestiri ş. a. O initi aliv[l
demnă de laudă !
• Cea de-a 18-u ediţie a traditionalei manifestări .. Inlilnirea tineretului cu istoria",
care se desfăşoară
la
Costeşti - Hunedoara. a
reunit în acest an peste 50 OOO de tineri din
întreaga ţară. La deplina reuşită a impresionantei întilniri şi-au
adus contribuţit> redacţiile mai multor publicaţii centrale şi locale.:
.. Scinteia
tineretului··.
.,Contemporanul'', .,Luceafărul'', .,Drumul socialismului'", „ AtenPu'-,
.. Orizonl ··, .. Tribuna·· şi
.. Vatra". care au acordat şi premii laureaiilor cnncu1·sului ele poezie .,Sub flamuri de
partid biruitoare··.
• Ziarul
.. Flacăra
Iaşului ·. în colaborare
cu cabinetul judeţean
pentru activitatea ideologică şi
politico-educativă.
a
organizat
dezbaterea
ideologică
cu tema „ Obiecti \'CIP
no11 etape de dezvollare intensi\·ă a României socialiste în cincinalul 1986-19~0. în lumina hotărîrilor Con-

1

gresului al XIII-iea şi
a orientărilor Pknarei
C.C. al P.C.R. clin 2:3:l<i iulie··. Dezbaterea ,1
fost condusa de Alecu Floareş. secretar al
Cvmitetului
jucle\ean
laşi al P.C.R. Au participat redactori de la
ziarul
.. Flacăra laşu
lui··. revista .. Crrinica ··
şi Ed! tura Juni :nea.
• ln cinstea zilei de
2;; August. reclac(ia .darului .. Flacăra Iaşului",
in colaborare cu Comitetul jude~ean Iaşi al
U.T.C .. a ini(iat concursul de poezie patl"iouca şi
revoi uţionar~1
.. Trăim in n1iezul unui
ev aprins„. Lucr[1rik
cele mai bune \·or fi

lect 1c, prcfa\{1. notă asupra cdi\ie1 de prof.
dr. Gem se Mi rea. redactor pri11ci1.al la Ratl1otclcviziune).
Volumul l1 fost prezentat de
criticul literar O\·idiu
Ghicl1rm1c ş1 de prof.
l\lircca J.Vfoisa.
• S-a desfăşurat, recent. o nouă reuniune
dt• lucru a cenaclului
revistei .. Ram uri··, condus ele Marin Sure:t:u.
Au citit. cu acest p1·ile.i. crealnri clin .iude(c le Dolj şi Gorj.
• O vizi tă colccli vă
ele
clllcumentare
la
C.A.P. Topolovă( u Marc a <>font prilejul unui amplu dialog cu cititorii redactori lor zia-

PE SCURT
de la noi
prr::miate şi vor fi publirnte în coloanele cotidianului ieşean.
• La secii ul redacţiei
ziarului .,Inaint-e"-Dolj,
1ucrătorii din presa crai0veană
au participat
la o largă dezbatere
ideologică încadrată
în ciclul de manifestări
vizind
perfecţionarea
pregătirii profesionale a
ziariştilor cu tema :
.. Promo\'area fermă a
concepţiei

revoluţionare

a partidului despre lume şi via\ă. combaterea
cu
hotărîre
a
manifestărilor
mistic;;.
obscurantiste. a orică
ror m~ntalită\i retrograde
de.s.pre
muncă şi
viaţă, a
id-eologiei burgheze reac\ ionare îndatorire ele
prim-urdin a organelor
şi
organizaţii lor
ele
partid, a fiecărui
<·om unist ·.
• La Casa zianşt1lor din Craiova, în organizarea Sindicalului
Presă-Editură şi a Radiotelevizi unii romfrne.
a avut loc o semnificativă
manifestare literar-artistică : lansarea
antologiei ele poezie patriotică .. Cu lot ce am
aparţin acestui pamint„
(Editura Eminescu. se-

rului .. Drapelul roşu··
- Timiş şi, deopotrivă,
1ipografilor care co laborcazu la
realizarea
colidianului timişorean.
O iniţiativă interesantă.
care s-a bucurat de
succes.
• Coleg.i de la .. Drapelul roşu„ ne informează.
ele asemenea.
că la redacţia ziarul u1
au uvul loc două intîlniri cu Florea Gabriel.
::.ccrctar principal de
reclactie la .. Scînteia tineretului··.
prilejuri
pentru utile schimburi
de opinii privind grafica ziarului. munca secretariatului ele redac\ie, organizarea şi normarea activilălii în tipc1graf'ie. modali tăt i de
machetare etc.
• În zilele de 21-22
iunie a.c. s-a desfăşurat
la Br[1i la cel de-al V !ea c•m:::urs de creaţie şi
interpreLare .. Mihu Drago mir - Odă pămin
tului meu··. Între numeroase!e premii a:o rdalc cu acest prilej s-au
aflat ş1 cele ale revistelor .. Contemporanul".
. Lu·::eafărul ·-,
..R:imânia literară'".
..Sâptămina ··. ..Viaţa Românt>asc[1 ·-, precum şi al

gaz·etei

. .!nainle'"

Brăi l a.

• Re,· ista .. Ateneu„
prin recentul său almanah. ne oferă o plă
cută ş1 instruclivă lectura.
• Sonn Hulban. colegul nostru de la .. In formaţia

Bucureştiului··

este prezent de curînd,
pe afişul teatrului .,Giuleşti ·· cu piesa
.. Iarna
cinel au murit cangurii··.
piesi1 care se
bucură
de o bună primire din
partea publicL1lui.
• Galeria .. Inrorma
ţia Bucure5tiului ··
este
gazda unei reuşite expozi\ii de pictur[1 in ulei peisaje şi flori
ale Cristinei Nistor.
• Lucre\ia
Brîncuşi
a ieşit la pensie după
:H ele ani ele
muncă.
cLnt:·e cu:·,' ti't im ii 16
ani la ziarul .. Informa\ia
Buucureştiului··. Îi
dorim via\ă
lungă în
bine şi s ·inătate.
• După 48 ele :.1111 ele
activitate în presă. începută
ca 11 pograf şi
sfirşit ă ca secretar responsabi I de redac(ie lu
revista .. Magazin„. Gh.
Constan li nescu <;-a pensionat. îi dorim viată
lungă.
cu ;,[rn;i ta te şi
bucurii
• Recent s-au împlinit 20 de ani ele la
apari\ia primului numar al revistei .. Argeş·· .
Evenimentul
a
fost
marcat ele un simpozion.
• Aceeaşi \ i rstă rnt un dă
împlineşte
şi
revista .. Tomis ·· Cu acest prilej. în numărul
său clin această
lună.
sint inserate. sub gene1·icul .. Antologic-Iacsimil ··. cele mai bune
crea(ii literare apărute
în cele doua decenii de
existenţi\ a revistei .
• Recent. redactorii
ziarului
.. Informa\ ia
Harghitei"' s-au întîlnit
cu cititorii clin comuna
Lunca ele .Jos. Roadele
fructuosului
colocviu
au făcut obiectul unei
interesante pag1111 !:pec1ale.
• Actualul redactor
şef al rev1stc;1 .. Cintarea României·· este Mihai Negulescu li dorim
alese împlirnri în noua
activi 1ate !
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•

Federaţia latino-a-

mericană

ziariştilor
şi-a sărbăto

a

(FELAPJ
rit. la 7 iunie a.c., cea
ele-a zecea ani \'ersare.
Congresul
constitutiv,
de;.,făşurat la Ciudad de
l\lexico in 1976, a ales
ca secretar general al
organizaţiei pe Genaro
Checa. aflat şi in prezent în aceeaşi funcţie.
• Secretariat ul general al Organizaţiei Internaţionale a Ziarişti
lor (OIZ) a primit ele
curînd noi cereri de afiliere. Este \·orba despre cererile de admitere
în organizaţie a Sindicatului naţional al presei marocane (SNPM),
Grupului naţional OIZ
din Bangladesh cu
40 de membri - . Asociaţiei presei din Zambia (PAZA) cu 120
membri - . precum şi
a Asociaţiei ziariştilor
mauritanieni membră din noiembrie 1985.
şi a Federaţiei ziariştilot:
arabi. Aceste ceren urmează să fie supuse aprobării
celui
de-al
X-lea Congres al OIZ
de la Sofia. din luna octombrie a.c.
•
A început s<i se
difuzeze. in R. P. Chineză. serialul de televiziune „Marele Fluviu
Galben··, dedicat acestui ade\·arat martor al
istoriei şi civilizaţiei
chineze în ultimii cinci
mii de ani. Filmul este
realizat ele societatea
japoneză NHK, în colaborare cu Centrul chinez de televiziune. Primul episod a fost transmis în luna aprilie şi
se intitulează .. Izvorul
de departe·•. In 1o tal,
serialul are 10 episoade.
• in R. F. Germania
a fost fabricat un radto portativ, alimentat
cu energie furnizată de
Soare. Radioreceptorul
este de mărimea unei
cărţi
poştale.
putînd
funcţiona graţie captatoarelor solare cu siliciu. care transformă razele Soarelui în energie
electricii.
Acest
mic
„ generator de energie"
poate Ii folosit la casetofoane. la camere de
luat vederi şi la alte
aparate portabile de e-
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a fost organizat un seminar internaţional. cu
ncazia celei ele-a 25-a
ani\·ersări
a postului
„Radio Hanina„ (Cuba).
Peste GO de ziarişti.
scriitori. profesori universitari şi al\i specialişti din 23 de ţări au
discutat
problematica
referitoare la instaura„
rea noii ordini internaţionale în domeniul informa\iei. în strinsft corelaţie cu noua ordine

2-7 aprilie a.c. Manifestarea a fost organizată. în colaborare. pe
ONU şi U~ESCO. Conferinţa a fost deschisă
etc Yasush1 Akashi. subsecretar
general
al
ONU pentru Informaţia
public<l :;.i de Henri Lopes.
director general
actjunct al UNESCO.
pentru Cultură şi comunicare.
III Recent. a fost organizată la Paris o mare

economică internaţiona

exprniţie

lă.

lă

Printre raportori au
fost : Fernando Re\·es
Matta. preşedintele Institutului latino-american de st udi1 transn;:iţionale (ILET), Sil\'erio
Sota. cercetător guate-

internaţiona

„Imagine
Expozi\ia a

şi

sunet".
trecut in
revistă
invenţiile
cele
mai recente din lumea
e:eclrnnicf1: echipamente de radio şi lele\·iziune. jocuri electronice şi

PE· SCURT
din toa·t i lume
matez in domeniul aspectelor sociale ale comunicării.
precum şi
cercetătorul
cubane7
Enrique Gonzales Manet.
• După alle cileva
ţăn occidentale. şi 111
Danemarca a început să
apară o versiune a ziarului
sm·ietic „ Pravda„. de la 2-! aprilie
a. c.
• „Cathenne·
este
un foileton realizat de
televiziunea
franceză
după un roman istoric
scris de Juliette Benzoni. 1n 60 ele episoade
a cite 20 de minute, filmul se doreşte o frescă
medie\·ală a secolului al
XV-iea.
• Potri,·it unui studiu realizat in Japonia
de curind, circa 7 la
sută dintre informa\iile difuzate prin mass
media sînt folosite efectiv. Acesta este unul din faptele care au
fost
supuse
atenţiei
participanţilor
la cea
de-a doua masă rotundă internaţională
consacrată „ studierii
unei
noi organizări mondiale a informa\iei şi co-

misie-recepţie.

municării„.

• !n zilele de 28-30
aprilie a.c„ la Havana

la Copenhaga (Danennrc:-i)
în
perioada

desfăşurată

calculatoare. Au fost
prezenţi 300 de expozanţi din 23 de ţări, la
care s-au adăugat 69
de standuri. în care au
fost expuse periodice
specializate îh domeniul
audio\·izualului.
• Tabloidul săptămî
nal „Summa„ a împlinit un an de apariţie.
Publica\ ia. editată în
Mexic şi la Paris. a suscitat un i n !eres deoseb1 t prin modul cum a
reflectat realitatea din
ţarile latino- americane.
• Tribunalul
Federal al S.U.A. a aprobat
dnzarea agenţiei United Press International
(UPI) către magnatul
mexican Mario Vazquez-Rana. Este pentru
prima dată cinci o agen(ie ele presă n01·d-americană trece sub controlul unui
consor\iu
străin.

• De la 1 mai a.c„
cotidianul
Partidului
Cnmunist clin S.U.A.
„Daily World" apare
într-o nouă formulă şi
cu un alt nume. Schimbarea a urmat fuzionă
rii ziarului cu săptămî
nalul „People's World".
care apărea în California. Noul cotidian
.. Pcuple's Dailv Wr>rld"

se
tipăreşte
simultan la New York,
Chicago şi în California, diiuzîndu-se pe inlrt>g teritoriul S.U.A.
Cotidianul are 12 pagini zilnic şi 28 pagini
duminica. Se preconizează ca, într-un \'iitor
apropiat. tiraj ul să atingă
100.000
exemplare.
• In ziua de 3 mai
a.c„ a fost organizata,
în Lituania (U.R.S.S.),
Sărbătoarea presei. Manifestarea a fost organizată anul acesta pentru a treia oară. Prima
dată, Sărbătoarea presei s-a celebrat în anul
1984, sub auspiciile Uniunii ziariştilor
din
R.S.S. Lituaniană.
• Asociaţia zianşti
lor tunisieni (AJT) a
convocat. recent.
cel
de-al XIII-iea Congres
al său.
•
Primul
Seminar
latino-american privind
noutăţile
tehnologice,
ştiinţa

informaţiei

şi

ziaristica a fost organizat la Ciudad de Mexico, între 21 şi 24 aprilie a.c„ sub auspiciile
Federaţiei
latino-americane
a
ziariştilor
(FELAP). a Biroului interguvernamental pentru informaţii (!BI) şi
a Centrului
regional
pentru America Latină
şi
zona
Caraibelor
(CREALC).
Seminarul
a fost axat pe discutarea avantajelor, riscurilor. posibilităţilor noilor tehnologii în z1ârist ica
latino-americană.
s-au realizat şi demcmstra(ii practice de utilizare a informaticii în
activitatea ziaristică.
• Reţeaua de videocomunica(ii a oraşului
Rennes (Fran\a) va intra în func(iune începîncl de la 21 martie
lf)87. Mai întii. vor fi
conectate la reţeaua TV
prin cablu doar două
cartiere ale oraşului.
Se prevede cablarea întregului oraş pină în
anul 1990.
• Canalul american
de televiziune CBS prevede o importantă reducere de personal. ca
urmare a
diminuării
bugetului său. a declarat recent Jankowski.
preşedmtele
grupului
CBS.

- - -- - - -
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Acnsa In tauritorii
cimentului f OffidiltSC ...
......

lnsc mni\ri <Ic

reporter lil

rd!tr ictt

lle

li tlllli ·Dn c1

Vedere e:rterioară a celo r două cuptoare de klinker de la Intreprinderea de lianţi Dei:a
Potu : Ni col de G :1eorghi;,
Ajun~em

la Chişcădnga cluce parcurgem cu 1l]aşina .
in drum spre Băiţa . cei 12
kilometri ce o despart ele municipiul Deva. P rin ploaia lo··
ren (ială. care ne înso~eşte tot
timpul. se văd din ce în ce
mai disti n ~l semetele coş mi
fumurii şi impur:ătoaTel e hale
de b·~trn armat a le fahricii
ele lianţi. Adevăraţi giganţi,
cu elegante contururi aeriene. inUlţişînd o arhitcc lonicfi
gra\·ă
şi
compli cată.
Cinel
ploaia "e mai potol12şLc,
se
zăresc departe spre
miază
noapte.
albastre.
străvezii,
pierdute în nori. cu lm ile line
ale Apusenilor.
Cu numai 14 ani in urmă.
nu m:ii mult. prin a~eslc
locuri domnea liniştea. O linişte patriarhală. într-un pci<:aj feeric. de basm. unde mina omului nu apucase 'iă mopă

dtfice mai nimic. Sun q·oarţa
deal urilor din apropiere se
ascundeau. însa. ca într-un
depozit imens. mari resursf:'
ele calcar. argilă 1:>i gips. :viaterii prime alil de r>ecesan~
unei ţări aflate in plin[l :;rinstructie. care aşteptau s5. fie
\·alor; ficate. Ad ici'\ I ran5fnrmalc in„ ciment. în var. în acet lianţi cc reprezinlf1 pentru oamenii şanlicre!lJr piinea
lor d'2 zi cu zi.
- Cind am dat ]11ti1a "arJ[< de ciment ? Dacii nu mâ
inşeal{1 memoria, în i&nu'H"ic
1977. Atunci a intrat in funcli une prima linie de fa brica\ ie. ne spune economistul
Ioa n Groza, contabilul c:ef.
considerat cel mai . vechi··
fiindc't se află aici din primele zile de existen\â ale întreprinderii.
Construcţia fabricii crea-

tic
a
„ Epocii
N1colae
Ceauo:;escu · - a durat aprna
pe cinci ani. Aceasta poa1e
să par[1 prea
mult pentru
cine n-a văzul-o. Este deajun5
însă să spunem că ea se c:ituează între primii cinci man
producăt:xi de ciment
din
ţară. Şi. în afară de asta. <l
fabrică ele lianţi nu înseamnă
doar ceea cc vezi cu ochii.
Zece kilometri mai departe
se află carierele de calcar ş1
argtlă. leg31e de uzinii prin
benzi transportoare. O va5tă
increngalură, un întreg uniYers. h~ufletit ele oameni cu
miini de aur şi inimi generoase.
Fabrica de la Chiş::iicla~a a
cunoscut o dezvoltare r~pid'L
în 1973 a în.::r!put să produc::\
a doua linie ele fabricatic. :ar
un an mci i tirzi u şi secţia de
\"3l". în fapt întreaga uzinâ.
Era un dar adus de constructorii hunedoreni Congresului
ul XII-lea al partidului.
în anii noştri, îndeosebi în
ultimele două decenii. Rom;"~
nia a devenit o mare prcducăioar~ de ciment. artindu-sc
111lre primii zece producălf)l"l
din Europa. Ei bine. a zecea
parte clin inlreaga producţie
anuală a ţării iese ele pc port ile acestei [abrici.
Fiec:wc
din cele două cuptoare
de
khnker - adevăraţi mamu(i
- produce cfte 3 OOO tone de
ciment în 24 de ore. Acestea
~inl de co;1cepţie românească,
iar utilajele, în cea mai mare
parte. tnt româneşti. Tehnologiile ele fabricaţie se situează la nivel mondial, întreg
procesul de producţie beneficiind de avantajele ce le
oferă incl:.islriei
mecanizare:.i
~i aul1)matizarea. De la pupitre de comandă. prevăzutf' cu
sute şi sute de butoane -;1
becule\e multicolore. oameni
în halate elegante stăpînesc
întreg fluxul de producţie.
- Fa(ă ele 197!3. produc~ia
de ciment a fabricii e~lc dublă a tL1ut să ne pr~ct
zeze directorul tehnic. inginerul Francisc Kova cs . S!gur.
un sal1 impresionant. dar
n-am ep•Jizat toate posibilitătile. J\m în vedere fnlosire't
mai deplină a capacităţilor de
µroduc(ie existente. Mi se
pare însă şi meii semnificativ
saltul nostru în domeniul calităţii. Producem ciment
de
cele mai diverse sortimente,
toate fără excepţie. rilspun
zind standardelor internaţionale.
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Beneficiarii
intreprinderii
de la Chişcădaga '? li aflăm.
evident, ele la directorul comercial :rl întreprinderii. economistul Aurel Danciu :
- Fireşte. satisfacem mai
intii nevoile judeţului nostru. Se construieş te mereu,
exislind aici pe meleagurile
hunedorene o adevărali .. foame·· de ciment. ele \'ar. de
lianţi în genere. Dar produsele noastre .. merg·· şi în .iudeţele vecine. adică în Alba,
Sibiu, Amei. Vîlcea. Timiş. Ba
chiar şi 1n .iudete mai i.ndepărtate : Caraş-Sever i n. ~C'
hed in(i. .. Satisfacem. eu allc
cuvinte. t0ale cerin ţele inlC'rne în zona ce ne-a fost repartiza tă. Dar şi exnortăm.
fn Egipt şi Somalia. in I rak
5i Yemenul de Sud ... Şi nigerienii s-:-1u folosit d~· cimentul nostru.
Dar cu ce probleme ~e confruntă
în prezent colectivul
tinerei fabrici de lianţi ? C
dlărn 1nt de la inlerlncutori1
noştri. Directorul intreprinderii, inginerul Vasile Dea c,
adjunctii siJ,i. consiliul oamenilor muncii. în fapt întreg
colectivul, şi -au propus ca,
chiar din primul an an noului
cincinal, să-şi
îndeplinească
sarcinile în condiţU
oplime.
Altfel zis. la l.oţi indicatorii,
cantitativi şi de calitate. Rezultatele de pînă acum a'testă ctt
obiectivul, chiar dacă-i ambiţios. cu cerii tudi ne va fi :itins. AslfeL producţia de ciment. p~·evăzută pentru acea<;tă perioadă a fost realizat[,
integral. iar la cea de var s-a
obţinut şi un spor de 30 la
s ul.ă (aţă de plan. Consumurile normate ele materiale.
combustibili şi ene rgie sînt
cu 5 la sulă mai m ici decit
în celelalte întreprinderi df'
nrofil. In cadrul „Ac\iunii 3
R". colectivul de aici ocup;'\
primul loc pe centrală. rna
clicele ele produc1ivi1ate
muncii este realizat in proporţie de 101.4 la sulă. indicii de funcţionare ai cuploarelor de klinker 104.7 la
sulă, iar ai celor de \·nr 11 1•,2 la sulă. Se stă bine 5i
la alţi indicatori ele calitate.
- Sporurile de produc\.ie
realizate, cal i b.1ea ]nai tă
a
lianţil<'r noştri tine să sub·
linieze rlirectorul tehnic
reflectă şi preocupaTea inginerilor. 'ipe_cialiştilor. a celorlalţi oameni ai munc11 pen-
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I. n.: promovarea
progresului
tehnic.
Ne dă şi citeva exemple.
Mai de mult s-au realizat două
instal;:i\ii de recuperare a gazelor calde de la răcitorul
grătar
Acestea sînt l'olosil8
pcni.ru uscarea zgurii, contribuinrl substan\ial la economi··
sirca energiei. Ceea ce nu-i
dcloe pu\in lucru dac3 ţinem
seam::i cti morile de ciment
sînt mari consumatc,arc de energie. Se ană ]n curs de omologarE' şi o instala ţ ie de recuperare a căldurii de la \oia
cuptorului.
Sînt. (ireşte. succese notabile. Ele n-ar fi fost însă posibile dacă în
întreprindere
n-at• f i crescul oameni
noi.
oameni între a le căror vorbe-şi Iapte
există
inlotdcauna
semn de egalitate.
Fiindcă.
dincolo de cifre şi prvcenle,
poale aride, se află strădaniile
de zi cu ;:i ale unui coleeliv
tînăr, energic,
preocupai in
perma:-ienţă de sporirea producţiei şi productivitfl\ii muncii. de îmbunătăţirea calită
ţii lianţilor. Sint cu to(ii aici
peste 1 600 de oameni. o treime dintre ei comunişti .... Bă
trînii ' . adică cei ce au rla•
prima şarjă de ciment. au invăţat meserie de la colegii
lor din Turda. unde îndeletnicirec>. de cimentist este vech e . tradiţională. Hunedoa·ra
a avut mineri. oţelari. dnr nu
si cimentişti. Acum îi are.
Unii dintre ei au oferi l asistentă 'tehnică în Chin::i . P:oikistan. Iran. Siria. Cadrele
vii to are şi le poate pregăti singurii. prin grija proprii lor "ăi
speC'i::tli<;:ti.
Cc,legii noştri de la .. Drumul socialismul ui" au scris
adesea despre harnicul colectiv muncitoresc ele la fabrica
de lianţi. Pentru că nu sînt
deloc putini cei ce te i mpresionează prin faptele lor de
dăruire şi abnegaţie. De pildă .
formalia condusi't de mnistrul
Gheor~he Huh. un comunist
destoinic. de nădejde. a executat cu trei zile mai repede
o 0 peraţiune de reparare a
concasorullli giratoriu .
ceea
ce a ins.~mnat o producţie ~u
plirnentară de mai bine d'l
20 m!i tone calcar conea~al.
Intet·ven\ii prompte, salutare.
au er~ctua1 şi alte forrn a ţii :
cele conduse de comuniştii
Ştefan Ghica sau Alexa Szarvacli. Ion Dîrlea sau Viorel
Tăuţan ... Ca de altfel şi elec-

tricienii lui Petru Faur, bobinatorii lui Tănasb Tolea.
Iar d'lcă produsele Iabricii
sînt - cum s-a spus - competitive pe piaţa mondială,
este şi meritul colectivului
de „cetecişti ". Colectiv condus
de chimista Adriana StratuJat, bine pregătită profesional.
dar
mai
ales
exigentă,
cu
dragoste
pentru „lucrul bine făcut·-, Nu-i
deloc o întîmplare că beneficiarii interni şi externi s-au
declarat saLisfăcut i de cali tatea produselor livrate de întreprindere. N-au existat. in
ultimii ani. nt01 un fel de
refuzuri sau returnări.
Interesant este şi fapt ul că,
in areastă fabrică, nu numai
tinerii
muncitor i,
dar
<;;i
proaspe(ii absolventi ai institutelor de învăţămînt superior
se integrează rapid în colectiv. Nu se ridică probleme
deosebite, ca 1in alte întreprinderi. Comitetul dE: padid (secretar : maistrul G e orge Gro-·
zav) , cel de sindicat (preşedinte : teh nicianul La urenţiu Nistor),
ca şi organizaţia
U.T.C., au făcut muJ.te în această privinţă. Iar astăzi se pot
spune doar cuvinte de laudă
despre tinerii i ngineri Călin
Măe;irescu. Vlad Bota. Petrică Manea. Emil Tomoni. Fabrica se b izuie pe competenţa şi spiritul lor de iniţiati
vă, de angajare.

„

*

IIotăritor

*

pentru obţinerea
succesului esil e organizarea
mai bună a producţiei ş i a
muncii. Conducerea întreprin_
derii a înţeles şi t r anspus în
\'iată cu ferm itate hotărîrile
Congresului al XII I-iea. orientările şi indi caţiile secretarului gener :il a·l partidului.
punînj în cen trul aetivi t:lţi i
sale dezvoltarea intensivă . realizarea
unor
p roduse
cu
ca:!rită\i
superioare,
competitive.
Este
un
fapt
cert că aici s-a îndeplini l încă de pe acum cerinţa limpede exprimată ele
tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
ca. în 1990, tflt ceea ce fabricăm.
tot ceea ce producem, să fie la nivel mondial
Asta înainte de toate pentru
că în lînăra inLreprindere hunedoreană ele la Chişcădaga
se făureşte. odată cu cimentul. şi omul nou. omul revoluţionar al zilelor noastre.
Constantin T ATU

Vei oferim: DATE• IDEI• REPERE

Două

cooperative agricole
judeţ fruntaş pe

consideră

Sugestiile noastre se

avanposturi

ţară

.

din

judeţul Timiş,

1n agricultură ..-'

CA.P. COML OŞU MARE

şi

CA.P. PERIAM

fruntaşe

două un ită f i

invita/ii la documentare in

ole

revoluţii

noii

-

agrare

Organizaţiei de partid a judeţului Timiş i s-a conferit recent Ordinul „Meritul Agricol",
clasa I, pentru locul I pe ţară în întrecerea socialistă pe anul 1985
•

CA. P. PERIAM
• Cooperativei agr:cole de producţie Periam. judeţul Timiş. i
s-a conferit recent Ordinul ..l\1!€ritul Agricol",
clasa a II-a. pentru locul II pe ţară în întrecet·ea socialistă pe anul
1985.

Aceeaşi

distincţie

a mai primit-o unitatea
pentru locul II pc ţară
în întrecerea soc:alist5
pe anii 1983 şi 1984.
• Producţii la hectar
obţinut e de
unitate în

1985 pe teren neirigat :

e
e
e
e
e
e

Griu Orz -

6158 kg
8326 kg

Pornmb-ştiulcţi

H 257

J~g

Sfeclă. de zahar 49 082 kg
Floarea-soarelui 3203 kg
Fasole - 1750 kg

l a li vrări 
l e pla nif icate l a fondul
de stat p e 1985.
•

e
e
e
e
e
e
e
e

D epăşiri

tone griu
tone orz
tone porumb-boabe•
tone floarea-so:H'{'lui
tone fasole
H55 hectolitri lapte de

821
198
438
H
22

vacă

10 hi lapte de oaie
5 tone carne de bo\·ină

s-au obţinut aceste
realizări ? Cîteva opinii ale
fruntaşilor :

Cum

3,7 tone carne de

O\'ină

• Au fos t realizati
toţi indicator ii de plan
î n zootehni e, inclusiv efectivel e
de
anima le
s ta bilite î n plan :
1 OOO bu,·ine
1500 ovine

• Da te a le noului
mecanism economic :

e

e

Reducert>a
cheltuielilor
planificate in 1985,
eu
:1 055 OOO lei
Beneficii
in
1985
3 047 OOO lei

•
Venituri
a nu a le
r ealizate de unii m em bri cooperato ri în 1985:

e

e
e
e

Gheorghe
Terce3n
lei
Ell5abeLa Rusu - 31 OOO
lei
!::va Mareş 30 OOO lei
Ludo\·ica Bulz 29 600
lei

32 OOO

înseamnă să ob mari de 8000-10 OOO kg
g riu l a h ectar, de 15 OOO - 20 OOO -

a fi

re\'oluţionar

e
e

ţii produ cţii

e

Gheorghe St:'lnici -

2~

uac

jpj

•
au

Cei 316 cooperatori
r ealizat i n 198.5.
134 500 n orm e fizice
• Au avut un m eri t
d eos ebit în ob ţ i nerea acestor realizări :
• Sabin Ţă r an u . preşedinte

• Zoltan Bota. inginer şef
• Ing. Ma r in Petri eă
şi ing.
Doru Milovan.
şefii fermelor vegetale.
• Ing. Ion
M er cea.
şeful fermei ZO·otehnice
• Lenuţ a P o p a. contabilă

şeîă.

25 OOO kg porumb la hectar ". Asemenea producţii medii dorim
să
atin.gem ch:ar în acest_ cincinal. Cu

Sabin Ţăranu - preşedinte :
„De un deceniu 'încoace, a deven:t
o regulă în unitatea noastră. ca, în
fi<X:are an, atît producţiile medii şi
totale şi livrâr:le de produse la fondul de stat, cit şi rezultatele economico-d'inanc.iare să le lîntreacă de
departe pe cele ale anilor anteriori.
A ne bate. an de an, propriile recorduri. pentru a n e menţine rmereu
printre unităţile fruntaşe pe ţară.
acesta este unul d:n înţelesuri]~ pe
care noi. ţăranii cooperatori
din
Periam, îl dăm. aş.a cum n·e învaţă
secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, noii revoluţii agrare. Ştim că mai
avem
rezerve, că producţiile medii p-e care
le vom realiza în acest cincinal
vor trebui să fie si mai mari. Am
;iartidpat la adunarea populară de
la Topolovăţu M a r e din 14 septembrie 1984 şi-mi s'înt vii 'în m inte cuvintele
rostite
de
io'Varăşu l
Nicolae Ceauşescu : „ In agricultură,
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ele vom ocupa, desigur, chiar primul Joc pe ţarf1 in intrC'~"rea socialistă dintre cooperativele agricole de
producţie. Pentru aceasta. de un deceniu. luptăm să s.porim pol~:>n\iaLll
productiv al pămîntului, executîncl
lucrări de s•carifi.care şi
admin:strînd doze mari de îngrăşăminte ot·ganice şi chimice. Pe 200 de lwclare. administrăm în medie, în fi-ecare an, în jur de :30-35 tone gunoi de grajd la hectar. Adunăm gunoiul pe platforme în se::torul zooLehnic. Mari canlită\i de gunoi sînt
adunate în cur\i şi aduse iP€ dmp
de către cooperatori. i\•cesta este
un gest .care spune mult. demonstrează că ei au devenit
conştien\i
că cu aît producţiile medii ale CO{>pe'rativei agricole vor ii mai mar:.
cu atit şi veniturile lor vor spori.
Am corectat aciditatea solului
cu
mari cantităti de amendamente calcaroase. Am. mai dat
pămîntului
cite 285 kg substanţă activ.Li de aZ<Jt.
fosfor şi potasiu la hectar, ac.casta
numai dup<.i o ·prealab!l5 .analiz<.i agrochimică a sulului. Pentru
ca
pămîntul, avu\ie na\ionalf1. rprln::ipal mijloc de produc\ie în agr}cultură. să-şi păstreze humusul. sa nu
se taseze. am urmărit cu străşnicie
reducerea număru lui de !re.ceri a.e
tractorului pe cimp, acestuia cuplindu-i de regulă, trei, patru agregate.
La potenţialul tot mai ridicat
al
solului au mai concurat. de asemen.ca ·s i alte lucrări nmeliorative, elimln~l'ea excesului ci(.'
~um iditate.
asigurarea unei rolaţii _c<>~espu nza
loare a culturilor etc. Pam1nlul este
aşa cum şi-l face omul ...
Zoltan Bota. inginer şc-f: ..Minuni
n-am făcut. ~e-am făcut
numa:
dal<>ria. perfec\ionînd
or~anizarea
procluc\iei şi a muncii i~ c<K>p.ei:at:,vă, asigurînd pe toate ca1~e o1dm:?
şi disciplina, creşterea i:aspunde'.11
în muncă la toate nivelunle - unit.ale, fermă. for.ma\ ie ele lucru ..
respectarea riguroas<"l a tehnol.og11l<'~·
de produc\ie. executarea la timp şi
la un nivel superior a tuturor lucdirilor ae;ricole. creştere'!. productivită\ii muncii. Dind via\<.i indica\iilor prc\i{>ase dale de secretarul
general al partidului la
rec.entul
Congres al \[trăn:mii. ca şi .cu prilejul deselor vizite în judeţul nostru, am asigurat {J mare densitate
cuHurilor - la griu. (i00-650 plante
recoltabile pe metru pi"ilrat. la 01z
500-550 plante. la por.imb-boabe.
la hibrizi tardivi H. S.
Fundulea.
45-50 OOO plant·c r<:'coltabilc şi 6065 OOO pi.ante recoit.abile la hibrizii
timpurii la
hcctm'.
r .a llnrn·easoarelui. densitatea plantelor recoltabile la hectar a fost cb 40-.J5 OOO
plante. Ştim cu (<)\ii că trebuie să
asigurăm o densitate marc
fie~ărei
culturi ~n parte. fiindcă numai aşa
se pot obţine .produc\ii mari. Şi ţă
ranii n0ştri s-au com'ins ele acest a-
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devăr,

avind un nou proverb : .. Rarul umple carul şi desul remorca "
Agri.cultură inlens1v<i nu se
poat·e
c0ncepe fără o densitate mare
a
planlclol'. Dar nu este .<;u!'icient do3r
Stl-\i propui r.e.alizarea unei asemenea dcnsit.:iţi. De Ja sem:inat pină
la recoltai. tot timpul trebuie să te
ingrijeşl. de men\in·erea de.<;imii. să
veghezi C<l la praşile. în l:.ic de buru:cni. su nu se taie planta. Dar nu
num:ii atit. în co11diţiile unei drs:mi
mari t:·ebuie să te îngrijeşti c:1 planta să aibă hrană d:n plin. tn acest
cont.ext, m-aş referi. de exemp:u. la
p-Ol'umb. învăţinct clin
experienţa
cooperativ·ei Topokivă\u Mare. fruntaşă p2 \.ară. porumbul l-am însă
mîn\at .. în chinconz·• (termen adoptat de inginerul Ioan Josu. clin pomicultură). ln felul acesta, d~şi :-int
60-65 OOO p!ant.e pe Iie::are hect:ir.
am reu5it ca. faţă ele semt'1natul c~.:i
sic. fiecare pl:rnlf1 să bcnel'icieze de
un spaţiu m3i mare de nutri\ic. Am
Hlcut C(;!V.a mod:fici'iri la semăn:i
t·0!'i, dar eL1:·t~tl depus a
meritat.
Metoda „în chinconz", pe care preEa ar tr·ebui s-o genenli1...cze în 'intrcag::i \ar[l. pre.supune patru rinduri semăna.te la o distantă de 50
cm intre ele. după care e.>le lăsat
un culoar de 70 cm pentru a !-ie crea
posibilitatea exe::utări
O"f1şitulu:
mecanic -cu tractorul U 650.
Prin îngustarea rînduriL>r la 50
cm .se realizează mai ele timpuriu
umbt'irea solului. i<lr {,n~rg!~1 solal'il
.e.~tc cu 13 20 la sulfa mai bin:;- utili zată de plante. Prin umbrirLa mai
timpurie şi mai completă. evaporatia ele la suprafaţa solulul
$Cade.
lat' transpira\ia creşte. apa r inel utilizată astfel mult mai b'.nc
ln~rl
min\incl porumbul la o di.stnnţ:t de
51J cm intre !'Înduri. se obtine. lJloc\atf1. o mai eficientă combatere a
burui0nilar. care, fiind umbrite mai
de limpuriu. au o d-ezvoltare mai
slab€1 şi o agresivitate m.oi redusă.
Realizarea unor rînduri mai apropiat·e la cultun p<irumbului
este.
dupi't opinia mea. o metodă ce ca-

raclerizeazâ un niv.c:l inten.siv al agricultm' '. care s-rilici tă slăpînirt'a
tuturor factorilor de vegela\ie
la
nivel o<ptim. în actualul cincinal.
pentru a culege porumbul mai devreme. deci cu ·pagube mai
m1c1,
pentru a-l pr·eda gata uscat la bazele de recep(ie care nu wn· mai
consuma mtrel motorină si energ:e
electrică pentru a-l aduce la
umiditatea de 20-25 la sută necesară
unei bune consen·ări. vom introduce şi alte lucrări practic:1te
la
C.A.P. Topolovă\u
Mare de
ing.
Ioan Josu - cîrnitul şi depfinuş'.llLtl
porumb.1lui în lan".
Ing. Pctrică Marin, şeful
fermei
veg.et::i.le I : „Produc(iile medii
se
datorează şi întrecerii
intre cele
două f.e:me vegetale. Acum doi ani,
la fNma pe -care o conduc, am realizat peste 3 tone boabe soia la hectar. una din producţiile cele mai
m:iri pe \ară. întreţinerea tot timpul
curată a cultui'ilor, prin et'bicidare
f,>i praşile mecanice şi mnnual.e.
a
::ontribuit şi ca la ob\inerea -producţiilor medii
bun.e de .anul t:-.ecut,
ca şi la cele. sperăm şi mai bune.
de anul ac·esta. primul an al cincinalului. În 1985. b p:)rumb-boabe şi
la sfecla de zahăr am executat trei
pr:işi!e mecanice şi două manuale,
de corec\ie. Toate praşilele au fost
de ce'.l mai bună caJ:tate. Noi. specialiştii. clin primăvară. de la semă
nat şi pînă toamna tîrziu, cînd culegem bogata roadă a dmpi<.>i bă
nă\Cn{'. avem un singur 10c de mun
că cîmpul. iar programul nostru
este de zi-lumină, din zori şi pină-n
noapte. Altfel. nu se poate ... ··
Lenuţa Popa, contabilă şefă : ..Benefi.c:ile mari obţinute în acest an
sint o urm.are firească a depăşirii
product lilor medii şi 1ivrări lor de
produse la fondul de stat. I n ce mă
priveşte. am urmărit ca fiecare leu
ch eltuit să aducă un plus de valonre. Urmărirea costurilor pe prndus a fost preocuparea m.ea de bază.
De aid şi unele propuneri de deciz:I pc ca re le-am !âcut sistematic
consiliului de conducere : înlocuirea
unol' cantităţi ele ferlilizant·e chimice cu gunoi ele grajd, renunţarea la
o praşi1ă mccani<:ă ce nu mai era
necesară. utilizarea atelajelor şi
a
tractoarelor cu două remorci în locul autocamioanelor la transportul
recoltei ş.a.m.d. Şi încă ceva. Nu
ne-am rezumat numai la produc\ie.
O atenţie şi mai mare am acordat-o
valorificării
product iei.
Fiecare
transp,lrt a fost însoţit de un delegat. care a fost atent la cint[1rire, !,;
stabilirea calilă\ii. a pre\ului de valol'ificare. ele regulă mai mare deci!
cel planif cal. la stabilirea corecti'i,
în cazul sf·e:::lei ele zahăr, a procentajului de c<J!ele şi pămint de pe
rădăc'ni etc·'.

CA.P.

COMLOŞU

• Producţii la hectar obţinute ele unitat~
în 1985 tle teren neir igat :

e

Griu 7 108 kg (un itatea a fost propusă pentru
această producţie
deosebită pentru Ord inul .,Meritul
Agricol·',
clasa I)
(1 400 ha).
e Orz - 6724 kg (200 Im) ,
e Porumb - ştiuleţi
12 279 kg (707 l1a) .
e Sfeclă de zahi\r
49 147 I<g

e

c:rno naJ

Car tofi
timpurii
9 905 kg în cultura I şi 18
tone porumb siloz în cultura a doua .

e Livrările planificate la fondul ele stat în
1985 au fost cfopăşite la
g·rîu, orz, porumb-boabe

PRODUS
G rîu
Orz
P orumb-boabe
S f ecla d e za hăr

şi

sfeclă

MARE
za h ăr

de

cu

sută.

3G-40 la

4' Au mai fos t livrat e

la fondul de
1985 :

s tat

în

e 252.7 1onP carne ele
porc, bovină şi pasăre
e 924 tone legume
e Date ale noului m e-

canism
1985:

e
e

economi c

in

5 soo 01n

nencfici i

lei

Economii la c11cltuklilc ele producţie planifica te G 044 450 lei
e ,. cniluri - j2 692 8ti8
Iei

Valoarea normei fi zice realizat.e - 80 l ei
e Costurile per t m1 ă:
O

PL.'\:-.:

R EALI Z.\T

l 091 l e i

901
693
1 100
332

962 le i
1 107 l e i
:15-J le i

Cum s-au obţinut realizările ·?
Opinii ale fruntaşilor :
Gheorghe Costea : „Prcducţii le
medii ridicate ne dau satistacţie, cu
atît mai mult cu cît ele au fost obţinute P€ teren ne1rigat. pe lăcovişti
şi podzol. Faţă de solul nostru, f ireşte, am pus accentul pe amendamente calcarnase şi pe îngrăşăm i nte
organic-e, cu care să - i c0rec t ăm aciditatea şi să-i sporim fertilitatea.
Aceasta, fireşte, nu într-un singur
an, ci î n tr-un şir de ani, cu mari
eforturi umane şi materiale. A n ual.
am gunoit cu cîte 35-4'0 ele tone la
heclar în jur de 500 he.clare. Am
fe1-iilizat solul ş i cu ingrăşămint·e
c h imice - 60-65 kg fosfor. 120- 1:30
kg a zot şi 45 kg potasiu substan\ii
acti vă la hectar. Pe cele 500 he:tare
gunoite am mai dat do.ar
fos[or.
Am avut şi terenuri bogate în p;)tasiu, pe care am dat numa i azot şi
fosfor".
Florea Marius, inginer şef : ..în
compl eta re Ja cele spuse de
to\'a răşu l preşedinte, aş mai ,.trăda"
şi alte ,.secrete". între altele. m -a ş
referi la fa,ptul că am folosit soiuri
şi hibrizi de mare produ.ctivit.ate :
Fundulea 29 şi Lovrin 32 la griu.
H .S. 412 F undulea la porumb şi
R.P. 7 la sfecla de zahăr . Am asigurat, aşa cum ne cere mereu secretarul gen·eral al partidu lui,
o
buină densitate cu lturilor 550-650
spice recolt.aibile p·e m,p la grîu şi
orz. iar la soiurile Lardive de porumb. 45-50 OOO plante recoltabile la
hectar. Am ţinut lot t impul curate.
fără buruieni, culturU.e. Pentru
aceasta, a m erb'.cidat cu avia1ia utilitară întreaga suprafaţă o-cLl'pată cu
cereale. Am mai ex-ecutat, 'in a:::e-

laşi

scop.

le i
le i
le i
lei

Preţmi

•

de

valorifi care per kilogram :

P H O l>l ' S

G r iu
Orz
Por u m b-boa be
Sfecla de zahă r

e Ghcorg11c Tarp
.J7 759 Ici
e Maria Deac - 42 702
ici
e Nicola!' Boran

41) OOO !t•i.

e

Livrăd la fondul de
s tai ale m embrilor coo per a tori din Comlo şu
Mare în primul semestru 1986. din g os pod ă
riil e p er sonale :

20 Lăura~i
50 porci g1·a5i
300 b erbecuţi şi m1e1
GOO kg C'arne ele pa~A1·e
150 kg carne ic9u1·e de

C'aSă

500 111 lapte ele vaci\
300 hl Japle de
oaie
60 OOO ouf1

• Reper e ale nive lu lui ele trai

tN~ i praşile

mecanice

R E A LIZ.\ T

1,9.> lei

0 .3 ~

e Ve nituri anu a le
rea lizate de unii mem bri COO}Jer a tori În 198;):

e
e
e
e
e
o
e
e

PL A :\'

1,50 le i
1,15 Ici
1,19 lei

şi

praşilet.e ma toată sunarea sa-

lo t atîlea manuale. La

nua le a participat
tului - c-ei 346 membri cooperaturi, întregul personal TESA clin localitate. toţi nav·e tiştii care locuiesc
aici, dar muncesc la J:mbolia sau
Timişoara. Şi la recoltat am avut
mulţi oameni. reuşind să
cul·egem
manual porumbul de pe mai bine
je 300 h·ectare. De pe această suprafa\<i am transportat porumbul
la b~1zele de recepţie şi în p11lul·e le
unităţii cu atelaje. Avem un mare
număr de cai 112 - , puţine cooper.a live din judeţ şi din \ară pulîndu -se lăuda cu un ef·ectiv aşa de
mar·e ele cai. Caii sînt ele altfel mar·2a pasiune şi marea realizare
a
preşedint-elui ".
Ion Va lea. conlabi•l şef : „Ce-aş

e

G

[ pj

1,55 Jc i

1 60 Ie i
Iei

o'.Go

ţt\rani coopcr:tlori au
două nivele. Prin-

vil(' cu

tre ei, Nicolae Boran.
e 150 ţărani cooperatori
(50 Ia sulă) au autoturisme
•
Toţi au
televizoare.
Dintre C'i. trt'i au
televizoare color.
8 C .A.P. Comioşu Marc
arc pentru copiii \<\ranilor
cooperatori
o
creşă
şi
clou<\ grădiniţe una la
Comloşu Mar('. cealaltă, în
satul apaqinti Lo1· Lunga.

e Au avut u n m e rft
deosebit în obţinerea
realizărilor

menţion a te

mai
s us :
Gheorghe
Costea, preşedinte, F lor ea. Marius, ing; n{:r şef.
Ion Val ea , contabil şef.
Lucian Borca ,
şef de
fermă, S a bin Străuţ şi
Gheorghe Ciola c, şefi
de ferme

mai putea adăuga ? P.oate [aptul cii
v.eniturile şi ben.efkiile le-am obţinut şi din celelate două sectoare zootehnia şi mic.a industr:e. Avem
1802 bovine. din care 830 vaci de
Ja,pte şi jun:nci. Avem şi un mare
număr de por.ci 5 OOU - urmînd
să livrăm. în 1918'6. 500 tone carne.
Mai av.em 4·00 de oi si creştem multe păsări. Acum. în IBB6. vom livra
10 tone carne pui ele frigare brniler. cum li se mai spune. Avem
112 cai. pentrn înlreţiner-ea. ingriiirea şi folosirea cărora ne-am creat
o mică industrie, care anul trecut
ne-a adus ven:turi de 2 500 OOO lei.
Pentru caii J1;)ştri. al căror num::ir
în acest cincinal va ajunge la 150.
am organizat ateli-ere de Jierărie. rntări-e. curelărie. frînghii.
Lîmplări-e.
Avem unde potcovi caii. Avem d in
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Lc:-:ci?·c ~1 p'>!cn:n-e şi ca!~lC'. Pr >du:::m pen ·· .1 t:Jl .illde\ul - nu n~1ma:
p-entru herghelia noastrf1 - ha:nuri.
că~st:·{:. căpăţin~
Construim.
de
asemenea. şarete. trăs uri, căruţe
mici şi tip platformă pe pneuri. Pentru pneu:-i am pus în functiune 5.
o secţie de ntlcan.zare care se:·veşte şi maşinile co0perativei şi a:e
localnicilor :vii ca noastră industrie
lucreazf1 ele ::iţi\''.l ani şi pentru export Am expi:-tat anul trecut. n·.1mai în R.F.G .. cfaruţc, tră suri şi ş'l
rete în \'al !l.?·e d,• ~u OOO mă:·ct. T .t
a::o'.o am exportat 250 r'l\i o:·n'.lment pent1„J g:·aclini şi c:1bane. p:>ntru Iiecar ~ ro::ită primind -!OtJ lei i !l
Yalutii.. !citea naşt~:·ii mic. indt:~
trii pentr t 1ntreţinerea cailor aparţine t1\'3."ăşuh11 preşedinte Ghe.irghe Cri~tea Lui 1 se dat !l'e:;.:e şi
m:ea n :istră he:·ghc-lie. cum 11 1..ce:11
noi„.

a

Caii - marea pasiune
Gheorghe
preşedintelui
Costea

Era de o ş2hio:1pă cînd Ghe-:1rghe
CJ.stea .s-a cl.1s intiia oari1 la pîri!:iş
sa-~i s:::a:de caii. Unul roib. altul .s:.ir.u. intre' c,)pil şi cai s-a n:"lscut de
a tune.:: o mar.e prietenie. c'ăreia C >Stea .-a rămas credin:::ios t >ată \'!::qa.
în 1950. cind la Comloşu Mare s-a
infiin\at c JJperali\'.a agricolă. în
grajdurile unităii au intra: roibul
şi sur~tl
să'·
C istea. ajuns şi
el
băietan
de horă,
cum ar
fi
putui s[1 se
despartă
de
caii lu'.. de-acum bi1lrini '! '.\'imen l

nu iubea cai ca el n men. 11,1 .sE
pr!c.:~·p"a ca <:l la cai. Oamenii i-au
numit îngrijitor de cai. Mun că grea.
C.J cai mulţi. greu de scos la capat
Din dragoste de cai. de m:c, uneori
se \'isa jocheu. A şi u rmat 0 ~coală
si a de\·.enit tehnician zootehnist
ln 1952. Gheorghe Costea a fost
ales pentru prima oară pre5-edinte
al c >pe:·ati\·ei agricole. Dar n!:::i atunc, n.1 şi-a părăsit ca.1. S-a p:·eocupat în cont:nuare de înmul\irea
ca'!o1· de 1rac(iune. ce f.)rmarea.
p:·!n sele::\ie. a Lmc1r ca! p'-lte:·n:c:.
c:ipab.li să transp.>rte pîn:l la două
tJne fie:::.arc. Prin eforturi s.1s\in ..ne.
prin atenti.a d2osebitC1 a::o!·cl:it'i rep:-ot!Ltcţiei şi 1J1·măr1i m:nj!lo:·. unitatea a depft~il suta ele :::ai. unu! ma:
\'.J!nic ca altul Ghe irghe C'Jstea
coo1·donează şi .acum proce3u! dt· rep:·,'JcL1:::ţie. Cere
îngrijitoril0r d!n
~rajduri!e ele cai sii hr[lneasc:"1 ieryele
suplimen·a1 P!' tor t1mp.tl ge>ta.tiei.
!ar m1nji1 .s:1 p1·imc::tscă raţii -~~pa
rate. Formal'ea mînjilor a incred.n1at-o celor mai buni ingrij !tnri. sti mula\1 în mod coresp~mzăto!· Ace~
na r<:>alizează lunar, în acJrcl gl 0 bal
în medie pe.st.e 3 OOO dt> Je:
Pri~
inten·entiile la Direc\ia ag?·:colă a
reuşit ca. pentru fur:i1nre<1 cvrespunzătoare a efedivc!or de cabaline. să
f'.e inclus şi ovazul în planul de culturi al unită\1i. în cadrul aconlu!:.i!
global. îngrijitorul primeşt-e u anum'.t.i sumă at.t pentru naşterea unui
m:inz. cit şi pentru hrmarea lui ca
animal redutabil ele muncii.
Prin !'late aceste măsuri. c ipera'.\'a Ş•-a asigurat ereclin!le nece-

sare ci<.' cai ele t"a-C'iune Atelaj<.'le
hipa sint (obs.te aici pe .s~ara .argă
pentru transportul
gunoiului
de
grajd în cimp 20 OOIJ tone
in
1!)85 - . a furajelor şi sem.nţelJr. a
materialelor din staţia C.F.R. şi efectuarea de di feri te transporturi în
fermele zootehnice sau pentru rezo1\'area unor nevoi de transport ale
membrilor cooperatori. În 1985, fieca:·e atelaj a efectuat în medie 260
ZPA-uri (zile producţie atelaj). ~u
mai în campan·a de toamnă au r >5t
transportate cu cail la b:iza de reC;;pţ'.e m::ii b!ne de 20 OOO l~.Jl1e şiiu
leţ i. Pen lru el i bera1·ea ra p: dă a t :!renu I u i. în vederea efectuării la
timp .'.l arăt,1rilJr şi in3~1m'.nţ.'.l!·ilor.
cea mai mar-e cant.tare '.le c0:-en. a
f:Jst transportaD. de pe c1mp
la
ierme!e zootehn'.ce. tot cu atelajele
În .sectm·u1 zotJtehn.c. t:'.1'1<::n:·tJnl2
făcute cu caii au totalizat. m 19S:i.
70tJ tone. Aceasta. de')::trece 50 la
sută din volum,11 trans::>Jrtul..i,
în
fermele zoot.ehni:::e s-a.1 Licur Ctl
atelajele - căratul concentratehir,
paielor, aşternutului. gunoiL•lta de
grajd. finului. Cu ca!i se mai
transportă seminţele şi
erbicidele,
se cară pietrişul. balastul. lemnă
ria. Printr-o organizare raţionalii a
folosirii atdajelor. prin mărirea
randamentului muncii cailor. s-.'.l
reuşit ca, în 1985. raia de 198t .;;ii
se realizeze. cu acelaşi număr de
cai. un vnlum d~ lucr{u·i cu 20 la
sută mai mare. Există o încărcătură
bună. de un cal la 10 hectare teren
agricol. Pin<\ la Lne!e c n:1nalului
1986-1990, se va ajunge la o încăr.cătură ele 13 ca. la 0 s.1tă he:::tare teren agric'>l.
Am oferit ziari)tiltir agrarieni a:::este date. idei ş; repere
pentru scrierea unor reportaje
despre cele două unităţi agricole fruntaşe dintr-un judeţ fruntaş i:e ţară în agricultură. Sperăm că :-am stimulat pc.- c:mfraţi sii se depl:iseze la Per;am şi C-,mloş..1
:vlare şi să sc:-.e desp1"e minuna(ii cooperatori ele
aici.
care acţionează în spirit r.e\'Olu\ionar pentru
obţinerea
unor producţii medii tot mai
mari. demne de nJua
revoluţie agrară.
de agr,cullu!·'l.
intensivă a ţării n"lastre.
Traian DU'.\1ITRESCU
Foto:
Dumitru CONSTA'.'JTIN ESCU
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economisesc

la CEC ...
Deprinderea de a economisi este
foarte folositoare în întreaga. viaţă.
Pentru ca să se formeze şi să se
dezvolte, trebuie mai jntîi însuşită
din anii copilăriei, ca ocican: altă
deprindere.
Alături de familie, de şcoală, d e
educar ea tinerei generaţii în spiritul economiei se ocupă în mod statornic <> ins tituţie astăzi binecunoscu tă în rînduril e prietenilor
economiei d e toate vîrstele :
CASA

•

FOILE DE ECONOMII CU ll~BRE

Constitttie primii 11aşi
pe calea economisirii.
Şcolarii
din
primele
clase le utilizează economisind sumele mici
de care dispun, de 1
sau l Lei. Cum ? Prin
.. colecţionarea" de timbre, care se a11lică pe
foile de economii în
spaţiile destinate în acest scop. O foaie de
economii are imprimat
un
timbru în valoare
de 1 leu sau de 2 lei
şi cuprinde alte 24 de
casete libere, pe care
se aplică
timbre pe
măsura cumpărării lor.
O foaie de economii
completată
cu timbre
poate fi în valoare de
25 de lei sau de 50 de
lei, în rciport cu valoarea timbrelor aplicate.
Foile şi timbrele de economii se pot procura
de la unităţile C.E.C.
şi poştale şi de la mandatarii C.E.C. din şcoli
(învăţători
sau profesori). Micii depunători
pot solicita oricînd restituirea sumelor economisite în acest mod, la
oricare dintre unităţ{le
menţionate. De asemenea posesorii foilor de
economii
cu
timbre
pot solicita ca sumele
pe care le-au , conomisit să fie transfera te p~
librete de economii.

• CECURILE DE ECONOMII ŞCOLARE
Sînt o mică enciclopedie în culori şi
se

DE ECONOMII

ŞI

CONSEMNA-

ŢIUNI.

Prin acţiunil e instructiv-educativ e pe care le organizează în strînsă colaborare cu unităţile de în·
văţămî nt,
Casa d e Economii şi
Consemnaţiuni urmăreşte ca. odată
cu însuşirea cunoştinţelor şcolare.
elevii să înţeleagă rostui economis irii, să se ferească de risipă şi să
utilizeze micile economii depuse la
C.E.C. în scopul satisfac erii unor

prezintă sub forma unor cartonaşe tipărite,
cu texte şi ilustraţii sugestive din diferite domenii : ştiinţă. artă, istoria patriei. literat iiră
etc. Tematicile acestea
de larg interes
sînt
grupate in !-eturi, un
set complet cuprinzînd
zece cecuri de economii
şcolare. Un cec are o
valoure de 5 lei. deci
valoarea
unui
set
complet este de 50 de
lei.
O vizită la oricare unitate C.E.C. poate satisface dorinţele elevilor de a-şi
procura
cecurile de
economii
şcolare.
De asemenc>a
acest instrument de economisire atractiv mai
poate fi procurut
de
elevi în numărul dorit
şi de la unităţile po5tale, ca şi de la mandatarii C.E.C. din şcoli
(învăţători şi profesori).
Restituirea
sumelor
se poate efectua oricînd, potrivit dorinţei
posesorului, de oricare
dintre unităţile amintite.

• LIBRETUL DE ECONOMII PENTRU
ELEVI
Şcolarii

care
şi-au
prima lectie de
economie şi au devenit
„ colec/ionari" de foi de
economii cu timbre şi
de cecuri de economii
au posibilitatea
să-şi
dezvolte deprinderea de
a economisi folosind liinsuşit

bretul de economii pe~
tru elevi. Şi prin in-

dorinţe,
proprii vîrsteî visurilor
înaripate.
La. toatp aceste cerinţe răspund
11erfect şi cele trei instrumente de
economisil'e special destinate elevilor, care constituie primii paşi p e
calea economisirii. Este vorba d e
foile de economii cu timbre,
de
cecuriUe de economii şcolare şi de
libretele de economili pentru elevi
- adevărate _,cărţi de v izită" ale
şcolarului 11hibzuit şi cumpătat.

termediul acestui libret,
micii depunători cunosc
satisfacţiile
pe
care le oferă deprinderea de a economisi :
cumpărarea
din banii
proprii a unor obiecte
mult dorite, bucuria de
a oferi daruri părinţi
lor, fraţilor, prietenilor ş.a.
Libretele de economii pentru elevi sc emit de casele de economii
şcolare,
care

funcţionează

în şcoli,
au circulaţie numai
în cadrul casei de economii şcolare care le-a
emis. Se pot depune orice sume, începînd cu
o depunere iniţială de
1 leu, iar restituirile se
efectuează, ca şi depunerile, numai la casa
de
economii
şcolară
respectivă,
la cerer ea
elevului titular de libret.
şi
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Telegrama adresată tovarăsului
;

NICOLAE CEAUSESCU
.)

Secretar general al Partidului Comunist Român
Preşedintele Republicii Socialiste România

de participanţii la adunarea festivă
Capitală consa(rată ~~Zilei Presei Române~~
Mult stimate şi iubite tovarăşe

NICOLAE CEAUSESCU
Cu cele mai alese'
sentimente, cu
profund
devotament şi .inc ită preţuire, participanţii la Adunarea festivă dedicată „Zilei pres~i romăne" vă
aduc, în numElJe tuturor ziariştilor comu:iişti
din
România, al tuturor lucrătorilo r dirf preso noastră,
un vibrant omagiu, expresia odrr. iroţ iei şi stimei
ce vi le purtăm, asem enea întregului popor, pentru
indelung ata şi exemplara activitate revoluţionară,
de peste o jumătat) de veac, pentru străl ucitul
exemplu de militant comunist, pentru viaţo
de
luptă şi dăruire prin care v-aţi ilustrat co
un
more şi înflăcă rat patriot, slujind cu obnegaţiE şi
pilduitor curaj partidul, cauzo libertăţi i şi i n:lependenţei patriei, cauzo
socialismului, dedi cindu-vă cu o
energie
inepuizabilă
ridicării
României pe cu!mi tot moi inolte de progres şi
civilizotie.
In acest moment deosebit pentru munco şi viaţo
noos!ră, a z i ariştilor, î ngăduiţ i-ne,
mult stimate
tovarăşe secretor general, să dăm glas neţărmuritei
noastre satisfacţii, o tuturor ziariştilor, pentru faptul
că in fruntea partidului şi a ţării vă ollo ţi Dumneavoastră, erou legendar ol unui popor de eroi, deschizător de orizonturi tot moi largi in istoria patriei
noastre, militant
exemplar
pentru
împlinireo
măreţelor idealuri ol e naţiu ni i romăne, co nducător
cu inegalabile calităţi. Mobilizat de nepieritorul
Dumneavoastră
exemplu, strîns
unit
în
j u ·ul
pa :tidului,ol - Dumneavoastră, întregul popor acţio 
n ează cu nestrămutată hotărîre pentru o întruchipa
in împliniri · durabile gindul crea lor, vizionar
ol
Partidului Comunist Român.
Acum, în anu l in care s-au sărbătorit 6S de ani
de Io făurireo Partidului Comunist Romă", SO de
,a ni d e Io istoricul proces de l:J B raşov, in cadrul
căruia, spre mindrio noţiu n ii române, v-aţi ridi cot
in mod curajos împotriva războiu:ui, o fascismului,
pentru apărarea integrităţii şi suveranităţii patriei,
acum, în anul în care om celebrat cu
mîndrie
patriotică măreţele realizări obţinute în cei 21
de
ani care au trecut de la Con3resul a l IX -iea
ol
partidului, - în spiritul adevărului isto ric, pe care
Dumneavoastră îl apăraţi cu fermitate neabătută,
subliniem, şi de această dotă,
adevărul,
scump
conştiinţelor noastre, că toate victoriile obţinute în
devenireo socialistă, liberă şi i ndependentă
o
pa'.riei sini nemijlocit legate de conducerea
de
către partid, de urmarea neabătută , cu însufleţire
patriotică o îndemnurilor şi
o rientări lor Dumnea voastră, î nţelepte şi inflăcărote.

Printr-o coincidenţă ole cărei semnificaţii ne înIo o şi moi puternică responsabilitate
calitatea muncii noastre, sărbătorireo
în
acest an o „Zilei presei române" ore loc Io împlinireo a SO de ani d e cind, pentru memorabilul
Dumneavoastră curaj revoluţion ar, Io
1S august
i 936, printr-o sentinţă nedreaptă, a ; i fost intemni;o t
deamnă
faţă de

intre zidu~ile Doftoneî, unde încă o dotă ati dovedit
r:mar~ab1.lele c~~ităţi
politice şi
orgo~îzatorice,
d1rzenio ş1 clorv1z1uneo revolutionoră.
As.e meneo ..intregului nostr~
popor, a:um,
în
preoima morn noastre sărbători nationole ziuo de
.23 .Aug~st, .zio:iştii din România işf reofi.~mă, mult
1ub1t.e ş1 . sl11~ate tovarăşe
secretor general
ol
portrd~lu1, vo1n!o de o urmo luminosul Dumneo ~o.?s~ro ex_emplu de mu.1că şi viaţă, de o fi
I :i
1n~~ţ1meo increderii ce aţi acordat-o presei in toti
on11. care ou urmat
Congresu:ui
ci IX-iea
al
portrdului, de cind in fruntea ţării si o i::ortidului
conduceţi c.u clarviziune şi strălucire' opero istoricei
~ poporul.u1 român de· edifico ·e o societăt;i socialiste multrl~!erol dezvoltate şi înaintare ~ patriei
spre comunism.
C~ ~ioriş~i, ca ~ct.i.vişti oi partidului mereu prez:nţ1 1n . miezul_ v1eţ11, ol realităţii, s!ntem mi ndri
s::i .surprr~d.em 1n paginile presei, i n emisiunile de
rod!ot:l7vmune şi să facem larg cunoscut
în
!oro ş1 1n lu~e f_opt_ul că poporul întreg intimpină
mari;a. no?stro sarbatoo re noţională cu satisfoctio
depl.1no ~o este făuritorul direct, sub conducerea
portr~ulu1, .a Dumneavoastră personal, mul t stimat)
tovoraş1: _N!coloe Ceauşescu, o celor moi grandioase .re?·•zon pe care
le-ou
cur.oscut
vreodo:ă
plo1urrle_ noastre strămoşeşti, cu hotărireo fermă c.b
a munci cu neţărmurită obnegotie si devotamen t
pentru o lăsa generaţiilor viitoare
toră inlloritoore, puternică, liberă, suverană.
·
Fă_cîndu-.ne u_n tit:u „de mi nd.rie din o infăţ: şo Î:1
presa - tribuna de ourmare ş1 oglindă in ca re se
reflectă democraţia muncitorească revolutiono ră măreţia m~ncii şi vieţii contemporanilor noştri, d in
o ne. manifesto co devotaţi cronicari oi impresio~o~t~1 o~er~ c~~structive a poporului r omân, din o
mfoţ1şo infoptumle şi idealurile luminoase ab
?omeniJ~r muncii de Io oraşe şi sate, noi t.Jţi ved.?m
1~. boga~10 de fapte ole prezentului, in perspectivele
v11torulu1, ol căror permanent izvor ~ste tezaurul d ~
epocale r.?olizări din anii de după cel de-ol IX-iea
Conşres, rodul operei
Dumneavoastră
geniale,
m.ultrloterole,
mult
stimate şi
iubi:e
tovarăşe
Nicola e Ceauşescu, inspi rat ctitor de ta:ă nouă
militant strălucit pentru pace şi
prietenie
într~
popoare.
Pentru toate măreţele înfăptui ri, per.t:u cuteză
toarele obiective de viitor, g!ndurile si S)ntimentele
de ~naltă ~onsider~ţie _şi respect ~le roporulu i
roman se 1ndreopto cotre
Dumneavoastră
mult
~timo!e tovarăşe Nicolae Ceauşescu, C"Ond~cătorul
ilustru ol partidului şi slotului nostru, către stimot::i

o
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LA ADUNAREA FESTIVA
DIN CAPITALA
CONSACRATA ZILEI PRESEI ROMAN E

1,Drumul pe care am pornit la 23 August 1944 şi, o dată cu
aceasta, trecerea la făurirea socialismului în patria noastră ou
asigurat dezvoltarea puternică a forţelor de producţie, ridicarea nivelului de

civilizaţie

al întregului popor".

NICOLAE

CEAUŞESCU
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La marea sărbătoare de la 23 August
gîndul nostru şi mîndria
PARTIDUL - CEAUSESCU
ROMÂNIA!
'
rim cea de-a 42-a a:1!\1crs n·c a
victoriei revoluţiei ele eliberare so-

cială

AUGUST
Pc întreg cuprinsul tării, in inimile şi cugetele noa'>tre e ~ărbă
toare. Intr-o
atmos[era de t-ntuziastă angajare patri:>tică sărbăto-

2

şi

naţională,

anU:'.a>c-~stă

şi

un tiimperialistă.
Poporul român 11u v.:i. uita Hicl·
odată că, la 23 august Hl44, a trăit
ul ti1~a zi de opre:;i uue şi i n ~iia lui
zi în libertate şi demnitate. O zi
cucerită cu jertfe grele, o zi înscrisă cu litere maju!'c 1..1le în carfca
de aur a istoriei s:1 le. O zi care
a marcat începutul unct noi ere in
viata tutur or celor ce ne aflăm d\n
vremi imemoriale pe acest pămînt
care se cheamă
Rom ;~nia.
O
zi despre care t0varăşul Nicolae
Ceauşescu spunea ci'\ „a deschis o
eră nouă în istori;i poporului român, era unor profunde fransformări democratice, Hvoluţion;we, a
realizării deplinei itarle11enc1enţ~ şi
suveranităţi
naţionale, a făuririi
unei vieţi noi".
Din aceşti ani ~!ol'io->i c;e detaşează cu deosebire perioada inaugurată de Congresul :il JX-lea al
partidului, cea mai l'eetilţt în în-

făptuiri din întrea~a noastr.i. istorie naţională, perioc.da
denumită
pe drept cuvînt
Epoca. Nicolae
Ceauşescu. Epocă incrustată cu litere de aur în Marea Cart-'l a 1arii
prin tot ceea ce a redat popor11lui:
demnitate şi omenie, capacitate dt.•
creaţie şi spirit revoluţionar, isto•ria însăşi. Prin granc1i0as~!e rt>alizări
obţinute di:i 1965 încoace,
mult superioare, incomparabile faţă de perioada anterioani
Realiză ri
indisolubil legate de numele si activitatea teoretică şi practică a
tovarăş ului Nicolae Ceau~e:>cu, care,
prin clarviziunea ;1a politică, prin
realism şi cutezanţă 111 ginclire, prin
dragoste fierbinte fatiJ de patrie şi
popor, prin intransigentă rcvoiu\ionară şi profundă anali;:f't ştiinţifi
că a vieţii sociale, aduce o contribuţie inestimabilă !a progresul ~i
prosper itatea ţării, la afirmarea ei
ca stat independent şi suveran, egal
în tre egali. La temelia României
de azi se află stilul şi metodele
revoluţionare promrivate de marele

~1/6
--:::::::--

nostru

conducător : lc>~i.itura .
indeslructib ii~
dintre

p11tei·partid
şi popor, dialogul sistematic
cu
masele, largul de;11ocrntisrn socialist, spiritul de iniţiativu al oa-nE:r.ilor, implicacea l::>r acti\'(,, :·e<,,ponsabilă în adop t:1re.1 :,i înfflr.L uire.1 programelor de dezv,,lw;·e economică şi socială a t::itii.
Factor dinamizal.:ir, pur ~ălor de
cuvînl al partidului, dcir şi cronicar fidel al reali t.11,ii noi in continuă devenire, presa ro mânească
a cunoscut în anii rev'J lL!(iei şi
construcţiei
socia1iste o ev01 utie
mereu ascendentă, asu:;if a Pi pu·
nîndu-şi
pecetea i•Jr novatoare
amplele deschideri opera ~e de Congresul al !X-lea. „Scînle:ia ", , Era
socialistă
„Roma:iia
l 1 bPră ",
„Scînleia tineretului', cE:ldal1c publicaiii centrale ~i locale, Radi oleleviziunea au devenit un in;;trument preţios al Qpr-!1"f:i de zidir~
socialistă,
contributnd cu mi.llo:icele 101· specifice
111 a:'.!c.:>ler.'.\l'~tl
proceselor de înnoi r·~ revo luţiona ră
a ţării , la promovarea
înal1P.lor
valori umaniste ale s..>ci:i!ismul ui.
Rolul şi autoritatea pre~~i au crec;cut e;u fiecare an, găsindu-şi în
mod obiectiv un teren larg de afirmare în cadrul concepţiei novatoare, promovate de pari;ldu\ noslrc1,
de secretarul său ge:1et'<.d, IJrivind
edificarea noii societăţi ca o orînduire profund de:nocratid, condusă de popor şi pentru popor Ziariştii au beneficiat, iri toat;1 arenstă peri oadă, din pari.ed pariidul!.!i,
a tovarăşului Nicola~ Ceau.5esco..1.
de o conducere şi inclrttmare cu
adevăra t ştiinţifice, intPmeiute pe
cunoaşterea legilor s.1cinle, pe sesizarea intercondiţion:'.'u'ilcJc m•Jltiple
între factorii obiecliv1 şi su biectivi în dezvoltarea soci::i.1:1, pe reglementări care au creat un cadru
~uperior desfiişurării a.::estci activităţi. Şi putem să afirmăm, nu ff,ră
îndreptăţită
satisiactie, că presa
comunistă a slujit şi slujeşte interesele partidului, nle poporului, cu
cinste, cu responsa!:> ~!itC<Le. Ea a pus
şi pune necontenit în centrul activităţii sale susţinerea cu fermi tnte
nică,

„.

a strategiei ştiinţifice, rcvolu t[o11are de dezvoltare şi înflorire multilaterală a patriei, care încorporează în toate artirulatiile
sn~c
contribuţia
străluci.ti1,
criginală,
clarviziunea şi spiritul revoluţionar
ale tovarăşului Nicola·~ Ceau.;i,,:;c:u.
Este o strategie cu profunde implicaţii asupra creşterii economice şi
progresului
general al ţării, si-

luînd în prim-plan factorii intensivi ai dezvoltăr:i
economice,
orientarea fermă s9r<! creşterea mai
rapidă a productivitf1\ii muncii, ca
premisă principală a sporirii venitului naţional,
valorificarea la
un nivel superior a nnteriilor prime şi resurselor ene·:Jetke, reducerea accentuată a chelluieiilor materiale, sporil'ea efkienţei şi call-
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tăţii

produselor. O s~rategie care
în acelaşi timp, crearea şi
dezvoltarea unei 'lgricultu;·i
moderne, intensive, în[ăptuireG
noii
revoluţii agrare.
Presa noastră şi-a spus cuvintul
cu competenţă
în
pr0blerne de:
mare însemnătate privlud ridicaeea continuă a bunăstării oamenilor muncii, ca de 3ltminteri in asigurarea întreguli1i ansamblu al condiţiilor ce determină creşlen:3 calităţii
vie(ii, a n ivelulttl de cultură şi civilizaţie al poporului. E:l
îşi aduce o contribtt'~ie tot mai însemnată la afirmarea
umr.ni~:Ttu
lui revoluţionar, proprill o!·indttirii
noastre, în centrul căcuia se află
etica şi echitatea socialistr1, libertatea şi demnitatea oamenihi:. F.~te
remarcabil şi aportul pub:iicaţiilor
noastre, fiecare poLrivit pro~·i!ului
ei, ca şi al radiotelevi;:iunii, la formarea omului nou, profund de\·otat idealurilor r.ociali~mului şi comunismului, înarmat cu noile <:uceriri ale cunoaşteni
umane. cu
ideologia revoluţionadt, ~tiin\ifică o
partidului. Presa mi1iteazt1, cte asemenea, pentru funcţionarea op:imf1
a largului sistem
dernoc:·a!it. de
conducere a tării <le căf re popor.
sbiem iniţiat de dtrt' lo'.1arăşul
Nicolae Ceauşe.>~u, pentru valorificurea plen<.lră a 111 iţi::ttivd, expcvizează,
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L'ienţei şi capacităţii de creaţie a
maselor. Nu putem s'i nu relevăm
contribuţia
presei româ:ieşt: 13
promovarea fermă a politit:;i externe şi a întregii activităt: internaţionale a parlidultti
şi statului
nostru, politică ce ->e întemE;ia~d pe
o concepţie unitară, cunoscută şi
apreciată
pretutindeni în lume,
concepţie la teme~ia
căreia
stau
principiile independenţei şi suYeranităţii
naţionale,
egalitatii în
drepturi a tuturor statelor, neamestecului în treburiie interne ale
aIJ;or state, avantaju'.ui
reciprur.,
respectării dreptullli sacrn al
fiecărui popor de a-şi hotărî singur
clesti nele.
In lumina vastei <1pe,·e con>1ructive ce se înfăptu1e.; te
în
(ara
noastră, pe
drumul
deschis la
23 August 1944, sarcinile
p·:esei
noastre devin din an în an
tot mai comple·,e, cot mai importante. Ea este chemati:i să devină o tribună
din ce bi Cl! mai
puternică a idealunlor
înaintate.
a spiritului creator, si'1 se situeze la
înălţimea etapei noi
în care am
Pă?it, etapă decisi 1:~1
pentru construcţia

socialistă

şi

comunistă,

obiectivul ei strategic fund::imcmtal
fiind
intrarea R::irn;lniei !ntr-un
stadiu superior : trer.1~rea de la o
ţară în curs de dezvoltare la o ţari:i

cu nivel mediu rle dezvoltare. Este
mai presus de orice îndoială
că
anii pe care 11 trăim vor rămîne
în istorie ca ani de rodnice împliniri, de muncă a·ttntaUi. eroică.
Datoria noastră, a t.ituro!:' lucrăto
rilor din presă este de a fare din
paginile publicaţiilor nom~~re, din
emisiunile de radio şi televizilme
aclcvărate tribune do:! lupt~
pentru mobilizarea m'.lselor la înfăp
tuirea grandioaselo~· obiective
de
construcţie a prezeniu!ui ş: \ iitomlui, de afirmare a to~ ce este
nou, înaintat.
Acum, la a 42-a anivt!r.>3re a
Augustului biruitor, avem toate temeiurile să privim optim işti înainte. Ştim că
drumul pe care îl
vom parcurge nu c<>te asfallat şi,
cu atît mai puţin, pre-><lrat cu flvri.
r-..e aşteaptă greutăţi, ne vom confrunta cu destule obstacoi~ în infăptuirea idealului comunist, iceal
pentru care naţiunea
română
a
optat definitiv. Dat' nul ştim că
avem un popor harnic, curajo~.
care poate birui dincultăţil':!, indiferent de natura lor. $i mai ştim
că avem un partid încercat, c<1re
vreme de 65 de ani s-a aflat me-"
reu la datorie, în np'lrar~a intereselor fundamentale ale poporului,
un partid în fruntea căruia se aflil
un gînditor de mare profunzime şi anvergură,
laq deschis noului şi înnoirii, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu. La ori<'.ontul
muncii şi visurilor noastre, sub
limpedele cer al lui A.ugu.;t in ~ăr
bătoare, se înalţă
Romfi.nia
socialistă de mîine, tot mni frum1)asă
şi mai prosperă, ctemn5 şi liberă ,
independentă şi suverană intre stat.ele lumii.

i-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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de
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ZIUA PRESEI ROMÂNE
Vineri 15 august, în sala
de marmură a Casei Scînteii
din Capitală, într- o atm osferă de puternică atlgajare comunistă,

revoluţio nară,

el~

strînsă

unitate în jurul partidului, a ~ecretarului său general, s-a desfăşurat tradiţ i o
nala adunare festivă d~dicaH1
„Zilei Presei R om âne" şi celei de a 55-a
aniversări a
apari ţiei primului număr
al
ziarului „Scîn teia ".
Adunarea, organiza~ă de
Consiliul Ziariştilor, a reunit
între participa_nţi 7.iari5ti din
presa centrală, de la Agenţia
Română de Presă
„Agerpres" şi de la R adioteleviziune, d in redacţiile p r ef:P.i periodice. precum şi muncitori
tipografi, activişti de partid
şi de stat. reprezerţtan~i
ai
unor org:mizaţii de masii şi
obşteşti.

Deschizînd adu narea, tovaA lexandr u Iones cu, director
general al Agenţiei
Române de Presă „Ager pres",
a subliniat contex tul de ad;ncă semnificaţie în care
se
desfăşoară sărbătoarea tradiţională a ziariştilor r 1)m .'lni, în
anul care a marcat cea de a
65-a aniversare a partidului,
50 de ani de la istoricul proces al militanţilor comunişti
răşul

şi

antifascişti de la Braşov,
21 de ani de la Congresul
al IX-!ea al partidului.
Despre serrg1ificaţia Zilei
Presei Române a vorbii tovarăşul Ion
M itran, redactor
şef
al
ziarului „Scinteia ".
Analizînd, în lumina concepţiei secretarului general
al
partidului despre pr~să şi rolul social al ziaristului, succesele obţinute de ziarele şi
revistele noastre, de Radiotelevizi une în efortul general
al poporului pentru edificarea unei 5ocietăţi nni, avancate, vorbitorul a subliniat
sarcinile deosebite ce slau 'în
fata presei. a ziarn„tilor comun)Şti în traducerea în viaţii
a
măre!elor obieciive
ale
C. n5resului al XIII-lea
a!
p;."'idului.
Cu exigenţă şi simţ de resP insabilitate au fost semnalate şi une1e neîmpliniri ce
mai persistă în munc:'l guzelăre'.1scă. semne ale inerţiei în
gindire, ale unor tendinţe de
comoditate, de sp irit rutinier
ce se mai man ife.3tă încă în
activitatea de presă.
Aşa cum ne i nvaţă partidul, adunarea festivă a constituit şi un binevenit prilP.j
de bilanţ. de analiz:i obiectivă a activităţii depuse, de

s:Jbliniere a căilor de actiune
pe care presa -noastr'L slujit Jrii ei din întreaga ţară î<;:i
propt:n să le urmeze astfel
încît să pc.iată răspunde la
cele mai înalte cote calita~i
ve
sarcinilor de
maximă
răspundere ce le-au fost încredinţate de partid, de sec:-etarul s.:iu generai.
In încheier ea adunării festive, într-o aiinosteră. do vi b r ant entuziasm, de putcrnid
trngajar e
revoluţ ionară,
vartici9anţii au a<lopht t e.xtul u n ei t elegr anw adresate tovarăşului Nl COf,L\E
CEAUŞESCU, secr etar
geneP artidului Comunist
r al al
Rom â n , preşedintele Rc1m blicii Socialiste R omânia. Aprobată. prin
vii, en tuzhstc
aplauze, t~legrama. a. d a' ghs
deplinei unităţi de gi nduri şi
sentiment<' a. tut ur'>i' zlar ic;tilor rom:îni, sentimentelor de
înaltă. preţttire şi profundă i·ecunoştinţă faţă de actiYitatca.
neobosită
a conducătorulu i
par tidului şi statului nostru,
pusă cu ex emplar s~i rit
de
clăr uirc în slujba intc•reselor
,·itnle ale tlOPOrtllui, a edifică rii socie tăţii s ac:iali'.lte
şi
comun is te p e pămîntul
p atriei.
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Presa, slujitorii săi
se află in fata' datoriei
de a răspunde
cu promptitudine acţiunii
de înnoire publicistică reală
cu finalitate mult sporită,
de ecou social marcant
Cuvintul rostit
ele tovarăşul ION MITRAN
la aclunarea consacrată
„ZILEI PRESEI ROMÂNE''
- - - - - ------·- - - - - - - -- - - -- Sărbătorim

astih.i - în anul im~
plinirii a 65 de a ni de la filurire3
Partidului
Comunist Hornân, !n
preajma aniversării istor.ic~i victorii revol uţionare din August 1944
şi la scurt timp după marcar ea a
21 de ani de la Conr;r~sul al IX-iea
- Ziu a Presei Român e, a11ariţia cu
55 de ani în urm~ a p r im ului n umăr al ziarului „Scin teia ".
Aşa
cum
apreda
tovarăşu!
Nicolae Ceauşescu la semicentenarul „Scînteii ", apari tia acesteia in
august 1931 „a marcat un moment
importan t, s-ar pu tea Sllll11E' o nouă
calitate în d ezvolt area prf'.Sl'Î muncitoreşti, revoluţionare din Român ia, in creşterea combath1 itătii !,i
capacităţii ei de luptă pentrn afit'marea principiilor revl)luţfonare,
pentru apărarea inlercselnr •1iiale
ale poporului nosfru ", „Scînteia ".
întreaga presă, r.:idioieleviziunea actionînd apoi, în anii
construcţiei
socialiste, „ca u n f~etor imi>ol'tant
în măreaţa ep opee condusă de
1>artid - de tram1formare 1·c voluţionară a societăţii noastre".
Urmînd
indical,i!Ie
pari id ului,
militînd pentru în făptuirea polHicii
sale, presa noastră s-a aflat ~i se
află în miezul fiet'hinte al <'Venimentelor, al proce;,J!ui revoluţio
nar de amploare ce a schimbat şi
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schimbă

înfăţişarea

ţării,

con~Wu

ie temelia înălţării ei pe trepte
superioare de ci vili zaţie.
Folosim acest prilej pentru a e:xprima din nou sentiment~le noastre de mulţumire şi minclrie că în
munca de zia r işLi ne este mereu
călăuză inestimabilul exemplu revoluţionar al conducri ~orului p::irtidului şi statului, remarcabilă personalitate de militant forma t de
partidul clasei muu.::ibare - i!ltrat
din fragedă
tinereţe în vîltoarea
confruntărilor
sociale şi politice.
Conştiinţa naţi unii noastre pi:\strează şi cinsteşte ca pe un nepreţuit
tezaur momente ş i evenimente r.le
profundă semnificaţ~e într~ care ~e
disting procesul de la Braşov d in
1936, u rmat de anii detenţiunii la
Doftana, devenită înaltă şcoală politică a luptei patriotice, revoluţi o
nare, în condiţiile aspre ale i1ugali tăţii, admirabila iniţiativă ca crganizş.tor al ma:>elor la marea demonstraţie

boinică

antifasci:;tă şi

anti răz

din mai l:l39, alte nenumărate manifestă;! ş~ evenimente
aşezate de logica istoriei drept trainice pietre de temelie ale actulu i
revoluţionar ce desrhidea, cu 42 de
a ni în urmă, p.:irt lle
ade·.;ăratei
v ieţi libere şi independente a poporului român.

Sărbătorim

„Ziua p!'esei" la conunor evenimente
cruciale ale istoriei naţionale Iar
în lumina lor, Congresul din 1965
al Partidului Comut_!ist Român îşi
profilează tot mai puternic însemnătatea, valorile economico-sociale
şi politico-ideologice,
naţionale şi
internaţionale. Curajul rupturii cu
şabloane anchilozante ce reduceau
practica socială la perimetrtll cercului vicios al autoreproducerli după
scheme prestabilite, dezavuarea asfixiantelor concepte dogmatice au
descătuşat gîndirea proprie, originală, izvorîtă din condiţii na~ionale
specifice, păgu bitor ignorate pînă
atunci, au dat cale liberă
unor
soluţii noi, valoroase prln impactul lor cu viaţa reală, supcrloare
prin înscrierea ~rgani~ă în dinamica procesului revoluţionar,
prin
faptul că s-au dovedit deopotrivă
receptive la perenitatea ')i trăinicia
principiilor şi legilor generale ca
şi la exigenţele p<actlcii
sociale
imediate. Acest :;pirit şi-a afirmat
forţa vitalităţii prin generalizările,
concluziile şi orientă.rile novatoare,
prin realismul de:nonstraţiei Ştiin
ţifice, pe scurt, prin concepţia care
a intrat în gindirca polllic<l a epocii drept doctrina. Ceau5es0u, doctrină ce fundamentează şi călă
uzeşte şi activitatea din sfera mijloacelor de informare în masă.
Ca de fiecar e dată cînd facE::m
bilanţul activităţii publicistice, frecvent în colectivele de mundi, dar
şi de Ziua presei, pornim de la
conştiinţa că succesele prt:„s<?: noastre - purtător de -cuvin! al partidului în mase, oglindă ş i tribună
a democraţiei muncitrn·eşti, revoluţionare sînt nemijlocit legate, în
fapt izvorîte din a9ticn.rea fermă a
principiului
conduc.erii de către
par tid.
S-a afirmat şi se afirm;J. pe bună
dreptate că paginile ele ziar sînt
mărtur ii ale istoriei, că adresîn du-se
opiniei p ublice, miJloacele de informare exercită prin cuvînt, rnnet
şi imagine o functie socială ş i educativă de importanţă deosebită.
tn etapa actuală - corespunză
tor orientărilor
Congresului al
XIII-lea, hotărîrilor plenarei C.C.
al P.C.R. din Iunie a.c., care, pe
baza expun erii to v-ară5uh1i Nicolae
Ceauşesc u , a jalon at obiectivele ce·
lui de-al 8-lea cincinal, - dez\'(11t area economico-sodală, clircctiiie
perfecţionării orga nizării şi c;onrldcerii societăţii,
procesul accelerat
al modernizării forţelor de producţie a u ca numitor comun eidgenţele
unei calităţi noi, supel'iour~. necesar a fi transpuse practic în indici
de eficienţă maximă,
economh:ă,
da1· nu numai <:'con omlcă. Munca
din industrie şi agr.icultura, lntrenga forţă de creaţie şti:ntifică ş i
tehnică, eforturile de produc\ ie m aterială şi spirituală sînt concentrate
si direcţionate programatic
spre
domen ii de cea mai mare în~em
nătate, cum sînt modernizarea 01· ganizării şi conducerii producţiei ,
fluenţa aniversării

ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, cre~ter~a productivităţii muncii,
reducerea cunsumuril9r de materii prime, materiale, combustibil :;i energie, valorificarea lor superi?ară, sporirea generală a eficienţ~i. In cc<·st sens,
imperativul calităţii, departe de a
fi un simplu enunţ abstcact, capătu
atributele acţiunii concret\? in inindustrie şi agricultură, in întreg
mecanismul şi .;istemul vieţii social-politice, inch1siv in publicistică. Ceea ce impune ca paginile ziarelor şi revistelor, emisi ur.ile radioteleviziunii să se afle mereu sub
semnul fertilei convin~eri potrivit
căreia factorii int~nsiv1. dl" caii ta te.
poartă încărcătura ideatic:l şi strategică a unei ad~văra~e forţe motrice revoluţionare.
Chemată de
o:irtid să indepiinească un rol dinamic in unirea
eforturilor întregului pop.:ir, în afir·
·marea conştiinţei înamtţ\te, presa,
slujitorii săi se află în faţa datoriei de a răspunde cu ~romptitu
dine nevoii de înnoire publicistică
reală, cu finalitate mult sporitfi, de
ecou social marcant, ţeluri realizabile numai printr-o
multilaterală cuprindere a vieţii economicosocia\e. politice. ~wtur'lle din ţară
ca şi de pe arena mondială, prin tr-o mai directă cunoaştere a vieţii
şi descifrarea an3litică :"I proceselor ei complexe, a dialecticii dezvoltării.

Ne este desigur limp~<le·: cnlitatea priveşte dired finalit::i~ea artiemisiunilor, a întregii
colelor şi
munci din presă şi privind presa
- de la documen~are la redactare,
de la punere relevantă în pagină
sau emisie la difuzare operativă eficienta lor fiind aşteptată în cîmpul rezultatelor 5:)cial-e.:onornice, în
sfera conştiinţei şi a rclnţiilor sociale. Puterea ~e influ~ntă a mesajului adresat citite>rilor, telespectatorilor constă în capacitatea de a
genera şi consolida opinii, convingeri şi atitudini înaint:ii:e, a contribui la organiz:1rea superioară a
muncii, la concentrarea eforturilor
în jurul obiectivelor esenţiale de
înfăptuit la fiec::i.re loc de munc3
iar prin aceasta în între;iga societate.
Colectivele redacţionale alE> %iarelor şi revistelor. agenţiei de presă. radioteleviziunii înţeleg că au
datoria de a înf.1ţişa mai amplu,
multilateral, atradiv şi convingător
experienţa
econ°1mico-socialii
în
continuă îmbogăţire, vi::ita tumultuoasă a patriei, munca rndnică a
oamenilor, de a ·act ion 'l
pentru
promovarea noului, a tot C':! este
înaintat. Ele au permanent drept
călăuză indicaţia
secretaru!l 1i general al partidului ca
articolele,
emisiunile, repor:·ajele, inio~·maţiile
să fie fiecare în parte şi în
ansamblul lor ·- rezult:-itu! „!>tu<lierii atente şi responsabil~ ?. realităţilor,
al folllsirii
intP.ligentei
maselor, al confr,mtării f:t]ltelor şi
părerilo1·
exprimate ele oamenii
muncii".

ZILJA PRESEI ROMÂNE
In cuvîntarea de murP. îmemnă
tate teoretică şi practică rostită de
tovarăşul I\ icolae Ceauşescu la Plenara C.C. al P.C.R. din lunu iunie
a.c., a fost - cum se ştie - prefigurat un amplu progr:i.m de acţiune în scopul illfăptu irii planului
pe acest an şi pe întregul cincinal.
a prevederilor Congresului al X!lllea. Ca de fiecare dată. în orientările şi ideile cuvîntării.
presa,
radioteleviziunea găsesc un cuprinzător şi stimulator pro~rnm. premisele unor acţiuni pulJlirislice de
amploare, cu puternic3. forţă de
convingere şi mobilizare.
Realitatea pe care sîntem chemati
să o surprindem şi asupn căreia
iuformăm este aceea a unei impunătoare şi dinamice înfăptuiri, a
luptei şi muncii de zi cu zi a
oamenilor, a efodului c0nlinuu dt.!
creaţie în toate clomeniile. în spiritul adevărul ui, care trebuie să
ne caracterizeze mereu ca activişti
ai partidului, avînd „functia '' de
cronicari ai revoluţiei, trebuie să
spunem că dacă, în general, dimensiunile, pulsul rea!ităti!or sint
transpuse expresiv în publicistică,
există şi cazuri cînd un reportaj.
o informaţie, un articol devin banale şi aride relatări cont.abil-biro·
eratice prin perpetuarea u;ior conformiste şabloane ce mine.qză, compromit dorita şi necesara comunicare sinceră, inspirată,
atractivă.
proaspătă iar prin aceasta comringătoare şi mobilizatoare.
Implinirea unui asemenea dez:derat solicită a acţiona mai ferm
cu pricepere, imaginaţie şi adevă
rată pasiune profesională.
nentru
adecvarea mijloacelor publicistice
la cerinţele actuale ale procesului
educativ, ale vieţii
social-p-:>litici?
în general. I n sp!ritul e'<igenţt?lor
conducerii partidului, să avem mereu în vedere r:ă a promova consecvent
principiile
rl~mocraţiei
muncitoreşti, ideea
perfectionări i
mecanismului său, a relier1 \ernnificaţia

oamenilor
prociucători

social-istorică

u

c.alităţii

muncii de pr.1pril'lati.
şi beneficiat i r·•,..
0 -

riri de

seamă :ile noii orinduiri înseamnă a
milita pentru re<;pec-

tarea cu stricteţe a ordinii şi disciplinei, a interveni
cu hotărire
pentru a sprijini Iuncţior.area normală, sănătoasă a institutiHo::- democraţiei, a populariza experienţa
înaintată, succes~le în îndeplinir'l,\
planului. Totodată, se i111pune a
spori combativitatea faţă de mentalităţi străine 3oc1etăţii noastre, de
orice tendinţe - venite din afară
- de denigrare a realităţilor
şi
realizărilor, de a obţine 5i specula
secrete de producţie,
tehnologice,
ştiinţifice şi de altă natură.
Raportînd activitatea publicistică
la răspunderile ei crescind·~
se
desprinde cerinţa ca gencrulizare<1
experienţei înaintate, începind, t!esigur, cu economia să im Lie înţeleasă ca dimin•.rare a caracterului
critic, avînd în vedere că în dinamismul său :-ioua practică sociaHi
parcurge noţ şi noi etape, întîlneste
dificultăţi,
neajunsuri, de ordin
obiectiv dar şi subiectiv, ca expresie a stilului defectuos dl? lu.:rn
dintr-o unitate ->au alta, dintr-un
sector sau altul. După cum se ştie,
tovarăşul Nicolae Ceauş<?scu a cerut presei, radioteleviziunii să actioneze astfel încît ,,să nu existe zi
în care problemele bazei materiale.
problemele folosirii
r atilmale a
mijloacelor de care dispunem să nu
fie larg dezbătute, criticînd1H:;e energic neajunsurile, lip;urilc ce se
mai mani festă".
Aceasta este cu
atît mai necesar cu cit. pe de o
parte, în unele locuri, inclusiv în
institutii de presă, operează team;i
de critică şi ocolirea
aut,)cdticii.
paralizante pe planul
iniţ!ativei.
demobilizatoare acţionai şi, nu de
puţine ori, generatoare de automulţumire, de sterilă vorbărie şi formalism iar, pe de altă nl!rle. în
unele unităţi economicP. 1::! un<'le
cadre de
conducere si nrganisme
întîlnim ,.rezistenţă" în rlezval uirea
o:;i mai ales, recuno<1<;tere:.:> n<=;e1iunsurilor. adesea sub motivul... apă
rării secretului ele prod 11ctie.
F'c:;tf' n lrge ci"' b:=t?ă a 1wPsei co-
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(Continuare din pag. 1)
tovarăşă Elena Ceauşesc u, în semn de cald omagiu

adus însufleţitoarei actilfităţi pe care o d esfăşuraţi
pentru r.oi şi istorice izbi n ~i p a drumul eroic al
revoluţiei şi const rucţiei socialiste, spre binele
şi
prosperitatea patriei noastre.
se
Acum, la sărbătoarea presei române, cînd
imptinesc 55 d~ ani de la apariţia primului număr
ol „Scinteii", vă rugă m să ne
în găduiţi,
mult
stimate tovarăşe secretar general, ca, în numele
tuturor lucrătorilor din pres~, să dăm expresie legămintulu i comunist
de a acţiona - în spiritul
politicii partidului, al viziunii Dumneavoastră lar-g
cuprinzătoare - p entru a co11feri paginilor presei,
emisiunilor de radio şi televiziune o mereu
mai

munisle

că

deschiderea novatoare
trebuie să pornească
de ln luarea în considerare LI faptelor, de la înţelegerea nece~ităţii
de a privi mereu analitic cl.rnmul
parcurs ca şi perspectiva, · avind
mereLi în vedere teza continuită1,ii
procesului
revo1 uţionar, ceea cr:
presupune a porni de la premi<Ja
că analizele multilaterale, larg cuprinzătoare şi de ecou publicistic
pri vi nd procesele economi co-socia1e sîni condiţionate de cunoaştereo
ch·cctă şi abordarea realistă a Yicţii. adică fără
idei preconcc~ute,
către realităţi

fără prejudecăţi.

Un indicativ de calitate al presei
- ţinînd seama desigur, de prolilul ş-i destinaţia fiecărei publicaţii,
fiecărei emisiuni priveşte nivelul teoi·etico-ideologic, preocuparea
peritru a contribui la clari:icarea în
profunzime şi operativ a c:nor teze
şi principii. Stimul,area 5i afirma1·ea noului în dezbaterile ele ideL
în ştiinţele social-politic-t'. promovm·ea c'lezbaterilo:-, a schimbului de
opinii sînt de natură a c<tpta şi mai
tar,g interesul cititorilor, q înscrie
publicistica românească mai prer:n':lnt în dialogul şi circuitul J~ idei
ni presei internaţionale.
în actualele
împrejurări, poate
mai mult ca
oricînd, o calitate
nouă. superioară a presei şi radi,)tPleviziunii aduce în atenţie şi problema modalităţilor
de p0pulari7.:=tre sistematică, explicare
;:,nalit i că şi susţinere militantă a poiiticii internaţionale a partidului
şi
s.tatului . Avem, în această prlvinţti,
îrirlreptar
neabătut
adevărul câ
p<1litica partidului, Programu'! său,
opera de larg prestigiu internaţio
nal n tovarăşului Nicolae Ceauşescu
- dînd expresie strălucită unită\ii
dialectice dintre latura internă şi
re'l. externă -, constituie un generos izvor de inspiraţie şi orien1·are. de concepere a pa;jinilor, articolelor, comentariilor,
emisiunilor de politică internaţionale'\.
In condiţiile cînd omenirea este
confruntată cu grave probleme, cîii·.:t
de acţiunea conştientă ~i unită a

inaltă expresivitate şi putere de convingere pentru
a fi la înălţimea subiectelor generoase pe' care le
oferă realitatea muncii şi împlinirilor ţării. Ne an·
gajăm să acţionăm şi în viitor pentru ca, prin
fiecare număr de ziar, prin fiecare emrs1une
de
radio şi televiziune să popularizăm larg exemplul
mobilizator al fruntaşilor, experi enţa înaintată, să
contribuim la angajarea tuturor energiilor ţării la o
muncă .d e calitate, mereu mai eficientă, să sprijinim
activ munca
plină
de dă ruire şi
abnega!ie
patriotică a întregului popor, strins unit în
jurul
partidului, al marelui Erou al Patriei, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, pentru înfăptuirea sarcinilor
mobilizatoare ale celui de al optulea cincinal, a
istoricelor obiective
stabilite de
Congresul
al
XIII-iea, spre gloria şi măreţia scumpei noastre
p atrii, Republica Socialistă România.

popoarelor depinde soarta vie~ii pe
mass media zile~·)~· noastre - de la noi şi de peste hotare
- ar trebui să fie mai active in
direcţia conştientizării opmiei publice mondiale asupra funcţiei şi
puterii acestora de a asigura triumful raţiunii. Cu atît mm rr..ult, cu
cit. se poate lesne constat3 - deşi
atomul cu destinaţie paşnică seă
pat accidental de
sub control a
produs deja tragedii, în~rijorări şi
consecinţe de amplitµdene şi durată pe unele meridiane continuă
să. prevaleze c anumită
detaşare
iresponsabilă sau „acomodare sinucigaşă" cu pericolul potenţial atotdistrugător al atomului militar.
in ce ne priveşte, învăţăm din
concep\ia partidului nostru şi propagăm ideea că clacă existtt q putere ce o poate întrece pe aceea
de a comanda focoasele nucleare,
ac-easta este conştiinţa responsabilităţii şi solidarităţii popoarelor. Mrii
cu s~amă în Anul Internaţional al
Păcii, mass media. cultura spiriluală în general, au menirna, înaltn
obligaţie politică şi morala <le
a
stimula şi activa acea solidaritate
de acţiune aptă a instaura spiritul
şi· realitatea păcii, incit acedsta ~ă
aibă se înţelege - n u o durat<1
calendaristică oarecare, limitată, ci
să poarte însemnele sigure ale permanenţei, ale păstrării 5i continu<irii în liniştea civilizaţiei umane.
In sh·însă legătură cu preocupă
rile pentru perfecţionarea muncii
în toate unităţile noastre de presă
este <le subllniat adevărul - cunoscut nouă tuturor şi rostit
la
Ziu!l. presei ca un angajament în
faţa partidului, a societăţii c:'i o
publicistică de calitate nu poate f:i
asigurată decît printr-o cultură politică şi ideologică temeinică, prin
efortul pentru continua pregătire
profesională, în condiţiile deplinei
înţelegeri a exigenţelor disciplinei,
valorilor eticii şi principialităţii în
vi aţa fiecărui colectiv redacţional.
Pătrunşi ele semnificaţia onoarei şi
datoriei de a participa la educaţin
revoluţionară, patriotică, la afirmarea şi mai puterniGă a conştiinţei
pămînt,

socialiste a maselor înţelegem să ne ·
facem datoria şi să răspundem încrederii acordate pornind de la propria noastră educaţie, desfăşurat;'\
şi împlinită în lumina Programului
ideologic al partidului, a tezelor şi
aprecierilor conducerii partidului.
în această zi de sărbătoare pentru cei ce îşi predau zi şi i:!>apte
ştafeta
la „focul continuu" al
cuvîn!ului dinspre şi către oameni,
adresam, în numele Consiliului Ziariştilor, un salut călduros tuturor
lucrătorilor din presă şi radioteleviziune, ·corespondenţilor voluntari
de pe întreg cuprin.sul ţării, tipografilor, tuturor celor care pe o
cale sau alta contribuie la editarea
şi difuzarea pr~sei, la tr ansmiterea
sunetelor şi imaginilor, la judicioasa gospodărire a bazei materiale a
presei şi radioteleviziunii.
Permiteţi-mi să închei
afirmînci
- în numele participanţilor la această
adunare, al cadrelor din
presă şi radioteleviziune :...._ că tezaurul de idei şi de experienţă acumulate de partid, de întregul nos··
tru popor, sub egida cursului novator inaugurat cu peste două decenii
în urmă, bogata operă teoretică şi
politică
a
tovarăşului
Nicolae
Ceauşescu, activitatea sa prodigioasă în fruntea partid~lui şi statului,
vastele pr ograme elaborate de Congresul a l XIII-lea reprezint:'i teme
de frontispiciu, seva de vitalitate a
publicisticii româneşti. Este o convingere politică devenită comand~
ment a l eticii profesion ale iar în
acest spirit, într-un unanim angajament de conştiinţă, asigurăm pe
secretarul general al partidului, pe
stimata tovarăşă Elena Ceauşe:;c u,
că vom acţiona cu
stăruinţă :;;i
abnegaţie pentru înfăptuirea exemplară a marilor îndatoriri ce
ne
revin, pentru ca Programul partidului, politica sa internă şi externă,
hotărîrile
Congresului
c.l
XIII-lea, indicaţiile conducătorului
nostru iubit să fie larg cunoscute
în mase. oglindind dinamic şi multilateral rodnicia efortului creator
al maselor, succesele dezvoltării sodaliste a patr iei.

Manifes tări

în

ţară

prilejuite de

„ZIUA PRESEI ROMÂNE"
ARAD
Cu prilejul Zilei presei române,
la sediul redactiei
„Flacăra roşie" din municipiul Arad a avut L)C o adunare festivă consaernt::i acestui eveniment. Au luat parte, alături de coleclivele redacţionale ale ziarelor ,.Flacăra roşie" şi „Văros Lob6g1r
membri ai subredacţiilor i.iarelor din looalităţi ale judeţului, corespondenţi voluntari,
colaboratori, difuzo1 i ele presă, tipografţ, cititori ai celor
două ziare. In cadrul adună
rii a fost relevată semnificaţia Zilei presei rom<lne şi au

fost evidenţiate s<ircinil~ de
mare răspundere ce
revin
presei n oastre comunist~ în
înfăptuirea obiectivelor
stabilite de Congresul al XIII-iea
al partidului, a indicaţiilor şi
orientărilor
L ovar ă ş ul u i
Nicolae Ceauşescu, secretarul
general al partidului.
Cu acest prilej au
fost
premiaţi cei mai .lctivi
corespondenţi voluntari ai ziarului „Flacăra roşie".
De asemeriea, in cinstea
Zilei presei a avut loc o întîlnire cu subredacţb, colaboratorii şi cititorii ziarului
din oraşul Inţu.

BRASOV
„
Aduna1·ea
festivă care
a
avut loc cu
prilejul
Zilei
presei române la Braşov, in
cadrul căreia despre semni~i
caţia acestei zile a vorbit Ioan
Popa, redactor şef al ziarului „Drum nou", s -a desfăşu
rat în prezenţa tov"lrăşei M<.:ria Cebuc, secretar <'U pr0bleme de propagand."t al Comitetului judeţean Braş•w al
PCR. Au partjcipat iucriHori
ai ziarului „Drum nou", ai
gazetelor „Brassoi Lapok" şi
„Karpaten~·undschau ·•
şi revistei „Astra ",
colaboratori,
muncitori tipografi. In cadrul
acestei festivităţi au fost decernate premiile cîştigălori -

concursului de reportaje
interviuri, organizat ele Comitetul Sindicatului lucrători
lor din presa bra.}(Jveană.
In încheiere, participanţii
la adunare au adresat o telegramă
tovarăşului
Nicolae
Ceauşescu, sec1:etar general al
partidului, în
care ziariştii
braşoveni şi-au exprimat sentimentele de dragoste, respt!ct
şi recunoştlnţă faţă ele conducătorul partidului şi statului nostru şi s-au
angajat
să-şi aducă o conlribuţie cH
mai eficientă - prin inter-

101·
şi

venţii

ga:~etăreşti

convingă

toare şi mobil_izatoare - la
opera de construcţ;e a socialismului în patria noastril.

CONSTANTA
~

In sala de festivit.l~i a re„Dobrogea nouă·• a avut loc, vineri 15 august, o
adunare festivă consacrată
Zilei presei române şi implinirii a 55 de ani de la npatiţia ziarului „Scînteia ·•.
Despre semnificaţi a acestui eYedacţiei

niment a vorbit Aurelia Berariu, redactor şef al ziarului „Dobrogea nouă", e'lfi.denţiind rolul ziarului în viaţa
judeţului. A luat apoi cuvîntul tovarăşul Gheorghe Andronic, şeful secţiei propa,~nn
clă a l Comitetului judeţean de

partid şi Ghe9rghe Madnică,
prim-secretar al Comitetului
municipal de partid, primarul oraşului Consl anţ:l.
Un
m oment l:!moţionant a
a\'U l
Joc cînd în sală, din partea
unor colective
muncitoreşti,
delegaţii au adus inesaje
de
felici°tare. Intreprindere<t
de
morărit .şi panificaţ;e
Constanţa, prin delegaţii -;ăi , murari, brutari, au oferit,
ca
simbol al muncii lor - o piine a prieteniei - semn de
respect şi omagiu ':!dus muncii ziariştilor ccmstănţ.cni. Mesaje au mai fost primite din
partea Intreprinderii cinematografice Constanţa,
I.H.R.
Mangalia, Flotei
comerciale
NAVROM, Comitetului municipal al femeilor ş.a., delegaţii acestora ţinînd sr1 mulţumească ziariştilor
pentru
modul în care ziarul le reflectă activitatea.
In încheierea adunării iestive, participanţii au adresat
o
telegramă
wvarăiului
Nicolae Ceauşescu, secretar
general al par1.idului. în care
au dat glas sentimentelor de
aleasă

preţuire,

faţă
conducătorul

dragoste

ataşament

şi

de partid
şi
iubit, a
cârni

activitate revoluţionaru Clmstituje pentru toţi gazetarii un
însufleţitor exemplu de dă
ruire şi
muncă
neobosit<"\
pusă în
slujba
patriei şi
poporului.
Tot cu prilejul Zilei presei
a fost vernisaţă expoziţia de
fotografii a cercului „Fotopres" al redacţiei cu
tema
„Imagin i contemporane". Alte
două expoziţii : una ele pictură intitulată ,. Peisaje
noi
la ţărmul mării·' a cunoscutului artist plastic
constăn
ţean Traian Marinescu. şi c.
alta de caricatură militantă.
intitulată „Pentru parca lumii", apa rţinînd lui Leon te
Năstase, colaboratori
i:tn lornici
ai ziarelor ..D<1brogea
nouă " şi .,Litoral ", au
fost
vizionate de partiri?nnţii la

9

adunare. Du pă momen tul iestiv a av ut loc u n microspectacol oferit de arti.?li ai Teatrului liric constănţe"!n şi ai···

a m atori ai Ca>ei ele cula sindicatelor, care au
interpretat arii din opere şi
muzică folk.
tişti
tură

CRAIOVA
Casa

ziariştilor

din Craiov·1
o manifostare complexă dedicată Zilei
p:-e.:;ei
române, la care aa participr.t
lucrători ai ziar elor ,.înainte ",
revistei ;,Ramuri" 5i Editurii
„Scrisului românesc ', colahorator i
ai acestor in-;litutii.
muncicori tipografi de Ta i ntrep1·inderea poligrafică ,.Oltenia ".
Despre ::emnificaţi a eveni mentului'' vorbit Ludan Tri a

ţă, redactor şef al ziarului „înainte". In continuare, cunoscuţi solişti ai teatrului
; ir ic
din Craiova au sustimn un
recital de muzică, far lucră
tori din cele trei cedaeţii au
prezentat un recital de versuri patriotice sub ge:icricul
,.Inscripţii pe col umrw
unui
timp eroic '". versuri proprii,
dedicate marii sărb5tori naţionale de la 2:-l Aucr ust.

găzd u it

0

IASI
ol

festivă a 1narcat.
la Iaşi, sărbătorirea Zilei
Presei Române, reuniricl, între participanţi, gazl'tari, tipografi, coZaboratoTi cLi publicaţiilo r
ieşene, acli1.•1şli
de
partid şi de
stat, reprezen tanţi ai tLnOT orga11izaţii
de

O adunare

Despre semnificat!<!
Presei Române, ,:l,'-;p n>

şi

buţiile ei în edif ica.re<ţ
mwi
noi societăţi a vorbit 1n c:1mtinuare tovarăşul A.tir•·:~
Indian u, redactor şef adjunct at
ziarului „Flacăra !aş!tlu i".
In încheiere, într-o atmos-

masă şi obşteşti.

feră

d e puternică insuf lqire,
a fost adoptat text11l unei telegrame adresate tovarăşulu ;
Nicol ae
Ceauşescu,
secretar
general al Par tidului Comunist Român, prin care ziariş

Deschizînd lucră·rHe a duriiirii. tovarăşul A lec1i FZoareş.
secretar cu problem.? ele propagandă

al Comitetului jude al P.C. R„ l! tra !1::mis celor prezenţi saltttul
conducerii judeţeni' rl :? partid.
a sublinia t r olul ins.~mna · ~!
revine pr esei. sluj HortlC't
ei
în mobilizarea efor~urilor oamenilor muncii pen l •·u rea l i :::area importantelo r nbi!!cti·.w
ce le sta11 în faţă .
ţean

Zilei
a ~ ri -

Iaşi

'

l

I
I
I

tii ieşeni a tt exprinat hotă Tîrea tor nestrămuta• ~I. d e a
acţiona neabătut pe11 f.rn traducerea în viaţă a ideilor noi,
avansate, de a-şi t.pnri merei:
contribuţia la propăşirea materiak! şi spirituală a ţcl.rii

TIMISOARA
ol

şoara,

în

sală

se afla u nureprezentanţi ai organelor d~ p a rtid
şi de
stat, ai org:m izaţiilor
de masă şi obşteşti, citi lori,
corespondenţi voluntan.
lucrători din domeniul uifuz.1rii presei, tipografi, cnresp ~m 
denţi ai presei centrale şi redactori ai editurii „Facla '·.
In numele biroului
judeţean Timiş al P.C.R. tovarăşul Sofronie FloreJ, :;ecretar al Comitetului
judeţean
de partid, a adresat participanţilor la
aduna re, tuturo~·
gazetarilor timişeni, călduroa
se felicitări şi urări de noi
succese în îndeplinirea sarcinilor încredinţate presei de
partid.
Despre semnifi c::iţi:1 Zilt'i
presei române a vo:·bit Teodor Bulza, redactor şef
al
ziarului „Drapelul ioşu". lntr-o atmosferă de puternic<i
însufleţire, entuziasm şi angajare revolu ţionarr., cei prezenţi la adur~rnre au adop~at
textul unei telegr:lm~ adresate
tovarăşului
Nicolae
Ceauşescu, sec_rctarul genernl
al partidului, în care i:e arată : „Intărind continu u s piritul partinic, revoluţionar al
a rticolelor ş i lucrărilor
pe
car e le ela borăm, vă încredinţăm, mult iubit•! şi s tima.te tovarăşe Nicolae Ceanşesm 1,
că în calitatea
noastră
de
activişti ai partid ului în a cest
domeniu
politico-iclcologic,
vom milita şi în viiior, cu
toată pasiunea şi Nlllpetc nţa
pentru a face l ar g cunoscută
politica partidului şi statului,
pentru a asigura ca. iuţi 0 1m enii muncii timişeni, într-o
strînsă şi indisolubilă unitate,
meroşi

invitaţi

să cunoască şi să inf~ptuias.~l

La club ul ziariştil o•·
din
Timişoara a avut loc;, vineri,
15 a ugust, adunarea
fest i \'ii
prilej uită de să rbători re~1 7. i··
lei presei române, cai·c s-a
desfăş u rat sub semnul -_1 mugierii a 65 de ani ele la fiht rirea
Partidu lui
Com unist
Român, a celei de n 4:?.··a a-
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niversări

a

revolu ţiei

de eliberare so.::ială şi mition:1\i1.
antifascistă şi antiim!)erinltstă din august 1944 şi împimirii a 21 de ani de la Congresul al IX-iea al p:.irtidul uL
Impreună cu cole ~ti·;ele redacţio na le ale ziarelol" şi revistelor care apar !u Timi-

sar cinile ce le r eviu în profil t eritor ial clin măreţul pr ogr am al partidului, m enit să
asigure p rogresul impetuos 5i
multilateral a l patriei, creşte~
r ea
conti nuă a contribuţi<'i
României la t riumful cau zei
gener ale a sociallsmuJni, independenţe i ş i păcii în lume".

Schiinb -de:, experientă
~

)

.

.

RUBRICILE FIXE
•Definesc personalitatea
• Organizează

spaţiul

•Sporesc lizibilitatea
• St1imulează creativitatea
...

• lntăresc legătura cu cititorii
1

ematica vastă ş i complexă pe care o abordează presa noa stră i mpune o distribuire judicioasă a spaţiului în funcţie d e specificul
publicaţiei, de tradiţi i , d e cerinţele cititorilor. O metodă experi m entată şi verifi cată în toată p resa mode rnă pentru rezolvarea
a cest ei
probleme esenţiale în alcătui rea unui ziar sau a unei reviste este, d upii
cum se ş tie şi se practică, rubricizareo.
Stabi l irea rubricilor fixe, cultivarea lor, apărarea ţinutei lor publicistice, inovarea în fu ncţie de nevoi şi evoluţia problematici i abordate duc
în mod nemijlocit la definirea profilului publicaţiei şi Io un echilibru tematic co respunzător.
Ţinind seama de actualitatea acestei preocupări, deloc noi, dar nu
totdeauna privită cu rigoareo necesară, om solicitat opiniile unor colegi în
scopul repunerii ei în discuţie sub forma unui schimb de experienţă.
/\u răspuns invitaţiei noastre ED UARD EISE NBURGER, redactor
sef
ol gazetei „Karpatenrundschou" - Braşov, ION VADUVA-POENARU, ş ef
de secţie la gazeto „Munco", ILLES FRANCISC, redactor şef al ziarului
„Foklyo" - Bihor şi MIHAI BĂDĂRĂU, secretor principal de redacţie la
ziarul „România liberă".

T

O problemă

reală

„Rul>ricizarea zia rului aprecolegul nostrn braşovean Eduard Eisenbw·ger - este o temă
interesantă, pasionantă chiar, care
merită mai multă atenţie din partea specialiştilor noştri în teoria
presei. Fiindcă se simte în practică
nevoia acută a abordării ei sistematice, mai concrete, în profunzime. în acest context, răsfoire<1,
fie şi în treacăt, a publicaţiilor
noastre, îndeosebi cele locale, te
convinge de necesitatea l ămul'irii
unor aspecte insuficient de clare,
altele necunoscute, sau, în unele
cazuri, ignorate. lată de ce salut
iniţiativa
„Presei noastre" care
şi-a propus tratarea acestei problematici".
Ion Vă<luva-Poenar u s ubliniază
ciază

actualitatea problemei puse in dispornind de la întrebarea : Cit
şi cum tr ebuie rubricizată gazeta ?
„Fiecare redacţie, cred, caută un
răspun!. De calitatea acestuia depinde perfecţionarea rubricii, ridi ·
carea calităţii ei publicistice. Pentru
că rubricizarea, în general, şi rubrica, în special, se impun, cu necesitate, în structurile presei moderne. Ele reprezintă linia de dia log cu cititorii în coordonatele cele
mai intime de comunicare şi receptare. închipuiţi-vă un ziar sau 0
gazetă fără măcar o rubrică fixă.
Ar fi ca o faţă omenească acoperi tă de un ciorap : fără ochi şi
fără gură, fără elementele ei principale de reper. In fond, n-ar mai
fi o faţă„. omenească. Dacă şi noi,
profesionişti ai presei, ne-am „ataşat ", ca cititori, de cîle o rnbrică
anume, in alte publicaţii pe car'~
le îndrăgim, putem avea certitudinea că şi cititorii, pe care îi docuţie

rim cit mai aproape de zona noastră de comunicare şi influenţare
educaţională, caută în publicaţiile
pe care le oferim rubrici preferate.
De la asemenea considerente a
pornit şi colectivul nostru, cd de
la „M unca ", o operaţie de i·evitalizare a rolului -;1 locului rubrici lor
în structura gazetei·-.
„ La n oi, la redacţia „ Romăniei
libere" - ne spune, la rîndul său,
Miha i Bă.dărău - problema rubricilor este o preocupare statornic:1,
deşi nu este nouă. Sînt 36 de ani
de cînd la „România liberă" am
învăţat să iubesc meseria de secretar de redacţie şi ziarul la care
muncesc. In Sărindar, unde „Rom'lnia liberă" îşi avea pe atunci sediul, şi redacţi11 şi tipo~raiia, am
aflat pentru prima oară ce se cheamă in ofiluJ unui jurnal. In a (:ei
ani am cunoscut cîţiva mari „ m eseriaşi" ai timpuiui, între care pe
Al. Talex. Cu ajutorul lor am pă
truns tainele meseriei. Am învăţat
să respect cu rigurozitate graficul
de apari ţie, caracterele de literă
pentru anumite articole, formatele
speciale în funcţie de evenimente,
să acord cea mai mare atenţie alcătuirii titlurilor
şi
subtitlurilor,
dar mai ales să respect cu sfi nţe
nie 11r ofilul paginilor, locul şi for m atu l rubricilor.
Menţinerea în actualitate a problemei rubricilor şi a rubricizării
este cred izvorul tinereţii unei publicaţii".

„Disculind problema
rubricilor
în ziar, aş vrea să subliniez - continuă colegul nostru de la Oradea,
Illes F r ancisc că în procesul
de alcătuire al ziarnlui consecvenţa are un rol foarte important,
cu influenţă directii asuprn cîştigă
rii şi menţinerii cititorilor. Ziarul
este în fiecare zi nou, dar mereu
acelaşi ; ca un prieten apropiat care
îţi spune bună rti:nincata C'U acelaşi
glas, cu acelaşi surîs, cu aceeaşi
privire, dar în minte cu preocupările noi, ale zilei. Rubricizarea
poate asigura chipul acestui prieten consecvent - pe care-l ştii cum
arată şi ce gîndeşte şi de la
care aştepţi în fiecare zi, cu încredere, veşti noi.„".

Experienţa
4

•

IŞI

spune cuv intui

„ Consecv~nţa în alcătuirea ziarului - continuă Illes Fran cisc este o obligaţie permanentă faţă
de cititor, care, pe bunJ. m eplat e.
are pretenţia să găsească în ziarul la care este abonat rubrica sa
preferată în pagina şi chiar· în
aşezarea obişnuită. In condiţiile
formatului mic al cotidianelor ju-
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deţene, cinu înLr-un spaţiu restrîns
trebuie găsit loc pentru reflectarea
tuturor temelor impuse de sarcinile
multiple ale presei, această consecvenţă poate fi asigurată numai
printr-o rubricizare bine concepută
şi susţinută pe o perioadă îndelungată. 1n această
idee, la ziarul
„Fa klya ·• din Ora<.lea ne folosim de
mai mulţi ani de un aşa numit
„scenariu" (machetă robot) care ne
ajută să .l'im consecvenţi faţă de
cititori, fără să uităm vreodată una
din temele impuse ca sarcini imediate sau de mai lungă durată.
De fapt este vorba de un caiet, cu
cite o pagină pentru fiecare număr
de ziar, pe o lună de zile. lmpăr
~i rea pe săptămlni, numerotate cu
1, 2, 3 şi 4, ne dă posibilitatea să
programăm cu exactitate atît rubricile zilnice sau săptămînale (ca pagina economică de miercuri, rubrica culturaEl, li terar-artislică de
du minică sau rubrica de spo1·t de
marţi), cit şi cele care apar odată
pe lună („Pagin.~ femeii „, „Ştiiniă.
şi tehnică", „Ocrotin~a mediului îticonjurător"),
sau
bisăptămînal
(„Consiliile
i1opnlarc în acţiune",
„Şcoala şi viaţa", „Pagina ti ner etului" ş.a.).
Această programare prevede, de
exemplu, ca în pagma a Ill-a a
ziarului de vineri din prima săp
tămînă a
fiecărei luni să apară
rubrica pentru femei. Redactorul
care răspunde pentru „Ştiinţă şi
tehnică " pregăteşte din timp rubrica sa care va apare în a III-a
săptămînă a lunii, în ziua de joi,
iar colegii care se ocupă de temele
eticii şi echităţii socialiste, ştiu că
rubrica pe care o alcătuiesc are
apariţia vinerea din a IV-a săp
tămînă a lunii... Şi astfel nu se
uită nici una din rubricile periodice cu care cititorii sînt obişnuiţi,
iar redactorul are siguranţa că ziarul p e care îl redactează se o cupă

în mod sistematic de toate temele
mai importante, pentru că în cursul
unei perioade (de maximum o lună)
îi vine rîndul fied1rei rubrici să
vadă lumina tip3·: >.1l ui '.
„Pentru a putea păstra disli,.ncl
profilul publicaţiei de limbă germană din România deosebit de
celelalte publicaţii - şi în acelaşi
ump actualitatea tematică, „Karpatenrundschau ·', ca săptămînal social,
politic şi cultural interjudeţean,
1şi menţine cu rigoare rubricile sale
fixe - continuă Edu ard Eisenburger. Conform unei străvechi tradiţii, el este structurat pe pagini cu
o tematică stabilă, identică de la
un număr la altul. In primele t rei
pagini sint tratate probleme ale
vieţii politice 'ji social-ecor;omice ;
în următoarele două de cultură şi
artă ; in pagina 6,
de istorie şi
educaţie patriotică ; în pagina 7,
de tineret ,iar în ultima, cele de
ştiinţă şi tehnică, nelipsind, bineînţeles, nici documentarele pe teme internaţionale. La rîndul ei, fiecare
pagină are rubrici permanente, fixe, în primul rînd ca paginaţie,
care, săptăminal sau bisăpt~mln:ll,
revin cu o regularitate matematică.
Din motive l<!sne de înţ.eles, lectura publicaţiei noastre nu este accesibilă tuturor colegilor. De aceea
îmi iau permisiunea de a mă referi
mai în detaliu la cîteva
dm rubricile noastre, oferind aşa cum îşi propune revista ., Presa noastră" - sugestii pentru un
schimb de experienţă.
De mulţi ani, în „Karpatenrundschau" işi are locul ei, bineînţeles
central, rubrica Forum. Dedil:ală în
exclusivitate dezbaterii publice a
ideilor, tezelor şi orientărilor de
inestimabilă valoare teoretică
şi
practică din expunerile şi cuvîntă
rile tovarăşului Nicolae Ceauşescu,
din celelalte documente de partid,

ea este susţinută, fireşte, de cei
mai buni dintre reda..-:torii nuştri,
de personalităţi de frunte din toate domeniile vieţii politice, econo:
mice, sociale, ştiinţifice şi culturale româneşti. Nu este lipsit, cred,
de interes să arăt că, în cadrul rubricii, au semnat ori au dat interviuri miniştri, secretari ai unor
comitete judeţene de partid, primvicepreşedinţi
ai unor
consilii
populare judeţene, directori gerţe
rali de centrale sau mari intreprinderi, primari ai unor importante localităţi, alţi activişti de partid şi de stat, politologi şi ~ocio
logi, cadre universitare, scriitori,
publicişti, oameni de artă. Aceasta
ne-a ajutat să abordăm într-o paletă diversă şi interesantă probleme fundamentale ale politicii partidului şi statului nostru.
De o largă audienţă în rîndurile
c1titorilor se bucu.·3 rubrica „Oameni ai zilelor noastre". In spaiiul
ce-i este consacrat sînt publicate
portrete ale unor oameni ai muncii fruntaşi ce se disting prin initiative deosebite în activitatea productivă sau obştească, prin angajare politică, spirit revoluţionar, novator, prin ceea ce numim în m,od
obişnuit „eroism cotidian".
Autorii se stl"ăduiesc să reflecte fapte
şi atitudini, să sublinieze motivaţiile lor sociale şi politice. Insoţite
de fotografii, materialele capătă un
plus de atractivitate.
Ceea ce conferă săptămînalului
nostru specificul la care mă refeream mai înainte sînt, fără îndoială, r~bricile „tnccrciiri li.tcrarc"
şi „Texte in grai săsesc". In spaţiul consacrat
celei dintîi apar
scrieri ale unor autori de limbă
germană din ţara noastră. Destinaţia ei rezultă şi din titlu : să contribuie la afirmarea tinerelor talente, la prom1)Varea un~i literatut·i angajat~. Nu întîmplMor,
redacţia
a instituit
pentru autorii acestei rubrici un premiu
literar, care se acordă anual celor
mai bune dintre textele apărute.
Aprecierile sînt făcute de un juriu
-~-~---~-----·--
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format din reda-::tori ai pub!tca; iei.
critici literari de la alte ziare şi
reviste din ţară, cadre universitare
de specialitate. Subordonată aceluiaşi ţel, rubrica de „ Texte în grai
săsesc "
contribuie la promovarea
folclorului. !n jurul acestei rubrici
s-au grupat numeroşi autori, cu
care, o dată la doi ani, sînt organi7.ate consfătuiri. Cele mai bune creaţii publicate de-a 1ungul a nilor vor
apărea într- o antologic la Editura
Kriterion.
Aş putea să citez şi arrtc ·rubrici
cu „vechime" î.n ,pag':inilie săJpt.ăimî
nal'llllui n.ostru. De 1Pilidă, cea sub
genericul „Auzite, vă7ltte, consemnate", unde cititorii pot intiln; cu
reg:ullari·tate noutlă.ţi ill1lteresiainrt.e din
aotivitate.a .economică şi soc'ia1-€dilitară. Sau· cea consaicrată istoriei
patriei, u1nde apar al'tioole sub
semnă.tura u.nor 1storilci JPrestilgioşi.
Sau, în fine, cea cu titlul .,Lyzeum", de fapt o pagină cu periodiciltate lunară, rediactaită i1IJ1te~ral
de elevi ai u.J1J0,r licee cu !Jimba de
predare genmană, unde diSlpunem
de adevărate suibreidaidţii ".

Rubricile ziarului
şi

actualitatea

Practicarea r.ubrilciilor nu-i. cum
spwneam, o noillitate. Aicest luJ::ru se
ştie. Pred'Z1111du-l, 1001 V ăd uva Poenaru ţine să arate, în cele ce u rmează, cită importan ţă are actualizarea .rubricilor şi iprin e.l e ancorarea mai puter'.1ică a unei publicaţii în actua H;tate.
„La „Munca " am considerat că
perutru a pune în va[oare arii:1 tematik:ă aMt de generoasă, care rezultă dim ipro:fiLul ce-i este coi!1ifi.gurat, e absolult necesar să ~egfundim
rubrfoi.!e îiniainbe de a ie stabili periodicitatea, forma. ş1 autorii.
ln

cons.eci1nţă, s-a făic,ut, mai ~intîi, un
sum.ar a[ rubrklllor exisitente. re.tinîndu-se cele care, de-a lungul anilor, au căpMat 1Persona.!iitate. Acest.oca, li s-au adăugat ailte1e noi, meni te să pună 1n evJtdienlă s;peotrul
tem.atic extrem <le la.rg diin sf.era
eco:nomică, soc.ială,
culturală
sau
jut'idică. Ele s-au1 dovedit
deosebit
de efic:ente .şi cu orizont penlru· Îllltrieaga iprobJematilcii a .gazetei. Mă
refer, în special, la rubricile „F'a ţă-n
fa~ă", „Tribuna experienţ ei
înaintate", „Am văzut, vă 1>ropuncm ", sau „Fila de joi". Primele trei au mai multă audienţă
penlru
compartimentul economic. rpr!În circuitu.! Jor, cărpătâinid
contuir pr in.ciipailc-le obie-ciLi'Ve .rezultate din cuiv"ll?ltarea secreitarulu~
general al partidulu:, tovară.şuJ
Nicolae Ceauşescu, la Congr€'sul
Utnd1Unii Ge<nena!e a SindicateJor din
Românii.a şi, îui s;pooiiail, temele privind mtrecerea socialistă, ~idicarea
produdt:tvi1tăţii mu!Ilcil şi a caH•tMii
pnoduselo.r, p.regătirea profesională
şi polica;H:ficarea. După cum rezultă diin scrisoriJe sosi te la redac1ie şi
care oonst.ituie, alătu•ri de 1ti!'aj,
barometrul audienţei faţă de cit>
I-Ori, atunci cmd slîint IPUISe „faţă în
f.aţă ", exrperien1ele ,poZ'i1tive şi
;neajunsuriUe, care :mai persis<t.ă în act!ivifatea uno·r fulltre~·rinde1·i economice, gazeta găseşte druinlUil cel mai
soort spre cei cărora se adresează.
Şi cu cea mai mare eficie~ă. Acelaşi grafic îl cun.mşte şi „Tribuna
experien~ei
înahltate", care şi-a
prQtPus drept obiectiv să-i ofere citiitor:ulu i 1iezuJtatele obţint1tte la n ivelul economiei naţion.a1le pe lin.ia
triadu·::.e,ri~ 'în viaţă .a m.airilor obiecti>Ve. Nu mai departe dec'iit în l1ltlmăruJ d': tn 10 diUHe, sub acest generic, au fos<t prezentate ipatrn întrepri·nlderi, care au primit recent t itlul de „Erou al muncii socialis-te".

lin catdruil acesitoir

rub.rici
stînt
problemele social-culturale ce lntră în aria tematică a gazetei. De exemplu, in num ă
rul din 12 iunie, anclw~a „l~aţă - n faţă" intitulată „Căi şi stavile in a dresabilitatea socială", încearcă să
explice, să argumenteze de ce la
î ntreprinderea „Energia" din Cons.tan1a actticviitatea dispensarului medica:l. contribuie efectiv la ipăstra
rea sătniătăiţii oamenilor muncii 'în
'tilllllP ce Ja. Iin breyrimdeTea de p1·eluicrarea Jernnulu1i, 'buruien.'fle delăsăirii sînt tot at1Jît de
l!na1te cît
d ispensaruJ ".
„Rubricile, după cum se ştie sublilniază Mihai Bădărău oontribu~e ila definirea persona liV\ţ ii
unei publicaţii ~i a fiedrei pagini în
parte. In acel aşi timp, prin actunlitartea !lemelor abordate, 'în rubrid
ziarul [şi pă\s•brează prospeţime a ;
eslte mereu „1a zi". tn r edactia
„României libere" păstrarea r ubricilor este o pnwcupare ce se îmbină cu deosebita grijii de a aborda - deşi .sipaţiul i!lositru e ob:ectiv
ma: .resitrî·ns faţă de a.Jte cofo:iienc
cen·tr.ale - o ma,re var:.e-tate ne genuri pu1b licisti•ce, acoperin d amol.:i
arie temat·i.că ceruită de s•ta tu tul ~ii.u
de cortidian aJ F.D.U.S.
Pers-0111al.it.ate.a
ziar'ltlui n osku
este, după ipărerea mea, r.e.wl1t:itul
efo~tului con•tinuu d e
a se :idre_,a
ootăţe.cmuilui de orice categor:re, at:it
prim abo.rdare.a unor a;s.pecte s0c:a1economilce 1a nivel naţion al. cit şi
prin i!Olformaţie şi anai"'.~.ză, de larg
iJ11teres, îln domeniile propaigand:stic, cultuiraa-socJal-edilitar, sporLv,
i·nternaţiona.1 . Acestui &cop îi
s~nt
afec.ta1te o seamă de rubrici f ix·e prin roma t1rcă şi amplasare constantă ln economia paginilor. î1
ncepîn.d
cu mari•le rubrici :mduskial-agrare,
(predom?inan1te, dutpă cum es•te şi fidezbătute, fireşte, şi
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. SchiO.b .de
resc, în conţinutul ziarului) ş i sfîrcu r ubrica de faot divers
i:nilernaiţiona1 care ~nJChele ul.tiuna

şind

pagi1n.ă.

cu o an umită iperiQcititoruu găseşte pe prima pagină, '.în afara unor i nforuna ţii şi materiale oficiale, a comentarlifor şi ar>tkolelor cu ca11·aoter economic, rubricile : „C•>ncepţi:' r evoluţionară
a tovard.şului
Nicolae
Ceauşescu
la temclhi progresului
multilateral al pairiei", .,Spiritul revoluţionar,
comuniqt, normă.
de
muncă şi de viaţă", „E.x emple ale
clevenfrii noastre socfalistc", ,.Biografii din marea biCl;Fafie a ţării",
şi nu 'în cele din urmă, dar 'Clies,tu-1
de r ar, „lnsemnă.i:ile de !!Criitor".
Pa1gina a 2-a g.ăzdu ie.şte ruibrki1e
„Din activitatea cons ilii lor F.D. U.S."
(sau din ex'!)erienţa ,)or, ca şi a
O.D.U.S.), „Din actlv it:~tc:i conşilii
lor populare", „Cllticliaue·', ca şi
rubricile la ca11·e ci Li torul oolaborează direct cu rc-dacţia sau
esie
în dialog cu ea : „ Opinii", „Chipul
nou al ,patrieti. oglaindit de clei ce-l
făuresc", „Am rost ses izaţi ·•, . ,Răs
pundem cirfilt()xiiloo-", „Poşta juridică" ş.a . O rubrică nou:i, „Civica" şi-a
găsit şi ea Jocul în a.ceastă pagină.
Ea o ~1 itnd ei.ş te d ife.ri1te as,peicte pe
care le întîlnim cotidian, da~· pc care
uneori sîn.tem rtentaţi să Je b:·€<:€m
cu vederea, cu toate că e !imirn area
lor ar veni în s,pr,iji nul :n.os·lru, al
tU!turor.
Pagina a 3-.a. con~crată dominant rprobleme!or o:x>nQmice.
are
mai puţine rubrici fixe. Totuşi. putem şi aici men ţiona „Acţiunea .,3R",
„Ritm, calitate, cficlenţă in întrea ga activitate econ•>mică.", ,.Plltcrnică angajare muncitorc:tscă. pe ntnt
r ealizarea exemp!;wă a sar<'inllor
economi ce".
In penultima pa;~in'.1. pe lintră rCJ brica permanenta „Agenda zilei'·,
cons.a.cra1t.ă
:u1for1m.aţ.iJno.::
oficiiale,
De

regulă, şi

dicitate -
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experienţă ·
s:m,t

publicate

r1tmic
,r ub ricile
„Litoral ", „Cronit'a
muntelui", „Spol·i ". Pagina este o
gazdă bună şi !PCn t ru
·repor.\.aje,le
imforanative cu caraicter u.U.litar, sau
edi11iitar-adm:1J1istra.tiv (apariţia u11or
viitoare cartiere. sis·tema1tiza,rea altora). I'rnserrnnă'l"ile de dUăitorie în
d'i!ferite ţări ale lumii s-înt consemnate în rubrica „Hin!'l'ar". O aliă
rubrică în această paginn este „Din
ţările socialiste'', grupaj de in rorma.ţii şi note avînd medtul oglindi rtii 'UIJlJ()r Tealizări d in ţăril-e vecine şi prietene.
P agina a 6-a, avînd '>L'b colontitlu genericul permanent „ Actualitatea internaţională.", pnre a face
inutitlă o prezentare. Totuşi.
d-eşi
puiblică şti~·ile de
actuali tarte pe
care le cuipr ind 1n general •t oate
ziarele, are .rubri>ei fixe menite pe
de o parte să lărgeascd aria tematică
a informaţiilor, iar pe <le altă parte
să reliefeze evenimente sau fapte de
i1rutereos m a j-0r. lin aeeasiă pagină gă
sim astfel de rubrici, unele c:.1 apariţie
ziJrnică, precum grupaju I de
faipt
diiVers, ce oc:u,pă ultima coloarnă,
ori „In cite1w1 rlînduri ", şi cursirvu~
din subsolul primei coloane".
„Semnificaţii ",

Rubricizare
şi

•
organizare

„or:.cc carte de teorre a elaboră1iii zia·!'Ului, la ca<re adăugăm cum
este fire.>c şi propria noas•tră experienţă a,prec-:.adi llles Francisc
- ine a.rată că res1pedaroa ru1brLcilor aj uită mult şi Ja orga111!zarea
munci i de s~crntariat ş i la planificarea act:ivităţii i-.eda.c:ţionale.
Im acelaşi timp, .prin rubriciz:ire,

s.e poate aiprecia. dos,t ul de exact,
care este spaţi ul disponibil in fiecare pa<gj1nă. Practica ziarulu i „Fa klya" ne-a dovedit că stabilitate.a
rubricilor, ritmicitatea l,ff, creează
sooretar.ia1tului de .riedac1ie pos!lbi1Htatea ca spaţiuJ care răm.'.·n.e pentru ,t rat.aroa probleme!or cotidiene
să fie gospodăriit mai bine şi mai
eficien:t. Porruind de !ia oonsiderentua că un z'iar local trebuie să ofere cititorilor mai mult <lecit presa cenitiială ,infot"lTla,ţi i locale, utile,
de ~.at~g inJeres ,cetăţenes'c, am „consolidat" rubriiciJe de infornnaţii la
care, în mod obltiga.toriu. con~ribuie
f:iecare reporter şi redactor a l ziarului. Astfel, de trei Ol'i pe săptă
mînă, pagina a II-a este acordată
secţ iei in.fo1-maţiii, i.ar in
cele.lailte
trei zile (cînd pagina a III-a este ocupată de rubri-::i mari , de o pagină sau de patru coloane) şitirHe şi
materialele scurte, cu caracter infonma t.1iv local ocupă u·n
spaţiu
ce'Va m.ai res1truns 'în ipag:m.:i. a II-a.
Redactarea a.:cstei pagini se face.
la rîndul ei, tot după o pl\)gramarc .şi nicide::um l.a înlîmpla•roe.
Bineînţeles, evenimentele nu pot fi
preivăiwtc dinaÎl!1ile. Dar ziaru,l local t!"ebuiie să-şi i,nformeze c:tti tori.i şi despre unele proib!erne (aiI)arent ml\irucnte) cum ar fi in~hide
rea umor seC'ţiuni de drumuri sau
pă,rţi ale liruei de 1
tJramvai, şi ca
atare s.!:h i1mbarea 11nor tras-ee
in
tr.ansipcdu·l o,răş.enesie. Fireşte. prog;ramarea temiaitică a :unor as·emeniea .rubrici IllU se poate face. n:vensiita·tea şi dinamhsanul vieţii bine reflectate de re_porteri - evită
Îln~ă mono ton.ia ruibri1ciJor de
.inforanaiţii.

Practica ne-a demonstrat,
de
asemenea, că şi unele moctiiicări
majore în alcătuir~a ziarului se pot
opera mai: precis şi mai operativ
cînd există o buină ,rubricizai~e. în
condiţii de or'di.ne şi discipl:ll1ă orice schimbal'e se produce fr1ră a aduce per•tu1r'bări zia.rului i n ansamblu".
„Bun.a o rganizare a rubricilor,
cladt.atea obi•ec'tivei~or pe care şi le

prop.um au ad.us pu~lic~iei ~.~ast.i:e
s-uccese remarcate m i1indu11e c.titorilor, dar şi ale colegilor (inclusiv a celor de la „P rcs,\ n o:istrl't'').
Mă r.efor - precirează Ion Văduva
Poe~a.ru la structu.ra.rea şi rubricizarea paginilnr .,Omul şi legea"
şi Credem că vă. interesează". Se
rer:i'arcă în comextu! lor in mod
deosebit rubricile „Pornin d de la o
scrisoar e" sa11 „Sm:-isom·e l'U adr esă", „Juriştii „Munca " vJ. răsp_und "
şi „In spr ijinul contlsil!l)r rl~ Judecată" care se constituie
mtr-un
diailog viu C1.t dtiforii gaz.e.tei, as3.
cum se întîmpl'.i :;;i cu rubrica „Au
cuvintul cititorii", unde se insereaz.ă principalele .coresipondernt;.e
sosite ila redaoţie. Este, met.afork
vorbiln.d, fereastra prin care dti1orii privoesc S'Pre reclruoţie, iar T-edacţia spre e:, <işa rcum se înlîm;pilă în
rubrica intitulată .,Redacţia a intervenit pentru clmnnciwonsh"ă". Se
simte aerul proaspăt care pălrunde
îtn gazetă .p.riin aces·te ferestre
şi
c.-are se materi:a1li.z.eaiză î.n. 111ie.numă
rate U'l'ticole şi .arni::-hete".
..Pra.otite.a un.o·r r.uiblrici fixe disci1>li1nează, cum pe d.roept s-~ ~rr1_tat:
munca reda!eikir :ilor. Creea za ins a ş1
o emulaţie pu.tern;.că . Fiecar·e vrea
ca rubrica de care răspunde (scriind-o sau asigurindu-i colaborntorii)
să aibă o cît mai mare audienţă, un
cîit mai puterni-::: re\ioe1f - ne s,pune
F;duard Eisenburger. De aceea îmi
permit să socotesc deosebii de important f.aiptiul că iin• Tedac1ia n.oastră s-a stator>noi-cit u·n ad•evărat cult
faţă de rubrici. Resoartele, redactorii ll'lo.ştri, toţi, făoră .nici o ex-cepţ~e. se străduiesc ;ă .asigure ca f iecare artticol să Tăs.P'Undă ~ deplin
gener:.:ului rubr.icii res.pective, person.alitătii e1 d.;..stinldte. Şi nu numai tomatic. Ci· şi sub a51Pedul calităţii. Cu alte cuvin.te, maJterialele
să fie de o caQi1ia1te sutPeri10ară, sc•rise alert, cu ve~·vă, cu talent".

Probleme deschise
Oglindind pr:m cele spuse, pri.n
exemple de r'llbrid şii metode de
Iuc.ru avarnrt:ajele pe care •le iprezintă pentru o pu1bJilc.a.ţie imod·ernă şi
bine oiiganizată prnzeinţa a"ulJricilor
fixe în pagini, sîntem. odut.J cu
participanţii la schimbul n(1stru de
experienţă, departe de a crede că
problema e ca şi rezolvrit{i. Dimpotrivă, problem~ sint încă şi nu
puţine.„

Publicarea de rubrici fixe - este
- ce·re
o muncă , uneori deloc
uşoare.,
de mac'het.a.re - mai a1les di
la
.,Români a li belră" (băin.uiesc că şi
la allie publicaţii) prolb.leima scris.ului scurt, îndeosebi i>e m ăsura so·
lidol.a1tă de secret.ariat, c-site încă 'in
suferin1ă. lin aceste
condiţii,
a
„strecura" rub1iiciJe '.ilnseamnă mă 
iestrie, talent, dar mai ales perseveren \ ă. S1Putn rperseve.renţă pentru
că mulit.ie iru:Orici, aşteptate de ciiti d~· părere Miha i Bădărău
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noas:tre nu s1î1n1t şi n:ioc1i n u po•t fi
tori, sînt elliimi.nate de texte „umîn conbraiditj;ie cu p rofilul stabilit
flate" exagerat ~i, d Jn p ăcate . accepde editor sătP!ă:mîrna1lului nostru".
tate ca atare de faictorii de de.cizie.
„Rubrldle fixe e de părere
inclusiv de secrntarul de redac\ ie,
lllcs Fran cisc, care a acumulat •)
care ar treb ui să intervini\ :?'1ergic
bună experienţă in acest domeniu la
pentru evitarea ll'·r gimil•Jr e:.:a~e
cotidianul „Faklya '' - sint un conrate, îndeoseb i cind e vorb~ de a
t ract între ziar şi cititor. Or, ca
păstra .,cu dinţii · • rubricile.
orice contract, 11•.1 prev·~d~ numai
ArglUmentul adus adeseori că
parametri carn.1titativi şi
termene
,.î.n•tre teorie şi praicbcă" eslie o
fixe ci - în cazul nostru - iml<>oscbi
ma·re doirfereniţă , că hermele resipecparametri ca.litativi. Asigurarea cat ive cer rezer varea unui asemene;:i
lităţii rubricilor este de acee:1 o prosip.aţiu esite deipa.rte de adevăr. Reablemă de fond. Daln apari1iei nLl
Ji,ta<tea esrte că m.a i uşor se ~.crie
trebuie să ducă la n;ci un r:ibat
Jun", decît s::iurt, con.cen brat, la ocalitativ. De aici 5i grij:1 marl· penbie~t. TotU1l plead şi d1e la s;s.tetru a ave:t totdeauna .,ornul pntrimatizarea airtico1elor. Dar a.seimevit pentru rubrica potrivită". Altfel,
nea probleme nu fa.c obiectul dezo idee bună, c.ancteris: i:::ă fiecărei
bat·e·r·ii noas•tre. Poat e că
„Presa
publicaţii moderne, riscă nec1orite
noastră" va repune în discuţie proeşecuri".
blema lungimii exa gerate a u.no.r
articole care devin obositoare, uneDed, ipu1t1em s.pun·e noi în c-cmrtior i nu~ai cîn d le vezi in pagină".
nruare, 1riubriciza.rea ca me1l.odă de
La 1n.nd1Ul său, EdUlard Eisenb\U·lucru în elaiboriairea ziarului preger .r.ildoioă o clles.tiune : „Ciineva
ti n de, pe Jîngă t0ate calităţile ară
ne-ar putea obiecta dacă. res;pectate de piartio!ipan.ţii la schimbul
tind cu atîta .ri•goare rubrid!e, nu
nostru de expe.-ientă. o exigenţă
riscăm să ipUotisim citi.toTii.
Nu.
s;pori.tă la nivelu1 oondurc-erii redacnic:1de:::um ! De regulă, un cititor
ţiei, Ull'l susţinut efo.rit de :pe>rtfooţiq
agrc,eaiză îin mod de.osebi.t două, cel
nare p.rofe~ională.
mult trei rubri<Ci, aj ică p.e cele c~
Este, într-un airnmit fel, şi opicores·P'Und 11n cea mai ma·re măsura
nia coJeguhti tnositru Ion Văd.uva.
rproooUJpăriJor, pasiu'Ilinor SJ~le. El
Poenaru, care îşi încheie astfel pleva deschide ziarul la rubrn:a p€
doaria pentru robricile flixe a1e pucare a îrudrăgit-o cel mai mult. 1'.'ibl'.•::aţie i : „Pe măsură .:e rubriciQe
!ndlcă şi-a făcut d:tn asta o . ob1ş:
se penma!Ile:niti zează - ar trebu·i
nuinţă. Siguir, inru
'ilnseamna
ca
grăbit acest 1ritm a derenta la
n.e-am închis•ta.t în ainumi·t e canioadti l.ori este rtoit rn.ai mare, aşa cum
ne, răm'inem la ace1eaşi formule.
rezultă şi dil!'l sondajele îintrcyrinse
Sintem şi trebuie S·ă fim. me·reu re:
în. riindurile oamenilor muncii. Acaptivi Jia opiiniile cititorilor. Aiun.c!
vîn.d un profil generos, „Mwnca"
cînd o rubrică sa u al1ta nu s.e mai
î:ncearcă să fi e o tr:1bulllă a exipebucură de arud1ie.ruţă, renu'l1tăm la
ri enţei în aintate, a m uncii şi v ieea fără p.ă1rerc de răJU. Trebt1ie s-o
ţii oame1nilor, iair rubrirci'le o ajută
înlocuim c.u alta, sugera.tă dim mase,
la
'ÎTTl/Plini,r ea acestui scop, de un
ori să-i
căut'1m
un titlu, un
profund umanism revoluţionar".
neneric mai ade„;vat, mai atrt:.gător,
~ai ;puiţi.n ba.naft sau demonetiz.a:t.
RED.
Sau fac€tm Joc unei rubrici :noi, d1m:inunînd s.paţiu1
--------------------destinat pînă atunci! ailteia ş.a.m .
Cu alrte cuvinte,
rutirna - penttru
0

că există din pă

cate

c;i

rutini\„.
- ne
repugnă Dacă în
dialogurile noastre- cu cititori i , de
altminterl
frecvente, con~tatăm
lipsa de popular itate a unei
rub rici, nu ezită m
deloc să o supunem ana.lizei colegiului.
că utînd
mijloacele ş; cb.il~
de îmbunotăţire a
ei, sau inJc,cuind-o
- cum spu:1eam
- cu o altă rubrică.
Fireste, deciziile
gazetăreasc{t
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PROBLEMELE ECONOMIEI
ABORDATE ŞI TRATATE
SISTEMATIC, COMP·ETENT, EFICIENT
ln prezent, intrl'ag?. noastră presă se află angajată plenar in stră
dania ele a-~i s1:cri <'Ontribuţia la rezolvarea problemelor pe car e Ic
ridică construcţia economică, înainte ele toate a celor ele stringentă
actualitate : dczv0Jta1·e~l intensivă şi organizarea mai bună :1. pro~ucţfP,j '>i a muudi, îmbunătăţirea continuă a calităţii si ridicart.'a
nivelului tdrnic :ii r•rnclucţici. vromovarea cu fermitate a unor tehnoloidi m<'dt·1 11e, df' înaltă eficienţă. aplicarea noului mec.;1.11ism cconomico-fin~nciar, intă1·irea autoconducerii şi :\utogestiunii.
S-an f?cut multe Jucrm·i bune. s-au întreprins numcroast> 141'tiuni
. l!azetăresti, rhiar daf·ă timpul ca re a trecut de la ple nara. c.r. lll
P .C.R. 1Hn innic cstt: prea scurt sm·e a putea să formulăm ob,;""Valii 1fo ordin mai general. Aceasta ne-o dPmonstreazl si ~tmliul
efectuat a1mNa a două ziarf' editate în ,itulete afl'l.te în ar•!Ntsi
zonit geo;;ralică si cu structuri f' conomice în bună măsură s imHa r <> :
„STEAUA nC'Şm" - MurP,ş ş i „TRTBUNA SIBTULUT". J,Mtura
nuhlic<>tiHor t elfofcaz:t însă. n" lin!!i\ aspectf'l<' nozitiv<-. si nnelr
neimplinil'i, răm;ncri în urmii. Să sp<'răm că notat iile făcut". · infr-un
domeniu tlP tll'imă îusrmnătate, ne marginPa numerelor anih'tttP- intrP
24 iunfo ~.;
iuliP- a.r.. vor fi utilP celor clouă colcctivP, rccla.r.tionatc. ,:;;.i nu numa: lot·. fiinclcă ac;ner t„lc asupra rărnra ne-am
O!)rit nu sînt străine nici alt°'" publi !:aţ ii .

,J

Oper ativ itate,

Nu,

însă,

şi

da!
omisiuni. .. ·

- Operativitatea, se ştie, trebuie să
caracterizeze activitatea orică1·ci redacţii, cu atît mai mult pe cea ~
unui cotidian. Lectura cel.Jr cloua
publicaţii amintite evidenţiază pccocuparea colectivelor lor redacţio
nale de a se înscrie în aceaslă cerinţă majoră.

Astfel, imediat după apariţia în
presa centrală a cuvîntârii
tovarăşului Nicolae Ceauşescu la plenara
C.C. al partidului, .,Tribuna Sibiului" a publicat un amplu editorial
despre însemnătatea excepţior.ală a
acestui document programatic, cu
largă deschidere către viitor. Arnîndouă redacţiile au iniţ.ia! rubrici cu
un generic asemănător in cadrul
cărora au fost abordate, în funcţie
de realităţile concrete, loc:ile, teme
vizînd înfăptuirea programelot· de
măsuri pentru dezvoltarea intensivă şi organizarea msii buPă a producţiei şi a muncii. Cită·11 în acest
context: „Modernizarea pl'oducţiei,
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creşterea
productivităţii
muncii··.
,.Cresterea accentuată n productivităţii muncii -- factor
det<!rmin:rnt", „Eficienţa - obi?.div fundamental al programului ele modernizare a producţiei" .. .Pl:mul dP
produdie - îndeplinit zi de zi. h
to(i indicatorii"... Produ cţia fizicii depăşită la toate sortimentele'· ş.a.
- în ,.Steaua roşie" : „Planul productiei fizice realizat ritmic. integral la toate sortimentele", „Preocupări de fiecare zi ale 1inui tină:·
colectiv de constructori de maşini".
„Actiuni• concrete,
mobilizatoare
pentru satisfacerea cerinţelor unei
r'lezvoltări intensive" ş.a„ in ..Tribuna Sibiului".
Cititorii celor două publicaţii sinl
(innti zilnic la curent cu stadiul inrleplinirii planurilor de producţie.
fizică şi valorică , în ce~~ mai importante unităţi econ1)mice. Au
apărut, de asemenea, rep(•rtaje de
la întreprinderile distin:;i-> cu înalte
ordine pentru rezultatele obtinute
rn întrecerea socialistă pe anul Hlll5.
!n d iverse materiale, dar ')i i:1
;1 rlicole de sine stătătoare. este inf ă( isată activitatea organ:za tiilor de
partid. a comuniştilor. precum şi a
retor de tineret şi sindicale, pC>ntru
c;oluţiorn;irea eficientă a maltiplelor

probleme cu care se confrunti'1 intreprinderile. Ne-a reţinut atenţ1d,
în „S teaua roşie", atît µentru pro··
blemntica abordată, cit 5i pentru
experienţa ce o populari.~e:iză, articolul intitulat „Activul d~ partid folosit eficient în organi7.nrea şi
conducerea întregii actî\'ităţi econ omice".
Sînt prezente în cele doun ziare şi
preocupări pentru realizarea e...:emplară a producţiei destinat!'! exportului. Un exemplu poziliv de cum
trebuie să se scrie ţn a-:east:1 pri··
vintă îl oferă articolul din „Tribuna Sibiului" : „Realizare:i exportului - o problemă de matmitate
profesională,

patriotică

~i

politică

pentru fiecare om al muncii". Fireşte, însă, problema este mult pre::i
importantă ca să o considerăm rezolvatii prin publicarea citorv3 maleriale. N-ar fi rău da că redactille
ar introduce în acest scnp rubrici
permanente, aşa cum exisHI în multe gazete locale. Ne-am aindit, fă
cind această sugestie, şi la locu! însemnat pe care îl ocupă judeţele
Mure~ şi Sibiu în producţia de export românească.
Un alt sector important de care
trebuie să ne ocupăm !n permanentă este, fără îndoială, 1:el
al
cons trucţiilor, al investiţiilor.
De
aceea nu putem decit să evidenţiem
rubrica „Investiţii '86", din ,.Tribuna Sibiului", o menţiune aparte
meritind articolul „In obiecti·J înlăturarea cauzelor care genf:reazi\
rămînerile în urmă", care at.::'.l~e
atenţia factorilor de decizie asupra
unor grave neajunsuri existente pe
şantierele de
construcţii.
Şi în
„Steaua roşie" am întîlnit rn<1.tehale ce abordează chestiunea intrării
în funcţiune la termenele stabilite
a capacităţilor prevăzute.
Din păcate, sîntem
nevoiţi
să
semnalăm şi unele omisiuni. Nici
una din cele
două redacţii, in
aproape o lună şi jumătate,
n-a
găsit cu cale să impulsbneze, într-un fel sau altul, realizarea programelor suplimentare de producţie. Evident. cele 2-3 ştiri apărute

pe această temă fie ele şi în pagina 1, e prea puiin. Este
O<lrc
necesar să ,mai amintim că trebuie
să se ia toate măsurile pe11tru organizarea într-un asemenea mocl t 1
activităţii incit să se realizeN' in
cele mai bune condiţii prevederile
programelor supli mentar~ ? Şi
:;ă
mai adăugăm că presa are în această privint{1 un rol cl()OSPhit de
important?

Mai
111

multă

implicare

miezul problemelor !

A devenit o axiomă că dezvo:tarea intensivă a economiei impune
ca o necesitate obiectiv~ imbun:'ttăţirea continuă a calită~ii şi ridicarea nivelului tehnic al producţiei.
Există ele altminteri şi în aceastZl
privinţă un program special a curui înfăptuire presa noastru
trebuie să o susţină cu multă perscvereniă .

două l·edacpi au
noii ce l'inţe. ColPTîrgu Mureş, indeosebi, au publicat cu reguialit:ne
materiale pe această tem ii. Ei au
făcut cunoscută cititorilo:· ziarului
experienţa
pozitivă a ' ngineriloe,
tehnicienilor şi muncitonlor rle la
„Electromureş ", I.R.A„ ., Proclcomplex ", IMATEX, I.C. Tîrnavu, Fabrica de Anvelope Ludu~. Cel mai
adesea s-a reuşit să se d~monstreze
strînsa legătură dintre moc.ler11 izarea tehnologiilol' de fabricaţie ~.i
calitatea produselor, subliniindu-se.
totodată, şi imperativul
continuei
perfecţionări a pregătirii profesionale.
Aceleaşi preocupări, mai restrînse însă ca arie tematjcă, le-am ln-

în parte, cele

înţeles acuitatea
gii noştri de la

tilnil

~i

în 1.JC1ginile publicapei si-

biene. Se remar că grija ace>tei l'edacţii pentru stim1;1larea
mişcării
de invenţii şi inovaţ ii.
Sigur, am putea să cităm şi la
acest capitol o seamă eh:
titluri.
Lectura
m aterialelor
:onsacrate
luptei pentru o calitate l>t1perioacâ
a produselor arată că acrac;1t1 fl!'(•blemă nu este
tratat;. f 1)\ 11şi în
complexitatea ci adevărat;!\. Documentarea pentru articolele apărute
- cel puţin aşa rezultă r1i'1 lectura
textelor - este destul ele sup<:!l'fi-

Două

ziare I aţă

ciulii. nu pătrunde în
intimitate3
pl'oceselor de producţie. Se bizuie
aproape exclusiv pe t~elat.irile unor
inle1'locutori din conducerile întreprinderilor. Fireşte, nu punem la
îndoială cinstea, corectitudinea lor,
dar este în firea omului să ni. vorbească cu plăcere desp;·e neajunsuri le proprii. mai ales cln:i şti.e c,'\
spusele sale vor
deveni publice.
Altfel ar sta lucrurile clac:1 redactorii a r urmări ei înşişi c..alitatea
produselor, sub raportul fiabilită
ţii, al finisajului, cel puţin in anumite sectoare. Ar discuta cu muncitorii şi - de ce nu ? - cu beneficiarii„. în asemenea condiţii
dialogul cu factorii de rlecizie ar
căpăta alL contur, n-ar mai predomina
laudele, sa tisfac ţii le iacile,
lipsite de suportul real al faptPlor.
Cu asemenea aprecieri, precum că
,.c loc de mal bine'· c•.1m am
eitit într-un articol din „Steaua roşie" nu contribuim la realizarea
unor produse de calitate superioară, de înalt nivel tehnic.

Tratarea

mai

sistematică

a problemelor actuale
La recentele forumuri de partid,
de stat şi obşteşti a fost subliniată,
în lumina magistralelor cuvîutări
ale secretarului general 31 partidului, între priorităţile cele mai stringente, necesitatea ca fiecare
umtate să funcţioneze pe temeiu: autogestiunii, realizîndu-se a:;;tfol integral cerinţele
noului mecanism
economico-financiar. Era şi firesc
ca toate publicaţiile, cen trale şi locale, să iniţi eze acţiuni, rubrici, s:'i
!rateze acea!)tă problemă cu o frec··
,·en tă spori tă.
Cele mai multe organe ele presri
juclete,re au acţionat operativ şi în
această direcţie, între ele
aflîndu-se, spre meritul ei, şi „Trilrnna
Sibiului". Artic·:>lul consacr[t~ ~:p li-

O mîndrie a industriei noastre chimice:

în

!aţă

ferme a principiului :lUloconducerii, autogestiunii şi autofinanţării, după unele cons1deraţ11 teoretice, poate necesare, clar prea
lungi, ridică problema prevenirii
stocurilor supranormati VI.'. Următo
rul subliniază cîteva din că ile concrete de sporire a re ntabilită \ii şi
eficienţei economice, iar un al trPilea nevoia realizării consumurilor
materi ale şi a aprovizi o năr~i tehnico-materiale în func ţie ele cerinţele reale ale produci io.~i con~rac
tate. Acesta din urmă este o încercare d e a n aliză critică la !ntr~p:·in
derea ele încălţăminte 5i piele de
la Agnita, încercare diminuată, insi\,
dacă nu chiar anulată de „descoperirea" cauzelor neajunsur ilor în
afara unităţii. (!n treac<it fie zi'l,
forurile tutelare pe care Ic critici'1
autorul nu se află în j udei ul Sibiu !) . Mult mai în te:n:1, „la obiect·', cum se spune, sînt articole!(?
apărute ulterior : „Eficienţn -- criteriu esenţial de apreciere a valorli
tuturor acţiunilor de organizare a
producţiei şi a muncii", „Exigen~e
sporite în f.lCtivitatea de creditare
a producţiei", precum si altele, o
parte dintre acestea redactate cu
sprijinul unor economişti.
Asemenea preocupări, în perioada de care ne ocupăm, sînt palid
prezentate în paginile ziarului „Steaua roşie". Din articolul „Preocupări permanente pentru reduce„·ea
stocurilor materiale în limitele impuse de cerinţele productiei" rezultă cel puţin yag, dacă nu
explicit - că şi unele întreprindc::i
din j udeţul Mureş se confruntă în
acest domeniu cu unele ne'ljunsuri.
Este de neînţeles ca să ne exprimăm eufemistic cum ele a\.I
scăpat asemenea probleme unei redacţii a cărei activitate, privită în
ansamblu, este ancorată in miezul
realităţilor cotidiene.
Rămînînd în acelaş i context
ue
preocupări, sînt şi alte aspecte de
mare actualitate tratate sporadic,
de data aceasta î11 amîndouă ziarele:
creşterea ponderii materialelor recuperabile şi refol osibile, descoperirea de noi surse de energie şi economisi rea celor convenţionale, aplicacăr ii

„ AZOMUREŞ "
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site într-o situaţie sau atta, pentru
ca textele redactate să fie. cit mal
citibile, cit mai atractive :;i convin-

lată

gătoare.

rea noului sistem de retribuire în acord global. E drept, au
apărut
unele articole pe ac,este teme, ca,
de pildă, cel din „Ste:rnn rn;;ie" :
„Reducerea consumului de energie
şi de materiale cale sigură de
creştere
a eficienţei economice".
însă, ' raportîndu-le la îmcmniHatc'.1
deosebită a acestor probleme. este
prea puţin. Sînt aspecte, care, împreună cLi altele, la care ne vom
referi, ar merita, credem noi, să fie
supuse unei analize temeinice, aprofundate, care să conducă la o
tratare mai sistematică, mai concretă, a problemelor ec::inomice
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N-am dori să încheiem articolul
de faţă înainte de a ne exprima
unele rezerve în legătură cu modalităţile publicistice de tratare
a
problemelor economice in paginile
celor două cotidiane transilvane.
Fără îndoială, tematica de ca1e
ne ocupăm este mai diticilă, solicită o competenţă economici:i. şi gazetărească deosebită. Cu atît
mai
mult apare necesitatea ca !'edactorii secţiilor economice, colectivele
redacţionale în întregul k•r să ginclească într-o mai mare
măsură
asupra căilor celor mai adecvate de
investigare a realităţilor, asupra genurilor gazet''l·eşii ce p it fi folo-

!n amîndouă ziarele predomină
articolul cu caracter îndeobşte informativ, rareori cite unul de analiză. Din cînd în cînd î~i fuc loc
convorbirea, interviul şi rareori mai ales î11 „T1·ibuna Sibiului·' ·reportajul. De regulă, informaţiile
sînt neinteresante, iar mas;:i rotundă gen publicistic atît de potrivit pentru dezbaterea uno«· probleme economice - lipseşte cu desăvîrşire.

At· mai fi unele lucruri ele 'Spus
- în afara celor deja menţiona
le - şi în ce
priveşte calitatea
textelor apărute. $înt, ni se pan>,
prea multe cele care po::i.rtă pecetea grabei, atît în d;>cumen Lwe.
cît şi în redactare. De pild ~'t , cel
intitulat „Ideal" - m a rca unot
obiective mult îndrăgite de copiii
noştri", publicat într-un nu:năr din
„Tribuna Sibiului" şi avind, probabil printr-un joc al hazarclului,
genericul „File de reportaj"', ar putea fi inserat integral l.:l rub~·ic<i
nnastră
„Fără
supărare ! ".
Din
„Steaua roşie" am citat mai inainte
articolul ce se vroia o pledoarie pentru reducerea stocurilor supranormative, dar care a fost transformat într-o
di atribă împotriv;1
fluctuaţiei forţei de munca,
însă.
şi
aceasta cu argumente
puerile
(„Majoritatea ţesătoarelor sînt tinere şi ele se căsătoresc cu băieţi
din alte localităţi ale j udeţt:l ui c;i
din ţară"). Alte articole, nu pu(ine,
se pierd în generalităţi, reiau fraze
din presa centrală, în loc să se refere concret
la economia locali.i.
Ştim că redacţiile, conducerile ziarelor locale au de făcut faţâ unor
sarc101 grele - am mai spus-o şi
cu alt prilej - dar greul muncii
stă, în primul rînd, în r.1area r.'!lsp underc pentru orice demers publicistic. Este o cerinţă ,~lementa~·ii
de profesionalism, de etică , de autoritate, dacă vreţi, de .-espect faţă
de cititori !
Aşadar, înfăţişînd ceea ce
este
bun, pozitiv, se impune sit 1~1ăm
o atitudine mai hotklrîtâ Iaţ[1 de
rămînerile în urmă în domeniul economic, să determinăm mutaţii în
felul de a gîndi şi acţiona al oamenilor, un stil de munc1 1nodern,
eficient, în primul rînd în activitatea celor cărora le-iau fost încredinţate răspunderi
în conducerea
economiei. Cu alte cuvinte să &cţionăm cu mai multă autoritate şi
competenţă, cu maximă i-ă.spundere
revoluţi onară, să contribuim într-o
măsură mai mare ca pînă acum la
crearea unui spirit de înalt;} responsabilitate în muncă, l:l întării:ea
hotărîrii oamenilor muncii de a-şi
înzeci eforturile pentru îndeplinirea
exemplară a sarcinilor,
de ::i nu
precupeţi nimic
pentr_u a asigura
dezvoltarea continuă a ec.:inomiei,
progresul general al ţării.
Constantin TATU

_- Atelier

O publica/ie de sezon
pregătită

tot anul

Convorbire cu Aurelia BERARIU
- - - - - - - - redactor şef al ziarelor „ Dobrogea nouă" şi „Litoral"--------~
- Pe frontispiciul publicaţiei estivale „ Litoral", prezenţă familiară
a var.an\elor noas tre în ultimii 16
ani, !icrie : ediţie specială a. ziarului „Dobrogea nouă". Cum explica\ia ni se pare destul de laconică,
v.\ rug;tm să n e spuneţi ce este de
fapt, ~<!-Şi propune a fi cotidianul
„ Litoral" ?
-- In primul rind, un ziar de informaţie turistică. Oferim cetăţe
nilor care ne vizitează judeţul în
timpul vacanţelor estivale un ghid
util, credem noi, privind activitatea
turisti că, culturală, sportivă etc. de
pe litoral, dar în acelaşi timp publicaţia îşi asumă şi un rol de educaLOr. In spaţiul mai multor rubrici (dintre care menţionez „Civica") discutăm probleme legate de
atitudinea turistului în raiport cu
relaţiile publice, ou tra nsiportul în
oomun, curăţenia străzilor, a s.paţii101· verzi ş.a.m.d.
- Aria de difuzare a cotidianului se rezumă la litoral ?
- încercăm să lărgim zona de
pătrundere şi doresc să mulţumesc,
cu acest prilej, Direcţiei Centrale
a Difuziirii Presei care a răspuns
favorabil apelurilor noastre repetate, astrei incit, incepind de anul
trecut, vindem ziarul ş1 pe peronul
Gării de Nord din Bucureşti
(cu
rezultate foarte bune), iar anul acesta „ Lito ral ul" ajunge şi la Ploie~li si la Sinaia şi în Delta Dună
rii. Ne-am străduit să lărgim aria
de difuzare a ziarului cu convingerea că pentru turistul care intenţionează să facă o vacanţă combinată munte-mare, ar fi deosebit de
util să ştie, înainte chiar de a ajuniC aici, ce i se oferă, ce posibilităU de program are.
- Dui>ă cum se poate lesne ob~e1·va, „Litoralul" se epuizează în
primele două ore ale dimineţii . Cum
se realizează, profesional vorbind,
această popularitate ?
- Popularitatea de care vorbiţi
se obţine prin strădania întregii redacţii, a fiecărui gazetar, prin crearea şi menţinerea unui cerc de colabor:iton statornici, graficieni, pictori, umorişti. Incă din iarnă, de
pilelii, am primit un caiet cu 600
de epigrame de la un foarte bun
epigramist constănţean, ceea ce,
practic, ne-ar putea acoperi spaţiul
dedicat acestui gen pentru trei ediţii. Avem şi un set bogat de caricaturi de la Leonte Năstase, nume
afirmat, autorul mai multor expozi\ii personale. de la Radu Marian,

desenator foarte talentat şi el, iar
exemplele pot continua. Bucw·ia
noastră este că nu sîntem siliţi să
„ tragem „ de colaboratori, ci autorii se simt onoraţi să le apară numele in paginile „ Litoralului'·. A
rnst lărgit, de asemenea, şi colectivul de gazetari care publică la noi.
ln această ordine de idei, vreau să
mulţumesc revistei „Presa noastră·'
pentru că ne- a recepţionat mesajul şi l-a transmis colegilor din întreaga ţară. Au răspuns invitaţiei
no:~stre ziarişti din diYerse judeţe
şi am primit articole de înaltă ţi
nută
publicistică
din Suceava,
Arad, Harghita, de la „România pitorească·' ş.a. Nădăjduim ca această relaţie de colaborare să continue, să se amplifice, rezultatele ei
fiincl fructuoase pe mai multe planuri - pe de o parte, cititorii n oş 
tri au posibllitatea de a cunoaşte
nurneroase zone de interes turistic
şi cultural din ţară, pe de altă parte, diveLsitatea de stiluri gazetă
reşti,
competiţia
profesională, în
sensul cel mai bun al cuvîntului,
este profitabilă fiecărui autOL'.
O altă categorie de colaboratori
pc care ne bizuim sinl cititorii din
întreaga ţară care au răspuns în
număr foarte mare apelului făcut în
~heierea ediţiei 1985,
trimi\îndu-ne umor, caricaturi, curiozităţi
etc. Corespondenţii noştri sînt din
zone diferite, de vî rste şi preocupări diverse, de la elevi pină la
pensionari („ veteranul " are 88 de
ani şi ne scrie cu consecvenţă).
Această diversitate ne dorim să se
regăc;ească şi în paginile ziarului
unde îşi găsesc loc multe dintre
cele cîteva mii de pagini primite
de la 'tititori. Avem un redactor
care se ocupă în mod special de
ace!'t c.apitol al activităţii şi trebuie
să recunosc că volumul de muncă
pe care-l acoperă este enorm. Eforturi mari face însă întregul colectiv pentru realizarea în cit mai
bune condiţii a „ Litoralului ", care
pentru noi este un fel de examen
profesional.
- „ Litoralul" este, deci, opera
întregii redacţii.
-- Toţi gazetarii, indiferent la ce
secţie activează, scriu pentru „ Litoral", avînd repartizate sarcini
precise în acest sens.
- Cum se realizează corelai·ea
activităţii - individualizate ca profil, ca preocupări - pentru cele
două publi caţii
cu ai>ariţie cotidiană?

- Avem planuri de muncă foarte riguroase, pe de o parte, iar pe
de alta, preocupările legate de „Litoral ·• se întind pe tot parcursul
anului, nu se sfîrşesc odată cu încheierea unei ediţii. Gîndind, pregâf ind din vreme ziarul estival, putem face faţă sarcinilor sporite din
pPrio~da apariţiei, putem să gă
sim răgazul de a înnoi formula publicistică adoptată,
de a concepe
ruhrici noi. Ne străduim ca ziarul
nostru să aibă personalitate, să reprezinte pe cit mai multe planw·i
zona geografică unde apare, oamPnii de aici, viaţa lor cotidiană.
J\m considerat binevenită, de exempl :1, introducerea unei rubrici cuprinzind întîmplări deosebite din
laq~ul mării şi avem un redactor
talentat care se ocupă de toată această

pro blematică

mannarească,

realizînd şi foaia volantă intitulată
„ Navigatorul·', editată de noi pentru Flota maritimă comercială, cu
apariţie

trimestrială.

„Litoral" apare patru luni, dar
activitatea redacţională legată de
această apariţie durează,
practic,
un an. In luna octombrie analizăm
ziarul din punct de vedere economic, în noiembrie îl analizăm, în
adunarea de partid, din punct de
vedere publicistic, profesional şi
stabilim „ clasamentele '· pentru ~
vedea care dintre redactori sînt
fru n taşi ; în decembrie definitivăm
planurile, pe rubrici, ale ediţiei viitoare şi le aprobăm în colegiul de
redacţie,

fixăm

responsabilităţile

co:'1crete ale fiecărui gazetar şi din
luna ianuarie începem să primim
materialele. E vorba, desigur, de
acelea care pot fi citite cu cîteva
luni înainte umor, curiozităţi,
careuri de cuvinte încrucişate, unele seriale_ Această eşalonare a activităţii· ne uşurează mult munca în
perioada de vîrf a celor patru luni
de apariţie. Nu se face uşor „L!toralul", dar se face, de către toţi,
cu mult suflet astfel incit efortuLile noi le privim prin rezultatele
lor. Foaia aceasta de vacanţă ne
e drag~. e „copilul" redacţiei şi ne
bucurăm cînd o vedem în mina cititorilor, cînd auzim, la ora 9,30
dimineaţa. că s-a epuizat.
- Cnm înlăturaţi pericolul unei
dispersări a eforturilor, deci a unei
scăderi a calităţii publicistice a. ziarului „ Dobrogea nouă" în perioada
în car e editaţi şi „ Litoral " ?
- Prin strădania unei cit mai
bune planificări, a unei organizări
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Scris,oare către redactie
'

Au fost uitate
priorităţile stabilite
J
ue
,,Legea presei·îî,....
Altădată,

cînd aveam nede un bilet de avion,
mă duceam la Agenţia Ta rom
din Bucureşti, Piliţri A.mzei.
şi-mi ceream biletul. Cînd
ştiam din vreme de o deplasare, mi-l procuram, fi reşte, din timp. Uneori, intervenea însă ceva neprevă
zut şi urgent. Ii explicam casierei că sînt ziarist, că am o
deplasare grabnică de făcut
şi conducerea Departamentului Aviaţiei Civile, în baza
Legii Presei.
aco.·da prioritate ziariştilor în procura1·ea biletelor de avion. Casiera mă trimitea la şeful agenţiei şi acesta foarte ama·
bil pe vremea aceea mă ajuta să-mi procur bilet.
Precizez : nu ca să mero
undeva în plimbare, ci pen·
tl'U u-mi exercita profesia.„
Nu era vorba de nici un
favoritism ci de îndeplinirea
unei prevederi legale.
Căci,
după cum se ştie, Legea Presei, în vederea sprijinirii exercitării profesiei de ziarist,
a stabilit obligaţii pentru o
serie de ministere de a acar·
da priorităţi şi facilităţi gazetarilor în misiune.
O perioadă, lucrurile au
mers bine şi cu biletele de
avion şi cu cele de tren şi
cu locurile la hotel...
In ultima v1·eme, din păca
te 1 lucruri!e tniU mai me1·g la
fie l. Mulţi Cl)!egi mi-au relavoie

eficiente a timpului de lucru. Si"'ttr că ln perioada verii eforturile
~e dublează fiecare gazetar avînd
o!Jligaţia redacţională de a scrie cite
un anumit număr de articole şi penlru Dobrogea nouă" şi pentru „Lilorai'". Mulţi dintre colegii noştri
depăşesc însă cifrele fixate şi exemplele cele mai la indemînă le
furn izează situaţia alcătuită de sesecretarial pentru luna iunie. Petre Ziirnescu, de pilda, care coorclonead1 întreaga pagină „Magazin
Litoral ", verificînd şi corectînd fie\·
care careu, curiozitate, bumb umorist ic. a scris în perioada amintită
4..J materi:.tle proprii. :3:1 in(ormaţ i i
şi a adus 64 de colaborări ; Liviu
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ta ~

intimplări

nepii!;·;!le din
aceste priorităţi sînt în unele părţi date
tLitării de persoanele
care
trebuie să le aplice, iar în
alte părţi complet necunoscute per sonalului nou angajat
I n aceste candiţii, o dcplasm·e
foarte urgentă
·începe cu o
întrebare grea : „am sau nu
bilet de avion ?",
„am sa·u
nu bilet de tren?", „am sau
nu loc la hotel ? " Necazul cel
mare este că răspunsurile sînt
adesea negative.
Nu de mult am fost obZ1·
gat să plec urgent, împreună cu un coleg, fotoreporte·
rul Dumitru Constantinescu .
la Timişoara. Bilete de avwn
nu mai erau - mi s-a spu:i.
Ca şi altei datii, am amintit
casierei de priorit.'iţ i.
dîma
m-a îndrumat la şeful agenţiei. Tot şeful acela era, dar
acum înceta:.:e de a mai fi amabil. Reprorlnc: dialogul: „ Sint
ziar-ist. Trebuie să fiu împreună cu fotoreporterul mîine ta
Timişoara ..•" Voiam să coit·
tinui, să explic că am josi
anunţaţi
abia în ajun, cei
aşa-i în pr\!Sfi..„ dar amabilul
şef, care nu mai era acum, am.abil, m -a oprit: „Pentru
bilete vorbiţi cu casiera. :t:u
nu mă ocup de bilete"„.(? !? !)
Nu mai bine au stat lucrurile în Gara de Nord.
Şi
nici„. la h otel. Nebenefici'ind
de priorităţi, ne-am schim-

care

rezultă că

Bruckner, şeful compartimentului
„ Probleme cetăţeneşti " şi cronicar
spor tiv, are 7fi materiale proprii, 31
inwrmaţii şi
5 colaborări ; Dan
Spiridon are 35 materiale proprii,
25 de informaţii şi 6 colaborăr i. Ar
mai trebui amintiţi Gheorghe Constantinescu, Lucia Anghel, Lucian
Cristea şi n u numai ei. Cifrele amintite se referă la „Litoral·', ele
adfmgindu-se. desigur, unui număr
similar de articole, ştiri, colaborări
pentru „Dobrogea nouă" .
- ln con diţlilc acestui efort sporit, se poate vorbi şi despre un ben eficiu d e c rdin profesion a l pentr u gazetarii car e sint în situaţi a,

„volen~-noien~"
ruta la
Caransebeş, am fugit de acolo
cu tf\enul la Timi.~oura, unde,

bat

nu ne 1riai aştepta nimeni. Am luat la rînd toate
hotelurile, da.r n-am
găsit
nici un loc de dormit. Spuneam la toţi că sîntem zt1Lrişti, aminteam de priorităţ1,
răspunsul Ha
ace laşi : negativ. Nu ştiam ce să facem.
N-aveam unde dormi. Să nt"
întoarcem în Bucureşti fliul
documentare ? Să dormim în
hol şi a doua zi să plecăm
cu ochii drpi;.i'! N-am primit
loc, deşi am apelat chiar la
directorul hotelului
„Continental", tovarăşul Grozea, un
om îndatorito1", cll! regulă, ş ;
care altădată ne-a servit cu
multă amabilitate. A doita zi,
un coleg de redacţie, Emil
Genescu, după peripeţii ase
mănătoare, a stat şi el pînă
noaptea tîr::fa în holul „ Con tinentalului"
timişorean,
dupcl ce
alergase o zi prtn
colb şi arşiţă pe cîmp.„ Şi exemplul
Timişoarei nu est!!
unic.
Ce se întîmplă ? Trebuie
re trnn smise
ordinele ?
Ori
sancţionaţi cei care nu le respectă ? După cum spune po·
porul, „unde-i lege, nu-i. tocmeală" ..• Aşteptăm răspunsul
autorizat din partea ministerelor vizate : al turismului,
al transport!Lri.lor. precttm şi
al Departamentului Aviaţiei
Civile.
Colegial ar fi ca şi redacţiile ziarelor judeţene să întreprindă raiduri-anchetă asupra modului cum se acordă
priorităţile în judeţele
respective şi constntJrile
să
le trimită revi.stei. Ar sprijini astfel apărarea unui drept
conferit de Lege şi şi-ar scuti
colegii să tot expEce conţi
nutul ei, ca şi cînd ar cere o
favoare şi nu un drept.
fireşte,

Tra ia n DU MIT itESCU
deosebită, de a lucra simulta n p enpublicaţii cu profiluri dis -

trn două
t inct<' ?

- Indiscutabil. „Litoral" presupune, de pildă, un excelent exerciţiu de concentrare a expresiei şi
deopotrivă de diversificare a mijloacelor de abordare, a genurilor
utilizate. E nevoie de mobilitate, de
o anume supleţe a demersului gazetă resc şi acest exerciţiu nu poate
fi decît favorabil, pe de o parte,
activităţii
curente la „Dobrogea
nouă'', pe de alta, într-o perspectivă
mai largă, îmbogăţ irii posibilităţ i
lor, a forţei profesionale a fiecărui
gazel ar.
Cristina DUMIT RESCU

- - - - --·---------- - - -·--------- ---- ------- -----

Cultivarea interesului
pentru ştiinţă şi tehnică
1n presa tinerilor cititori
A

Publicaţii destinate cu precădere tineretului, revistele „Ştiinţă şi tehnică" şi „Tehnium" ou profilul cel
numa· apropiat de tema dezbaterii începute în
tn&Jll! trecut referitor Io preocupările şi
mijloacele
publ;cistice cele mai percutante în vederea introducerii şi promovării progresului te hnico-şti inţific
în

toatt: domeni il e de activitate.
Jn ideea de a releva modul în care cele două
publicatii de specialitate îş i propun să stimuleze in
!eresul tinerilor pe ntru
creaţia
tehnico-ştiinţifică ,
ne-am adresat redactorului şef al publicaţi il or „Ştiinţă
şi Tehnică" şi „Tehnium",

Convorbire cu Ion ALBESCU
1------~ redactor-şef al revistelor „Ştiinţă şi tehn ică" şi „Tehni um"
- Tinereţea, nu numai ca vîrstă, ci
mai ales ca stare d e s1>irit deschisă. promovării noului în toate domeniile de activitate, a fost şi ră
mine pentru gazetari o temă interesantă, dar şi de mare responsabilitate, deoarece implică şi un proce:
edu ca.tiv de durată, început chiar
din primii ani de şcoal ă şi însoţind
tinărul pînă la formarea sa deplină.
Care sint în această direcţie preocupăril e r evistelor pe care le
conduceţi ?

-

Pornim de la ideea potrivit
este definită la ora

căreia ştiinţa
actuală ca o

importantă

forţă

a

progresului social. Mă refer în primul rînd la faptul că la Congresul
ştiinţei şi învătămîntului s-a
pus
un accent deosebit pe rolul cercct§rii ştiinţifice în dezvoltarea noastră economică la parametrii stabiliţi
de Congresul al XIII-iea al partidului. Fără doar şi poate că un rol
important în promovarea progresului t:!hnico-ştiinţi.~ic, îl are şi tînăra
generaţie : o parte în procesul de
instrucţie şi învăţămînt (dar care,
prin integrarea învăţămîntului cu
cercetarea şi producţia, Sp implică
şi în soluţionarea u n or probleme ale
economiei noastre
na ţio nal e)
şi,
bineînţeles, acea parte a tineretulu ·
care Iucreaz'i direct în activitatea
productivă. de cercetare. de proiectare, car~ este chemată să influenteze cele mai modc.rne tehnologii.
cele mai noi concepţi i ştiinţifice
pentru realizarea sarcinilor de producţie la parametri
superiori de
caii late.
Iată deci
că revistelor noastre.
reviste dedicate
tineretului.
ie
majore din
acest
revin sarc:ni
punct de vedere şi. în activitatea
pe care o desfăşurăm, ne străduim
să facem faţă cit mai bine acestor
imperative ale politicii noastre şi
ale acestui sfîrşit de mileniu. .3e
ştie doar că problema revoluţiei

ştiinţifice şi tehnice dep~eşte graniţele tării noastre, aceasta fiind o
problemă mondială.

-

Care este obiectivul dumneaprioritar ?
- O cit mai largă informare a
tinerei generaţii în legătură cu c ~le
mai recente cuceriri ale ştiinţei şi
tehnicii. Avem în revista „Ştiinţă şi
tehnică" un spaţiu destul de ampiu
dedicat, sub genericul „Pentru t:nerii specialişti". unor grupaje tematice pe domeni i deosebit de importante nu numai pentru dezvoltarea în sine a ştiinţei şi tehnicii,
dar mai ales
pentru nec:!Si tăţi le
economiei noastre naţionale.
- V-a ş ruga să daţi citeva
exemple concrete de asemenea grupaje tematice.
- De pildă, privind problema
irigaţiilor, domeniu în care
ţarc>
noastră este
implicată la
nivelu'
unui program de mare amploare.
Ne referim. desigur, la problemele
de realizare (de transpun ~re) la
modul optim a noilor tehno1ogii.
Apoi ne preocupăm de problemata:a
tehnicii de calcul - maşini electronice de la care se aşteaptă foarte mult
în privinla spori r ii productivităţii
muncii şi eficienţei activităţii productive, de problem.atica energetică
în legătură cu sursele convenţionale
de realizare a energiei
electric=.
termice şi de alt:i natură. dar şi dP
sursele neconvenţionale în primul
rind, energia atom ică, a biomasei,
a vîntului, energia pe baza microhidrocentralelor ş.a.
Toate acestea, cum spuneam, sint
grupate în seriale tematice care se
adresează tinerilor specialişti.
dec'
conţin ~lemente mai specializate şi
sînt prezentate într- un limbaj adecvat destinaţiei şi destinatarilor.
Credem că in acest fel contribuim
la răspîndirea unor informaţii de
ultimă oră din aceste domenii.
ln alt'i ordine de idei,
ne-am
voastr ă

preocupat să stimulăm activitate.a
de creaţie ştiinţifică şi ~ehnică prin
prezentarea în
paginile revistelor
noastre a unor realizări deosebite
dln toate zon~le ţării. Trebuie 5ă
subliniez că, datorită dezvoltă1 i'
armonioase,
echilibrate a tuturor
zonelor patriei, în toate judeţele, ir>
toate oraşele găsim exemple care .să
ilustreze dezvoltarea noastră în
domeniul ştiinţei şi tehnicii. Am mfiinţat mai de mult rubrica „Actualitatea ştiinţifică şi tehnică"
rubrică dedicată realizărilor tinerilor
în domen iul
ştiinţei şi
tehnicii,
stimulîndu-i astfel moral pentru a
persevera în această dir:cţie, ofe·
rind, prin în făţişarea unor realizări
de seamă un exemplu demn de urmat pentru toţi tinerii.
- Se şti e că introducerea progresului în orice domeniu nu este un
proces car e se desfăşoară totdeauna
lin , fără nici un fel de obstacole
obiective sau d e ordin s ubiectiv.
In ce măsură v-aţi propus să interveniţi activ în rezolvarea
unor
situaţii conflictuale ?
- Există, desigur. şi neajunsuri
în ac:st domeniu. Noi am realizat,
în decursul timpului, şi anch ete in
legătură cu promovarea progresuh11
tehnic. pornind de la constatarc·1
că de la idee şi pînă la aplicar-=a
ei în practică există o serie
de
etape. unele afectate de un sistem
birocratic sau de men talităti depl.şite care fac să întîrzie transpunerea lor în viaţă. Ne-am propus :-.i'l
acţionăm activ pentru a ajuta
la
dep3.şirea acestor neajunsuri. pentru a cor:!cta unele defectiuni existente în procesul de tranSpunerc în
viaţă a ideilor novatoare, pentru a
a.iuta efectiv pe cei care doresc
să-şi dăruiască inteligenţa, capacitatea profesională şi efortul propriu
pentru a găsi soluţii noi. moderne
si eficiente care să contribuie le1
dezvoltarea economică a ţării noastre.
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Pe teme .~ gazetăreşti
Dar intervenţia noastră aclivă in
promovarea progresului tehnicoştiinţific nu se rezumă numai
la
acţiuni publicistice. Am înc~rcat să
abordăm
problemele promovării
progresului tehnico-şti inţific şi prin
alte formule specifice pentru activitatea redacţiei noastre, cum ar fi
„ Colocviile de ştiinţă şi tehnică " .
Acestea nu se constituie numai ca
momen te de promovare a cunoştin
ţelor

ştiinţifice şi

tehnice. ci

şi

în

întîlniri active între specialişti din
diverse domenii, oameni de ştiinţă,
factori de răspundere cu tinerii
creatori. Aşa încît, pe lingă întîlnirile-dialog pe bază de întrebări
şi răspunsuri pe care le organizăm
in diverse săli al e caselor de cultură,
avem şi întîlniri cu comisiile inginerilor şi tehnicienilor, cu comisiile
de
creaţie ale
tineretului,
cu
comisiile profesionale din întreprinderi şi instituţH. Profităm de prezenţa aces1Qi· oameni cu o
ex perienţă deosebită pentru a of.~ri unele sfaturi, ori a sugera căi de
rezolvare a unor situaţii mai dificile.
Considerăm că este un mod concret
de a „pune umărul", cum se spune,
la bunul mers al lucrurHor în judeţele unde ne d~J,asăm.
- Ce
periodicitat e a u
acest e
„Colocvii"?
- De regulă, lunar, dar uneoi"i
datorită solicitărilor,
le ţinem şi
de 3-4 ori pe lună.
O altă modalitate, car:? a avut
un ecou deosebH, este aceea a organizării unor concursuri cu tema-

tică

specifică

pentru priorităţile
noastre economice. Ultimul concurs, din anul 1985, „Apiicaţii ale calculatoarelor în
societate". a vizat trei domenii importante ale aplicaţiilor acestora : ir
economie. în instrucţie (învăţăanintJ
şi
activitatea ştiinţifică şi s-a
bucurat de un
succes deosebit,
demonstrînd totodată şi maturitatea
în gindire a participanţilor, care,
în majoritatea lor s-au orientat că
tre problemele majore ale acestor
domenii.
Am popularizat amplu acest concurs pe care îl considerăm doar ca
un început, o eta.pă î.rutr-o campanie mai largă ce o desfăşurăm pentru stimularea creativităţii tinerilor
în aceste domenii. Cu sprijinul nemijlocit al C.C. al U.T.C., în perioada imediat următoare va apărea
un supliment dedicat calculatoarelor cu titlul , Calculatorul - nimic
mai simplu", în care, într-o for muLă cu un alt specific.
revenim
pentru a readuce în prim-plan problematica informaticii, a calculatoarelor şi, în mod special, a calculatoarelor personale, problemă car~
se pare că este de actualitate, c..i
mari perspective de dezvoltare în
viitor.
- Aveţi posibilitatea să estimaţi
eficienţa efor turilor deosebite
pe
care l'edacţia le depune pentru stimularea activităţii creatoar e a
tinerilor ?
- In ultima vreme avem o corespondenţă din ce în c~ mai bogată
cu cititorii - fapt care ne creează,
în paranteză fie spus, şi unele dificultăţi organizatorice. Dar esenţialul este că cititorii noştri sint
dezvoltării

interesaţi de materialul informativ
pe care îl oferim, ne cer amănunte
vin la redacţie cu noi propuneri~
Am avut cazuri cînd chiar întreprinderi ne-au cerut documentaţii
cit mai com plete pentru a putea
introduce şi generaliza unel~ soluţii
oferHe în materialele publicate de
noi. Deci există interes nu numa;
din partea cititorului particular cel
care citeşte revistele noastre pe~tru
a se informa personal privind unele
noutăţi pe plan ştiinţific şi tehnic
dar ce~ ce ni se pare mult mai'
interesant este că există un int~
r~s deosebit d in partea instituţiilor,
dm partea oamenilor care se ocupă
de promovarea pr ogresului ştiinţific.
In acest con text,
preocuparea
noastră este dp a lărgi dialogul cu
cititorii de ambele categorii. Pent1u
a crea un sistem bine pus Ia pum.t,
am iniţiat un „bilanţ" al acestor
dialoguri cu cititorii pe care îl
fructi ficăm în cadrul unui „Club
al ingen io2litălţH ", ce se desfăşoară
fie prin cor:!Spondenţă, fie
prin
participarea directă Ia în tîlniri or.
ganizate la Casa de cultură a tineretului din sectorul 4. Anual, organizăm un „Salon al ingendozităţ1i",
reunind cele mai originale idei, cele
mai interesante realizări care au
fost fructificate din acest dialog.
Cîştigul cel m& importan t al acestei iniţiative este faptul că am
reuşit să stimulăm interesul tinerilor preocupaţi de promovarea progresului tehnico-ştiinţific spre
o
activitate conceptuală de p~rspecti
vă, dEipăşLnd prob!leanele
mă1runte
tlle zilei de astăzi, care, fără doar
şi po,a te. sînt importante, avînd în
vedere, însă, în aceeaşi măsură
problemele de perspectivă ale implementării celor mai noi realilăr!
ale ştiinţei şi tehnicii. Pentru că
eu cred că numai astfel se poate
întreţine şi in
per,sp~ctivă
ritmul
înalt de dezvoltare pe care ni l-am
propus : p1in definirea unor preucupări statornice nu pentru
ziua
de azi şi nici pentru cea de mîine,
ci pentru un viitor mai în.depăr
tat, fie în planul informării, fie
in cel al rezolvării unor probleme de perspectivă. De fap\
pledoa1ia noastră în cadrul acestui
Salon este că niciodată resursele de
ingeniozitate ale poporului nostw
nu sint epuizate, c:?a mai prolifică
materie primă, cea mai deosebita
sursă de progres în domeniul ştii:1ţific şi tehnic rămînînd ingeniozitatea, specifică nouă, românilor.

Convorbire realizată de
Milena COMARNESCU
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Mediile electronice
conferă o nouă dimensiu11e
transferului de informaţii
- Se cuno:iş te influenţa deosebită exercitată timp de
cîteva sute de ani d.- tipar ca principalul mijloc de
transmitere a inform aţiilor şi apoi de celelalte mijloace de trans mitere Ia distanţă a informaţiilor începind cu telegraful, h~J e fonul, r adioul, televiziunea şi
terminînd cu re~elele actuale de comunicaţii bazate
pe calculatoare. Deţinind întiiet atea în transmiter ea
informaţiilor cu un veac şi jumătate în unn ă, t ipar ul
nu mai este astăzi lider autoritar.
Cit va mai rezista tipografia sau, altfel spus, va
supravieţui tipogra fia m ediilor electronice de tra nsmitere a informaţiilor ?
- Anii '70 au cunoscut
o vie dezbatere în care
părerile multora, influenţate de posibilităţile demonstrate la scară mică de
noile medii de transmitere
a informa.tiilor, înclinau spre pronosticuri ce anunţau,
lntr-o formă mai mult sau mai puţin directă, dispariţia relativ l'a pirlă a tipografiei ca miJloc semnificativ de transm itere a informaţiilor.
Anii 'UO au adus însă o reconsiderare, o temperare
a prezicerilor, în special a celor pe termen scurt şi
ea corespunde cu situaţia actuală.
- ()are este astăzi perspectiva de transmiter e a
informaţiilor prin mediile electronice şi cele neelectronice sau, cum se mai spune, prin mediile electronice şi prin hîrtia tipărită? Vă punem această întrebare deoarece schimbările intervenite în modul de
captare, i>rclucrare şi transmitere a informaţiilor de
text ş i de imagine, p1·ecum şi în modul de selectare,
multiplicare şi difuzare a acestora, sînt d eopotrivă de

interesante 11cntru zia rişti , redactori, tehnicienii de
ageniic şi redacţie. graficieni, tipogr afi, personalul
răsp unzător
de difuzarea informaţiilor sub toate
formele.
- Transferul informaţiilor se realizează - după
cum se ştie - prin comunicaţia între două părţi :
de o partE' cel care trimite informaţia, de cealaltă
parte cel care pri meşte informaţi a.
Cca mai simplă c:omunica~ie este reprezentată de
vorbirea de la persoană la persoană, iar cea mai complexă este realizată pe sistemele teleinformatice asistate de calculatcr. Co municaţia este asigurată prin
formularea
informaţiei,
prin găsii·ea mijlocului cel
mai adecvat de transmitere
a informa\iei şi, în sfî rşit ,
prin receptarea informaţiei
de către cel interesat.
- Care sînt infon naUile despre care spunem că
sînt transmise astăzi dintr -o par te în alta a planetei
şi cai e este mobilul, cauza creşterii fără pr~cccfont a
volumului de informaţii transmise ?
- Informaţiile cuprind toate datele difuzate de
la cel care transmite la cel care recepţionează. Aceste
datl! au un caracter tehnico -ştiinţific dacă este vorba
de articole de specialitate, brevete, dicţionare ; edu caţionale dacă cuprind informaţii legate de învăţă
mînt, şi aşa ma1 departe : politic, economic, comercial, distractiv, sportiv, cultural etc. Informaţiile
pot Ci adresate unui grup
restrîns de specialişti, dintr-un domeniu sau altul al activităţilor

Interlocutor: Dr. iny. Alexandru IROD
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Interviul· nostru . · ~ ~:
umane, unei cate6ori1 mai largi a populaţiei, la un
momen t d at Ccunul'i cu durata de \·iaţă scurtă ziarele) sau pentru perioade mai mari de timp (de
exemplu cărţile autorilor clasici).
.
Diagrama din figura alăturată arată in sinteză situaţia actuală a posibi11taj.ilor de transmitere a informaţiilor.
•
.
.
P e a~n verticală este reprezentata penoada de timp
de la conceperea forme i de transmitere a informaţiei
pînă la receptarea acesteia de către persoanele interesate. Axa oriwntalf. indică numărul mediu de pe1·soane ce au acces la un anumit mediu de transmitere
a informatiei.
In partea stingă jos sini. plasate comunicaţii!~ directe între persoană r;au gr upuri de persoane ş1 ~o
municaţiile pe calea cc,nvorbirilor telefonice, a aud10conferinţelor, a videoa uc1 .oconferi nţelo1:) _a te~egram:
lor şi sclisorilor. D ups cum se observ~ m diagrama'.
acestea din urmă au 11evoie de un timp ceva mai
lung peHtru asigurarea comunicaţiei pe canal.ul expedito.--primitor. în diagramă, audienţa cea mai mare
este rezervati televi:dunii şi filmelor sau Yideofilmelor diferenta const!ncl in perioada de tirnp scursă de
la 'conceper.ea pînă la receptarea informaţiei audiovizuale. Ponderea transmisiei informaţiilor aşa cum
rezultă şi în variantele menţionate pe diagramă este
deţinută de mediile elec1 ronice şi de hîrtie.
.
- Ce determină, ce influenţează dezvoltar ea noilor
medii de transmitere a informaţiilor ?
- Dezvoltarea uneia sau alteia din variantele de
transmitere a informaţiilor este, sau ar trebui să fie.
determinată în principal. de considerente soeial-econr-mice, de eficienţa var iantei în r aport cu aplicaţia
respectivă. De e xemplu, transmisiile de date meteo.
apelurile de extremă urge nţă, sis_temul de control ~I
navif!atiei maritime etc .. a u nev01e de o cale scur~a,
rapidă 'ie r<'ceptare a inform aţiilor.. spre . deoseb1~·e
de cărtile de beletr istică ca re pot f1 rea!Jzate prm
variant~ mai lente de tran smitere la cititori. în primele cazuri, mediul electronic este indicat în mod
categoric, in ultimul caz, hirtia. Videoaud ioconferintele ec•Jnomisesc deplasările unui personal numeros
şi accelerează difuzarea rapidă a sarcinilor. list::i abona1ilor telefonici consultată prin intermediul unui terminal video plasat în locuinta proprie înlocuieşte zeci
de mii de volume 1ipi'irite şi prezintă ava ntajul aducerii permanente .. la zi" cu schimbările de numere
sau cu noii abonaţi.
Dezvoltarea prefere n ţială a unor val'iante de transmitere a informaţiilor este însă dictată şi de alt tin
de considerente care tin strict de cel care transmit<::
infort.1 a\ia şi de cel care o receptează.
Motiva~ia necesitătii transmiterii informat1ei este
dată de motivele politice (tinerea sub control a mediilor de comunicare pe zone geografice cit mai întinse, cuprinzind un număr cit mai mare de state),
de asigura1·e a supremaţiei unui grup industrial în
acaoararea mediilor de transmitere a informaţiilor
(rle · exemplu. conci>s!onarea construcţiei reţelei ele
cnhluri pent ru televiziune prin cahlu sau lupta acerbă
a cornor aiiilor transna1ionale pentru formarea mononolurilor asupra mediilor electronice de transmiter"e a informatiilor). religioase. de asigurare a unor
profituri cit mrti m~iri indiferent de considerentele
sociale (ele exemplu literatura şi filmele porno şi în
gE:-neral a celf)r lips ite de un conţinut profund), militare (exemplele pentru această ultimă motivaţie sînt
bine cunoscute şi întîln ite aproape zilnic în presa
scrisf.. şi vorbită), de reclamă.
MciJoritatea acestor motivaţii sînt specifice ţărilor
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capi taliste foart e dez\•oltate. Mot ivaţiile amintite justifică interesul deosebii al celor care trimit informaţiile in a-şi dezvolta unul sau altul din mediile
de c<'municatie.
-- Se ş tie din ştirile publicate în p resă şi mai larg
în r e vista noastră, că transmiter ea informaţiilo r prin
m ediile electronice pre~,upune astăzi existenţa calculatoarelor, a transmisiunilor p rin satelit sau prin
cablur i optice cu laser etc. Se ştie că est e pos i bilă
trans miter ea prin reţele s11cciale a textului, a imaginilor piuă în cele m ai înd epărt at e locuri, că este
l'f.!-ihil:'î o infor ma r e oarecare Ia domiciliu ap(·lin d
la display-ul vic1~o legat de o reţea. de bă nci de d ate.
Pentru a in~el ege m ai bine aval anşa de ş tiri legate
ele acesi subiect, multitudinea de aplicaţii ale transmiterii infor m aţiilor prin m ediile electronice, este
n ecesar să ştim cite ceva despre sistemele m odern e
de transmiter e şi prelucrare a d a telor Ia dista.n ţă...
- T eleinforma tica este un cuvînt compus care sugerează unirea a două noţiuni : tel ecomun icaţi a, care
presupune transmiterea la distanţă a datelor şi inform a tica, care presupune existenţa sistemelor de prelucrare automată a datelor incluzind componentele
hardware şi software. Teleinformatica implică deci
folosirea comună a echipamentelor informatice şi a
reţelei de telecomunicaţii pentru prelucrarea informa ţiilor provenite de la sau distribuite la un număr
tot mai mare de ut ilizatori aflaţi la distanţă faţă
de locul de prelucrare.
Transferul unei cantităţi de date. de informaţii,
dintr -o parte in alta a unei ţări , a unui continent sau
la nivel planetar este asigurat de sistemele teleinformatice. Ele reprezintă un ansamblu de mijloace de
transmisiuni şi de echipam ente informatice formate
din calculatoare şi periferice care asigură atît trans ·
portul în ambele sensuri cît şi prelucrarea automată
a informaţiei.
Schema de principiu a unui sistem teleinformatic
este reprezentată sugestiv în figura din pagina urmă
toare. Transmiterea şi prelucrarea datelor intre două
l c.cn!ităb
este
asigurată
de
două
s 1;:iţ\i
de
c a te legate între ele prin linia de
trammisi ui:ii.
Staiiile de date din fiecare localitate sînt formate thn
unitatea centrală cu perifericele, inclusiv unit atea de
::onlrol a transmiterii, interfeţele care asigură comra1 ibllitatea echipamentelor din sistem şi mod0rn · ul
care asigură adaptarea la mijloacele de tciecomunicatie.
Linia. d e t ra nsmisiuni. Cuprinde strict mijloacele
de tn.m.mitere şi distribu ire a informaţiei E'':c1usiv
terminale folosite de către utilizatori. Transmiterea
datelor poate fi realizată pe linii de tran~~~si uni. c.~
fir şi radio. Varianta cu fi r asigură transmisu pe lmn
permanente aeriene, cu cabluri simetrice sau coaxiale sau pe lini i optice din fibre de sticlă, în acest
ultim caz purtătorul informaţiei fiind raza laser.
V arianta radio asigură transmisii de unde electromagnetice prin staţii r adio/radio releu terestre sau
prin satelit, care lucrează în diferite game de frecvenţă, puteri şi posibilităţi de propagare a un?:lor:
I nitial, ca suport fizic pentru linia de transm1smn1
c;-a apelai la reţeaua telegrafică existentă. npoi h
liniile telefonice în varianta prin comutaţie, adic<i
folosire:a liniei numai la apelare pent ru transferul
de date sau prin înc-hiriere, adică folosirea permrtnentă a acesteia (linie de transmisiuni închiriată)
penku •· p(•rioadfi de timp. Viteza de fransmitere n~
reteaua telegraficu era limitată la cca 50 bps (deci
50. coduri de calculator intr-o secundă sau cca 6 caractere). Modemurile pot asigura o viteză de 9600 bps
prin reţeaua telefonică. De exemplu. în reţelele asanumite locale. pe distante nu mai mari oe ordinul
miilor de metri, prin transmisiile asigurate de cablul
coaxial şi fibrele optice se pot atinge viteze mai mari
de co municaţie. de ordinul megabiţilor pe secundă.
Datorită cresterii ca ntităţii dE' d ate transmise în sistemele teleii1Eormaiice s-a c1msolidat varianta folo sirii în comun de c5tre m ai multe staţii de date ci

unei reţele proprii de transmitere a datelor numită
re\ea publică de date. Conectarea intre unele reţele
naţionale a condus la apariţia reţelelor internaţio
nale de transmitere a datelor.
Pe lingă liniile de transmisiuni cu fire. undele
radio în sistemul digital, mai fidel (probabilitate mică
de introducece a erorilor datorate fazei de transmitere radio) decil sistemul analogic. oferă a\·antaje
certe. Varianta radio prin satelit şi staţii terestre
intermediare sau directe fată de beneficiar. pent.-u
emisii de dale inclusiv audio şi video, au astăzi o
importanţă maJură in transmisiile la mare distan\a.
Varianta tcansmiterii prin satelit a fost aleasă p~n ·
tru a înlătura mtr-o măsură cît mai mare dezavantajele transmisiilor terestre influenţate mult de condiţiile atmosferice şi geografice, de costul ridicat al
lanţului de relee intermediare (de amplificare
<;i

de organizare a teleacccsului şi teleprelucrării. care
se re3liL:eaza cu ajutorul aparaturii ele c0m·ersie a
informattei din ferma eliberată de sistemul de calcul
în torma ac:::eptată ele sistemul de telecomunicaţii şi
invers. Se ştie că informaţia destinată transferului
intre calculatoare, ca şi întreaga logică intern;1 a calculatorului. este reprezentată cifric in ~istem binar
(;'e•·n şi unu, . în timp ce transmisiile de date în reţea
sint asigurate de obicei prin semnale analogice. Conversia mformaţiei es1e asiguratii de un echipament
de terminare a circuitului ele dale, denumit modem.

J
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retransmitere a undelor radio) sau a cablurilor pentrn semnalele electrice, de imposibilitatea pătrunderii
în toate zonele a semnalului radio la nivelul de ca·
litate necesar. Sateliţii recepţionează şi retransmit
toate tipurile de inJ01·maţii de text şi de imagine.
inclusiv rransmisiile TV, acţionind pe o zonă geografica vastă cu o viteză de transmitere a semnalelo!'
numerice de pină la 25 Mbps pe mai multe canale.
Dirijarea semnalelor spre şi de la satelit la nivel
tuestr11 se l'.lce prin intermediul unor antene speciale regionale. centrale sau locale.
Unita tea centr al ă c u p erifericele. Sistemul de calcul asigură sarcinile obişnuite calculatoarelor, cum
ar fi generarea instrucţiunilor şi datelor. p1egătirea,
verificarea şi obţinerea datelor finale prelucrate şi
livrarea lor prin sistemul de intrare-ieşire. Acesta,
prin conexiune, asigură şi organizarea schimbului ele
informaţii între u1;itatea de memorie internă-oper::i
tivă ~i periferice. Ca echipamente periferice ·se folosesc di~p!ay-uri cu tub catodic sau cu cristale lichide
care asigw·ă schimbul interactiv de date în sistemul
teleinformatic, imprimante, maşini de expunere a
textului sau a textului şi imaginilor, stajii de lucru
cu dl&pl«) -uri vide<' coior pentru ordonarea textului
şi imaginilor in n~dere~ arhivării sau transmiterii. telefoane. unităţi video şi audio pentru organizarea
de ~onfcrinţe intre grupuri de persoane aflate la
distanţă, unităţi specializate cu scannere pentru digitalizarea imaginilor in vederea compatibilizării cu
limba1ul numeric al calculatorului. memorii externe
de mnsă. unită\i c:u benzi suu discuri video. unităţi
tle ciU; ~:! înregistrare a datelor etc. Coordr,1nrca lucrului intre dispozitivele sistemului de calcul este
posibilă datorită unor programe speciale consliluind
sistemul de operare.
Modemul. ln cazul utilizării în reţetele de telecomuniC'a\ii, sistemul de operare cuprinde şi func\ ia

Unitatea de control a transmiterii între staţiile de
date este acţionată prin intermediul protocolului de
legătură, structurii pachetelor de mesaje, iniţializarea
trnnsmiterii, declanşarea transmiterii sau retransmiterii, sincrnnizarea conectării şi deconectării echipamentelor termmale. r(']uarea transmiterii în caz de
întrerupere.
Pentru evitarea erorilor datorate îndeosebi liniilor
de transmisiuni se iau măsuri de protecţie printr-o
codificare suplimentară a informaţiei de transmis,
astfel că, în timpul recepţiei, este posibilă detectarea
şi corectarea imediată a erorilor prin retransmilerP.a
mesajului.
In tci·feţ el e au sarcina de a a.;igura transmiterea
şi recepţia corectă a informaţiilor în cazul echipamentelor componente necompatibile din sistemul informaţi onal. In1erfetele fac in general posibilă introducerea in sistem a unor periferice-terminale de la
diverse firme. folosirea diverselor tipuri de reţele de
comunicaţie etc.
Linia de comunicaţie, dintr-un punct oarecare der,iirta•, p!nă la unitatea centrală, cuprinde a~arl.1r lanţul de echipamente : terminalul sau perifericul de
date, circuitele unităţii de control a transmiterii, modemul, linia de transmisiuni, circuitele de control, unitatea CC'ntrală (calculatorul). eventual intei.·fete.
Performanţele unui sistem teleinformatic. în legă1ură cu aplicaţia consi derată, sint date de timpul de
răspuns, de intîrzierea informatiei de-a lungul si<>temului, de debitul maxim, de rata de utilizare. de
posibilităţile de extindere. fiabilitate. de simplitatea
exploatării şi întreţinerii. securitatea
informaţiilor.
capacitatea de a răspunde la apeluri ele.
(Va urmo)

Interviu realizat de
Milena COMARNESCU
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•Am văzut•Ne-a plă9ut•Vă semnalăm
A
propierea m.ar:.i sărbă.tori naţionale a
l>OPorului român, 23 August, prileju ieşt,e ziarelor ren trale foser.area
unor af!ticole semnate de .pre.stig.ioş.i coJaboratorL
care des'cifrează semnifi.caţia acestei daie ce se
constitu;e ca o pia·t.ră de hotar, un moment de
răs'cruoe în is·toria noastră.
·
Tc,toclată, sub generice ca „In întîmpinarea ;-.ilei de 23 Au.gu!St - marca sărbătoare naţională a
poporului român" („Scînteia "), „In întimpinarea
marii sărbători naţi onale a poporului ro,nân ·' (.,RoIT!fmin liberii", „Scînteia tineretului") ş.a. sînt amplu
prezentate eforturile susţinute ale oamenilor muncii
din diverse întreprinderi pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, a angajam entel0r asumate
~n îr1trecerea socialistă. Reportet•ii evide11ţin:d hn1„
de muncă deosebite ale unor colective
pentru
care apropierea
marii
sărbători
nationale
consti•t uie un puternic imbold de a...şi sp0ri eforturile peintru îndeplinirea exemplară a tuturor
sarc:inilor ce le r evin în acest prim an al cin-::;nrtlului 198~1 990, organiz'înd ample aioţiuni de
muncă, zitle reoortl şi stchimburi de on<>aire.

e vorbeşte de mult, .se vorbeş1te mereu
de cerjnţa aducerii lîn prim plan a
aceloria fără de c.aTe nici o fo;făiptuire
cu ,care ne mîndrim lll-a r fi 1p~sibilă, a oamenmor
fără de care .niici o maşi:nă, oiridt de penfecţio
na1ă , n -ar putea demonstra iperrfomn,anţe.
Un
i:::>.C!ir.plu ni-l oferă, în acest sens, gazera ..înainte'' - Brăila, care, sub titlul Laudă hărni cie i ~
Mlet~:-1.riwa.t:uAli c/aim\Cn!i dle p(r/mnia b'}n.i{e p e „fr ontul " p îinii, inserează o pagi n ă ico.nsacrată m ecanizatorilor :ftrunta.şi ce s-au distins in camipania de
se:::eriş a grîuJuj, incheiaită, ~n ~una iulie, cu buine

S

rezuHiate. Scurtele „fişe de .portreL" dublate de
Witogratiile •Celor ce s-a.u dis•ti.n.s iprintr-<> muncă
exemplară, conţin, fiecare, date pentru cel puţin o
însemnare reportericească, dar r ealizatorii au optat
inspirat pentru această formulă publicistică cu
vădite valenţe educative, oferind cititorilor puncte
de reper pentru un mai amplu reportaj despre
înalta conştiinţă şi dăruire a oamenilor 0goarelor
e<ire sînt, deopotrivă, şi ei, mecanizatorii.

um am mai arătat şi cu alte pri:lejuri, .an•chetele ipubli.cat.e ffn gazeta
„D.el ta" se r€!ffiarcă nu 1num.ai !Prin su'b:ectele ipropuse atenţiei, mai totdeauna cele ce
'SJn t apropia!f;e de i111tere1SUl ici ti•t orilor, ci -şi iprjn
n •odul de abordare, concis, la obiect, cu concluzii bine ,puse în evidenţă. Din numărul din 31 iu'l ie ne atrag atenţia înse<mnările despre ce este şi
ce trebuie să fie comerţ'Ull stradal, iniLituJiate Paiul
'şi. •• bîm!ft., de Aldr.ian Vasile. Rigu.ros construită,
anicheta porneşte de la sitabilirea cîito'l"Va criterii
care asigură eficienţa .acestei forane de comerţ,
continuînd apai icu constatările din teren ale auto1,ului, i·eproduse e~elent, sim;p'lu şi fără mu1•tă
vorb'ărie, fără false uimiri, fără oonicluz.ii
contursionat formu1ate, denn.onstrî:nd ICă se po1ate spune muJ.t şi J:n cuvinte puţi ne.

C

1

onsacrat aniversării zilei de 23 A4gust,
ciclul de reportaje publicat cons~cutiv
în mai multe numere de revista „Flacăra" sub genericul .,Cel mai grandios proiect al
Epocii Ceauşescu : reconstrucţia pămîntului" îş i
propune să renecte grandioasele transformări petrecute în perimetrul faoulos al munţilor noştri,
în anii glorioşi ai socialismului. De altfel. titlul

C

-- .
Fără

supărare
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DE PRIN PRESA ADUNATE ...
Citim în „Informatia Bucureştiu
lui" (30 iulie) : „Magazinul va ii
dotat (s.n.), din punct ele vedere
tehnic, cu toate nec·~.s ităţile (s.n.)
ce îi pot asigura o funcţionalitate

(care ne obişnuise cu un mocl de
expr imare limpede. simplu) am mai
reţinut : „Ştie toate ungherele, ca-n
palmă, de cifre se sluje~te ca de
nişte r ezumate a.le u nor epici com plexe ş i atotcuprinzi"',toixe in tîlcu ri
(s.n.) ".

optimă".
Dacă

e

•

Necesităţi

funcţi0naliinlt~a

poate

fi

asigurată prin exi ::; tenţa unor iwcesi tăţi, atunci totui devine lesne de

realizat, pentru că necesităţi mai
există, oricînd şi ori unde.
@

Lemn, ciment„.

şi

în special

p uic uţe

Gazeta „Agricultura
socialisti"t"
(3 iulie) ne infurmeazil. : „Prezentîndu-i preşedintelui uniunii planul
reamenajării unor vechi adâposturi
pentru porci în hale pentru găini
ouătoare foto 2 - a cerut sprijin pentru procurarea unor materiale şi în special (s.n.) a puicuţe
lor cu care să i;e facă popularea".
Din acelaşi
număr al gazetei
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un alt citat din acelaşi număr
ziarului, probi"nd, ele aceast;i
dată, tentaţia simplificării extreme:
„Atunci cînd este clădită pe dragoste (o dragoste cărei.i bătrînii ii
zic cu înţelepc!t1ne «)n ţ~Jcger.e»),
familia este u n mediu şi un stimul
excelent pentru creaţ:a tehnico-şti
inţifică ". Scurt şi cuprinz[1tor !
al

Stă pinel e

noast re, cuv intele?

Fraze pe care trebuie să le cide două ori penLru a le descoperi înţelesul,
reţinem şi din
„Scînteia
tiner-;:tului '· (28 iulie) :
,.Exista un lucru ga ta aflat. Acela
că lumea din ochii l\Jariei I,uiza
Botez, unul dintl'e '•copiii minune»
ai Şcolii de mu?.ic1 .-.George Enescu» d in Bucureşti ~ i- a. clat demult
răspunsul de r ii')cru.:e (s.n.) ·' : ,.O
recu nosc pe Mari.1 Luiza
llotez,
dincolo de limpezimea serioasă. a
copilului, spulberînd orice tentaţie
de a o trata cu ingăd uinţă adultă,
ca pe starea de veghe a piirintilor
teşti

Mi".

e

Contemporan, originar...

In „România l\beni" (22 iulie) citim : „«Muzicanţii din Bremen » au
ajuns astfel pîn ::" la Osaka în tr -o
formă care dezvălui<:? par ţ ial sensul originar al pnvoştii respective:
bătrîneţea, şomajul şi exodul rural".
Sigur că pentru un cititor
contempor an
povestea
fraţilcw
Grimm poate fi un rapel la probleme cum sînt şomajul şi exodul
populaţiei rurale, dar că acesta ar
fi sensul originar (chiar şi rrnrţial)
al celebrei
opere iiterare e mai
greu de afirmat.

•Din

grabă

Spicuim dintr-un articol scris, în
mod sigur, în gr;i bă, apărut
în
„Flacăra"
(1 august) : .. Vîn ziitoar ele sînt atenţionate de cel
mai
mic gest de nepolitete, dacă vor-

eubleodvă~~~~~~~~~~~~-- ~~~~~~~~

văzut •

•Am

Ne-a pldcut • Vd semnală.In

generic ,,Carpaţii - piscul'ile cutezanţei noastre"
sub care sînt reuni te cele trei ample reportaj :! din
numărul din 15 august : „Epopeea hidroenergeticii"
de Ilie Purcaru, ,,Ţara moţilor, ieşirea din aştep
tare" de Dumitru Eliade şi „Dezvoltarea generează
dezvoltare" de Oprea Georgescu subHniază mutaţiile petrecute în acest spaţiu al munţilor Carpaţi, impactul construcţiei cu această lume
şi
ac3a.51 tă natură, care adeseori a avut forta
unui
seism. căci a adus nu numai complexe şi copleşitoare măsuri şi ritmuri de muncă, de creaţie ·ş i
de existenţi, ci chiar a clădit un nou strat de
civili2laţie.
O notă

acuitatea
imprimă

aparte, prin amploarea viziuni-i,
prin
şi strălucirea metaforelor o
reportajului său Ilie Purcaru.
observaţiei

O

idee

publicistică interesantă găsim

în

„Orizont", care, începînd din
luna iunie, pub!lic'ă un serial intitulat
ga.zct;a

l st.citî'.i. oelor 34.
Pornind <le la în1tîlnirea, la 10 ani de la absolvire a primei promoţii a Liceuilui jnd'usitriaJ nr. 4
(de c'himie) din Rm. Vallcea, reporterul Gh. Smeoreanu ~i propu.rue urmărirea celor mai s-e.mnificative destine aJe .tineriolor, care<, cu un deceniu in
urmă, intrau mn viaţă, cu visurile, cu speranţele, cu
căurtă,rJle şi ezirtăl'iae /pro.prii oritărui început. Ideea
care se degajă din fie~a.rc dialog purtat cu er·oii
acestui .sed.ail, bine pusă tîn evidenţă de re.porter,
este a strădanied neJnrtrempte, a voinţei şi tenacită.ţ<ii id~ a .fa1jvi1nige orke ·g reutate i:vită în drumul
spre îimp1inirea idieah.tlui. ht.ifel, răs,punsuiriJ.e la
îll!brebairea : ice s-a [nrtJîlmiPlat în deC'Uirs de 10 ani cu
cei 34 de Lineri ai zilelor noastre se constituie în ··
tr-un decupaj de istorie contemporană ai :cărei e-

besc între ele şi cumpărătorii aş
Chiar dad nu dăm imfolosirii atît de „popularului " verb a atenţiona (inexistent în dicţionare !) va trebui, oricum, să observăm că vinzătoarele
nu pot fi „atenţionate" de, ci pentr u cel mai mic semn de nepoliteţe.
„La magazinul «Confecţia„ din
Calea Victoriei nr. 21:, găsim 'llă turi
doi timpi: trecut şi prezent·'. Timpi
putem găsi doar în muzică sau
la motoare ; prezentul 5i trecutul
sînt, după normele gramaticale curente, timpuri.
„Anticipaţia de timp, de la unu
pînă la doi ani, pentru efectuarea
unor studii, dintre cele mai complexe şi de neînchipuit pentru cine
doar cumpără o . rochie, elementele
de sociologie şi ue economie poiitică, de artă şi de cultură uimesc
şi se întrepătrund". O observaţ ie :
anticiparea (sau anticipatia) se teferă întotdeauna la timp, nu
la
spaţiu, nu la mod, nu la... alte
circumstanţiale. A spune
„anticipaţia de timp" reprezintă, deci, un
pleonasm.
teaptă".
portanţă

roi, oameni ai timpului nostru, conslrui\i ele societatea noastră, demonsirează a fi, în acelaşi timp
co111Structori ai ei.
i.n revisita „Viaţa siuden1ească ", nr. 30,
reţinem a:ncheia S~ttJll1a un pas
d,ec$<>iv în profesile, realiwtă de Ma1ian
Gri,gore şi Sorin Roşca-Stănescu. Temă pulbJ'kistiică. generoa.să - prim.ii paşi fo1 profesie, care 1nseiamnă nu ·toi!deauna şi nu penbru toţi îlm1Plinirea
uinui vis îndelung aşteptat ci mai degrabă dificultăţile adaptării, oferă reporterilor po5ibilitateG
i nvestig'ărij cauzellQr de ordin subjeotiv şi obiectiv, care fac din stagiatură o perioadă llific:ilă
pentru unii tineri. Cele două pagini, scrise alert,
Şi pe alocuri realunentte captivant, se. citesc cu interes pentru că r€iP<)rle.ri.i ştiu şi reu§OOC să se
aipropie cu inţeJegere, dar şi cu sp·i tiitul critic necesar de tineri ş.i problemele lor de vi.aţă.

D

nspirată iniţiativa Radioteleviziunii de
a programa, în preajma sărbătoririi Zilei presei române şi aniversării a 55
de ani de 1a apariţia ziarului „Scînteia", un spectacol cu piesa „Ziarul de dimineaţă" de Val~nlin
Munteanu. în regi·a lui Nae Cosmescu. Readucerea
în memoria te~espectatorilor a unor mOlll1ente dramatice legate de apariţia şi difuzarea ,,Scînteii"
ilegale este astfel un omagiu adus presei comuniste şi slujitorilor ei de ieri şi de azi.
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DB PRIN PRBSĂ. ADUNATE.n
• Eficienţă
Transcriem o notă apărută
in
„Oltul "-Slatina (5 august). „Zilele
călduroase adun;i numeroşi
cetă
ţeni, mai cu seamă cur.>ii şi iineri,
în preajma apelor. E bună plaja,
e bu.nă şi o baie în riu sau în lac.
Dar, pentru aceasta, e bine s{1 cunoaştem
locurile de scăldat, să
ştim meandrele apei. Ignorînclu-se
asemenea cerinţe, apare
iminent
pericolul de înec. Cîieva
ca;,:uri
tragice s-au petrt>cut, deja, în această vară, pe Olt. Atenţie, copii!
Atenţie părinţi !" Dac.l ne gîndim
la eficienţa notei, credem că se putea renunţa la consideraţiunile de
ordin general despre iminenţa pericolului de îne•~ în cazul
necunoaşterii
meand~·elor apei, în favoarea unor detalii concrete privind circumstanţele, e\'entual locurile periculoase care au provocat
cazurile tragice l:'I care se referă
nota. Avertisment.ul din final ar fi
sunat şi el mai puţin vag.

•
Nu o

Eu ambiguizez,
tu ambiguizezi...
dată

amatorul <.ie art<l ur-

măreşte cronica de carte, de spec-

tacol, de expozitie apărută în ziar
pentru a înţelege mai bine un fenomen artistic, pentru a-i descifra
(sau a fi sigur c;1 i-:1 descifrat)
limbajul. In locul aceslci descifrări
se ajunge însă, uneori, la o ·adevărată încifrare. Un exemplu din
„Contemporanul ·• (B august) : „Tn
fapt, compozitorul ambiguizează graniţa dintre traditie şi contemporaneitate prin «rescrierea» principiului marii forme (simtit ca un adevărat «atavism muzical·>) în lumina paradigmelor sonore ale secol ului XX şi prin di5tnnţarea - cu
intermitenţe şi cu o luciditate escamotată de disr.retie de retorica gestului «e·;.presi v••
post-romantic ".

BREF
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Rezolvarea

promptă,

primite la

·O

redacţie

competentă

a

clin partea

cetăţenilor

muncă pasionantă

care menţine gazetarul
în miezul vieţii
alături de cititori
De

vorbă

redactor

cu MARIA

principal

Io

„ Info rmaţia

- Lucraţi de mulţi ani în secţia
.,Scrisori" a ziarului „Informaţia
Bucureştiului". Din acest unghi, al
practicii clirectc, nemijlocite ce
pondere atribuiţi dialogului cu cititorii in activitatea CUl'entă a re.
dacţiei?

-

Prin tradiţie, ziarul nostru a o foarte mare importanţă
acestei activităţi, considerînd-o de
o utilitate extremă penti.-u cunoaş
terea problematicii de ultimă oră,
a preocupărilor cetăţenilor. Compartimentul „Scrisori" este primul
din redacţie care află ce succese
au repurtat oamenii muncii de la
diferitele întreprinderi ale Capitalei, cu ce greutăţi se confruntă, ce-i
bucură, ce-i nemulţumeşte ş.a.m.d ..
Seismograful de mare finete şi
promptitudine pe care-l reprezintă
corespondenţa. telefoanele. audientele primite la redacţie, este de
indiscutabilă utilitate pentru activitatea noastră curentă. Avem menirea de a populariza experienţele
pozitive, de a lupta împotriva neajunsurilor si cunoaşterea e-xacti-l. la
zi, a vieţii Capitalei ne ajută să alegem din mulţimea temelor posibile
pe acelea cu ade\•ărat fierbinti. ne
sugerează nu numai 0biecti,vele ci
şi căile demersului
nostru publicistic.
- Informaţiile oferite de scrisorile oamenilor muncii îşi găsesc,
toate. locul in ziar ?
- lntr-un fel sau in altul. am
putea spune că da. Să mă explic :
sigur că este imposibil ca fiecare
~crisoare, fiecare apel telefonic să
dea naştere unui articol, dar toate
acestea contribuie, cum spuneam, fa
informarea noastră, la o clocumencordă
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RĂDULESCU
redacţia

ziarului

Bucureştiului"

tare generală, valorificată în ceea
ce scriem.
După cum spuneam, ziarul nostru are o tradiţie substanţială în
acest domeniu. lncă de la înfiinţa
re, „ Informaţia Bucureşt\ului" a
acordat un rol esenţial legăturii di1 ecte cu cititorii şi avem bucuria
mîndria profesională, de a consta~
ta că ziarul şi-a ciştigat un prestigiu real, că ne scriu, ni se adresează cu probleme din cele mai diferite, ne cer opinia, sprijinul, cetă
ţe ni aparţinînd unor foarte lar.gi
categorii de virstă, pregătire, preocupări. Această audienţă este o dovadă a faptului că intervenţiile ziarului sînt penetrante, nu rămîn
fără răspuns. Adevărul este că nu
am bătut niciodată la uşi închise.
că nu am avut situatii în care să
întîmpinăm rezistenţă sau obstrucţii din partea forurilor în drept că
rora ne-am adresat.
- Aceste „ uşi deschise" sint. rezultatul unor bune relaţii de colaborare cu instituţii. organisme, foruri de oonducere din diversele d1r
menii de activitate ?
- Aceste bune relatii constituie
unul dintre motive, desigur foarte
important. Un altul ar fi acela că
nu sprijinim niciodată cereri nejustificate. că ne adresăm exact persoanelor in drept să h otărască, că
argumentăm precis, pe baza legilor
in vigoare, ceea ce solicităm, în numele cititorului nostru. Ceea ce înseamnă, desigur, o documentare exactă, tinută la zi, cunoaşterea tuturor prevederilor legale, a normelor şi instrucţiunilor în vigoare,
cel'cetarea atentă a fiecărui caz.
Sînt convinsă, de asemenea, că ne

scrisorilor

ajută foarte mult prestigiul pe care
ziarul şi l-a ciştigat în acest sens.
- Vă propun să refacem drumul
unei scrisori sosite pc adresa redacţiei, din momentul primirii şi
pînă în momentul soluţionării problemelor pc care le ridică. Deci,
ziarul a tnimit o scrisoare...
- Corc.Gpondenta e citită întotdeauna chia1· in ziua în care a sosit şi este imediat triată în funcţie
de problematica acordată. Dacă ne
sosesc mai multe scrisori pe aceeaşi temă, e lirnIJede că problema
ridicată priveşte un număr mare de
cetăţeni şi, deci, e necesară tratarea ei în paginile gazetei. Problema combustibilului, a ambalajelor
din sticlă, a orarelor de funcţiona
re a unor magazine sau servicii de
interes public şi multe altele, au devenit teme ale unor anchete publicistice la sugestia directă a cititorilor. „Cititorii declanşează ancheta" nu este doar un titlu de rubrică
ci exprimarea exactă a unei realităţi. Sînt şi scrisori care nu pot
face obiectul unui articol, c:;i.zul prezentat avînd o tentă de ordin personal. Şi în aceste cazuri, problema
este luată însă în seamă, ci li torul
fiind ajutat să o rezolve. Trebuie
să precizez că in redacţia noastră
munca legată de soluţionarea scrisorilor primite de la cititori nu
este îndatori rea excl usivă a sectiei
specializate ci constituie o sarcină
Profesională a tuturor redactorilor.
De altfel. aprecierea anuală asupra
activităţii fiecărui gazetar ţine seama şi de numărul de scrisori rezolvate, chiar dacă ele nu au constituit tema unui articol publicat.
Dar să ne întoarcem la drumul
scrisorii... După lectura în sectia
noastră, după clasarea ei în fun.ctie de problemele ridicate, este trimisă celui în măsură să o rezolve :
redactorul de specialitate. instituţia
sau organul în drept să ia o decizie. Soluţionarea ei - în termen cit
mai scurt, în conformitate cu re-;pectarea deplină a drenturilor cetăţeanului estP urmărită şi consemnată în registrul în care not::\sem data primirii şi tema. Periodic - s;lpt;imîniil. lu11ar - inqin tăm redactorului şef şi colegiului o
sinteză a problemelor reieşite din
scrisori, astfel incit cele mai importante să-şi poată găsi operativ
l<>cull i'n sumarrul :ui.aru1ui. Informăm 11Jnar şi editorul cu chestiunile mai importante, pentru ca, şi
pe această linie, să se poată lua
măsurile adecvate. Misiunea noas-

tră de gazetari comunişti nu se t'educe la observarea şi reflectarea
realităţii
ci presupune implicare
deplină, responsabilă în transformarea, în perfecţionarea continuă a
acestei realităţi. Iată ele ce, munca
cu scrisorile oamenilor muncii nu
se poate rezuma la consemnarea
celol' aflate, într-un al'ticol sau chiar
într-o acţiune publicistică mai
largă. Secţia noastră are numeroase rubrici, în ziar există un spaţiu
larg în care cititorul işi poate recunoaşte propunerile, ideile, întrebările ; cu toate acestea, cum spuneam, considerăm că realizarea unui articol constituie doar un aspect al muncii noastre. Principalul
obiectiv este rezolvarea deplină a
problemelor ridicate şi de aceea toţi
membrii redacţiei, în frunte cu
conducerea, contribuie în mod direct la această activitate, ele aceea
urmărim răspunsurile date de instituţiile,
întreprinderile, organele
şi organizaţiile vizate, de aceea revenim asupra unei teme de cîte ori
este nevoie, pînă la adoptarea soluţiilor corespun?ătoare.

- Care sint exigenţele impuse
de specificul muncii redactorului
secţiei de scrisori ?
- Este necesară, în primul rind,
o foarte bună cunoaştere a realităţii, a legilor şi a actelor no1·mative, aşa după cum se impune o informare la zi, împrospătată mereu,
asupra problematicii generale a vieţii social-politice, economice, culturale etc. Cititorii se adresează ziarului cu cele mai diferite întrebări, cu
probleme de toate felurile şi de
toate calibrele. Vorbim de scrisori.
pentru că aşa ne-am obişnuit să
numim această secţie, dar ne referim evident şi la audienţele zilnice
şi la telefoanele care sună neîntrerupt, şi la consultaţiile juridice ale
ziarului. Ni se cere ajutorul în
probleme de muncă, dar şi în conflicte conjugale, primim întrebări
privitoare la legile în vigoare dar
şi la programul campionatului de
fotbal, la orarul magazinelor. la
profilul unor cooperative etc. E
uşor să taxezi un subiect sau altul
ca fiind minor, dar pentru cetăţea
nul respectiv, .care se adresează ziarului ca unui prieten, ca unui sfă
tuitor - şi este o calitate ce ne
onorează, dar în primul rînd ne
obligă pentru cel ce ne-a scris
sau ne vorbeşte la telefon, lucrurile au o altă valoare. Şi asta nu
trebuie să uităm.
- Pentrn că aţi amintit de această inerentă notă de subiectivitate : nu se intîmplă ca dreptul pe
care-l reclamă un cetăţean să fie
nejustificat ?
- Sigur că se întîmplă. Dar şi
atunci cinel cititorul nu are dreptate, trebuie sa-1 explici foarte
limpede acest lucru, să-l lămureşti
pe deplin, să înţeleagă că vorbele
!ui au un ecou, că nu sînt privite
cu nepăsare de ziar. Am explicat

multor vizitatori sau corespondenţi
ai noştri că nu au dreptate şi de
ce nu au ; am făcut-o cu răbdare,
căutind tonul potrivit interlocutorttlui, limbajul accesibil pregătirii
J ui şi de fiecare dată oamenii au
înţeles. S-a renunţat, în acest fel
la posibile procese, contestaţii, la
un consum de timp şi de nervi inutil. Ceea ce, cred eu, nu e puţin
lucru.
Adevărul este că nu poţi face această
muncă
decît punînd suIlet, implicindu-te in problemele
fiecăruia, privind din unghiul legalităţii dar şi al omeniei oricare
dintre situaţiile de viaţă cu care te
confrunţi,

răbdare,

multă

răbdare.

- Ce alte atl'ibute sint necesare
redactorului de la „Scrisori" ?
- Aş aminti simţul ordinei. Fără
o diesăv1î111şi1tă Pi.goaire tn fiŞ<aTea corespondenţei, în ţinerea evidenţe
lor, e greu să te descurci, să nu
pierzi din vedere chiar probleme
importante. De mare folos este, de
asemenea, promptitudinea, operativitatea. Amînările se recuperează
greu, pentru că fiecare zi aduce un
volum de muncă - şi de preocupare - important. Nu trebuie lăsat
nimic din ceea ce poate fi rezolvat
pe loc. Răspunzi astfel şi explicabilei nerăbdări a cetăţeanului, dat·
îţi simplifici şi munca. Experienţa
a re şi ea un rol însemnat. Noi am
învăţat şi învăţăm mereu, ne stră
duim să găsim - şi găsim, de cele
mai multe ori - soluţii pentru economisirea timpului. Am să vă dau
un exemplu : imediat după apariţia
unei legi, primim nenumărate întrebări legate de aplicarea acesteia.
Pentru a simplifica lucrurile şi pentru a face ajutorul nostru mai eficient, . pregătim un text scurt dar
cit mai clar, în termeni cit mai explici ţi, pe care îl multiplicăm şi îl
înminăm tuturor celor care ne solicită lămuriri. Ceea ce nu înseamnă că nu îi dăm explicaţiile şi în

discuţia purtată,

dar faptul că at't!
un rezumai scris îi este util şi
înlătură probabilitatea unor revemn, a unor telefoane suplimentare. Experienţa te învaţă care sînt
temele ce slîrnesc un interes mai
mare şi către acestea ne îndreptăm
atenţia atunci cînd realizăm rubricile curente asigurate de secţie. Am
avut bucuria să constatăm, de pildă, că multe aviziere ale asociaţii
lor de locatari, gazete de perete din
intreprinderi, afişau articole, informaţii, comentarii
publicate în
ziarul nostru.
Munca noastră este uşurată şi de
relaţiile de excelentă, fructuoasă colaborare pe care le avem cu diferite organe şi organisme. Exemplul cel mai la îndemînă îl constituie legătura permanentă pe care o
păstrăm cu Direcţia de muncă a
Capitalei. Datorită acestei colaborări colegiale am putut să lămurim
operativ aspecte referitoare la căr
ţile de muncă, asociaţii, pensii, concedii, transferuri, policalificare, rolul maiştrilor în producţie, o serie
de probleme mai subtile de încadrare, de organizare etc. tn afara
unei perfecte cunoaşteri a legislaţiei în vigoare condiţie sine qua
non - sintem la curent cu deciziile de îndrumare ale Tribunalului
Suprem, cu speţele mai deosebite
publicate în „ Revista Română de
Drept".
Sînt modalităţi, tehnici de lucru
extrase din experienţă pentru că
în acest domeniu al activită ţii
ş1

gazetăreşti

experienţa

enorm. E o

muncă

conteat.ă

o
o
muncă ce te menţine şi te pretinde - mereu „în direct" cu partenerul de dialog al ziarului, cititorul, cu viaţa lui, a oraşului, a
~ăr ii. E un privilegiu ce naşte, firesc, o responsabilitate pe măsură.
muncă

ce-ţi

oferă

pasionantă,

satisfacţii,

Cristina DUMITRESCU
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„Navigaţie
mejdioasă"

ipriAşa

!

·poate fi intitulat
desenul de faţă
reprodus
dintr-o
broşură
co:nsacrată
combaterii fumatului. Se adresează
şi...

fireşte

cititorilor
tri.

noş-

•
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Propuneri pentru un posibil muzeu
al ziaristicii române

Reviste pentru săteni
secolul trecut

O publicaţie mai bogată in
conţinut

(avea 32 de pagini)
a fost „Agronomia", apăruta
la Bucureşti, în perioada 15
martie 1859 -15 iulie 186i, sub
conducerea licenţiatului în
ştiinţe P. Buescu, acesta prezentîndu-se cu articolul program: „Avem rostul să ex-

PubliC'istica 1·omânească acu prioritate săteni
lor a fost întemeiată de cei
doi mari cărturari moldoveni:
Gheorghe Asachi şi Mihail
Kogălniceanu.
La 2 aprilie
1839 a apărut la Iaşi, sub
conducerea lui Asachi, cel
dintîi periodic din această categorie : „Foaea sătească a
dresată

Principatului Moldovei ", săp
tămînal care se distribuia ţii

ranilor gratuit, iar instituţi
ilor cu un galben abonamentul pe an. In primul număr
conducerea revistei precizează: „S-a decis să se înfiinţeze această foaie, pent1·u cultura sătenilor". Se face apoi
înştiinţarea că parohul (din
fiecare sat) „es te obligat să
citească foaia, în auzul să
tenilor, duminica, după terminarea liturghiei". „1''oaea
sătească" publica : dispoziţii
administrative, legile, mezatu rile,
preţurile
curente la
produsele de larg consum şi,
cu precădere, sfaturi şi cunoştinţe f olositoa1·e pentru lumea satelor. De la 7 aprilie
1840 publicaţia a trecut sub
conducerea lui Mihail Kogăl
niceanu, care a orientat-o
„spre a da sătenilor o învăţătură înţăleasă despre economia agricolă şi domestică, despre creşterea vitelor _şi
altele". Această primă publicaţie românească pentru sij,teni a apiirut la 24 iunie 1851.
In ultimii ani a avut şi un
supliment lunar, „cu figuri",
deci ilustrat.

Convins de necesitatea publicării unei reviste adresată
sătenilor, care să conţină şi
dezbateri politice cu privire
la problemele vieţii rurale,
Ion Ionescu de la Brad, editează, la I aşi, începînd de la
1 august 1857 „Jurnal de a-
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gricultură"

- foaie periodicii.rei existenţă încetează la sfîrşitul anului 1859,
fiind suspendată de cenzură,
„pentru propovăduirea
de
idei subversive". Aceste idei
mai ocolitoare de primejdia
cenzurii fşi vor găsi loc însă
în revista „Foaia de agricultură practică", pe care acelaşi Ion Ionescu de la Brad
o va scoate în decembrie
1859.
Numărul 1 al „ Jurnalului
de agricultură" are pe prima
pagină un cuvînt explicativ
al editorului : „Cu scoaterea
la lumină a acestei foi nu
facem aita ~ecît prindem
firul .cel rupt al publicaţiei
„Foaiei săteşti" (a lui Asachi
şi Kogălniceanu), pentru nevoia cea mare ce o simţim
de a ne lumina unii pe alţii
şi a ne ajuta spre a dobîndi
o viaţă mai fericită şi mai
îmbogăţitoare„. ". In cuprinsul celor 16 pagini ale acestui
prim număr sînt articole!e
intitulate : Ştiinţa agricultucă,

a

rii şi a economiei rurale,
Cultura păpuşoiului la New
York („unde toată lumea mt'f.nîncă
păpuşoi") ;
Dietetica
sau buletinul economiei casnice, Creşterea viermilor de
mătase, Sfaturi, Buletin comercial,
Higiena.

plicăm

cultura porumbului,
cultura altor plante agricole,
îngrijirea şi îmbunătăţirea vitelor, folosirea maşinilor şi
instrumentelor agricole, cultura viilor şi fa bricarea vinurilor. distilarea alcoolului,
fabricarea zahărului, cultura
gîndacilor de mătase". Şi primele articole sînt intitulate :

Cum trebuie să semănăm
griul, Despre distrucţiunea qmidelor,
Noţiuni
generale
despre păduri, Stricăciunile

viermilor asupra
pre plug,
Poveţe

rapiţei,

Văgetaţia
ţăranului,

Des-

plantelor,
A$adar

„Agronomia" poate fi socotită o revistă total „profesională" pentru pluga1·i:
„ Ţăranul român " a fost o
1·evistă săptămînală, apărută
la Bucureşti de la i2 noiem -

brie 1861 şi pînă la 17 martie 1863, condusă de Ion Ionescu de la Brad. El continuă
să apere, prin publicaţie, in-

teresele

ţăraniior,

proprietărirea

lectorală

lor

cerind îmo lege e-

şi

care să le dea dreptul de vot. Revista are, permanent, şi pagini rezervate
literaturii populare, semnate
de : Vasile Alecsandri, P. Ispirescu, N. Filimon, Gh. Sion,
Bolintineanu şi alţii.
Din
cuvîntul introductiv al primului număr : „Convinşi cel re-

generarea noastră trebuie sa
înceapă cu emanciparea poporului şi mai ales cu îmbunătăţirea stării sociale a ţă
ranului, aducem şi noi pîrga
ostenelilor noastre in opera
de regenerare a neamului...
„Ţăranul român" se va ocupa cu aceste chestiuni, astfel
ca ţăranii să de11ină liberi... ".
„ Gazeta săteanului" este
considerată a fi fost cea mai
buna publicaţie pentru săteni
dintre toate cele apărute în
secolul tr ecut. A avut şi cel
mai bun şi mai modern tipar. Este destul să amintim
că paginile sale au rost primele, din presa noastră, care
s-au tipărit în culori. .. Gazeta săteanului" - „foaie cu-

Propuneri pentru un posibil muzeu
.....
al ziaristicii romane
me. Prima a apărut la Bucureşti, de la 20 mai 1884 şi
pînă la 24 martie 1885. A militat pentru stimularea conştiinţei poporului de la sate
în veclerea susţinerii luptei de

La Sibiu a apărut timp de
doi ani (decembrie 1892
decembrie 1894), „Foaia poporului", săptăminal „pentru
sate", care încerca

să

aclucii.

la cunoştinţa ţăranilor ardt:leni - ocolind, cit se putea,
rigorile cenzurei dreptul
lor la independenţă şi unire.
Intre anii 1896-1915 a apărut, la Bucureşti, "Jurna-

lul

agricol-industrial-comer,.Amicul progresului român". bisăptămî
cial-ştiinţific",

noştinţeior trebuincioase poporului", a apărut la Rîmnicu Sărat, de la 5 februarie 1884.
A avut rubrici permanente
ett referire la toate proble··
mele muncii agricole şi a vieţii plugarilor. De la 5 decembrie 1897 această ?'evistă li
apărut, tot lunar, lu. Bucureşti (de la 20 octombrie 1898,
/Jilunar) . Deşi a fost o publicaţie pentru săteni, a 1·euşit
să aducă în coloanele sale prima din ţara noastră
ştirea apariţiei în Bucureşti
a „prim.ei trăsuri fără cai" automobilul, însoţind informaţia şi de o fotografie a
năstruşnicei trăsuri care era
proprietatea medicului
Tomescu. Merituosul redactorproprietar al „Gazetei sătea
nului", a fost „dumnealui,
domnul C. C. Datculescu" .
„ Opinca" - un titlu cum
nu se putea mai potrivit pen ·
tru periodicele săteşti. Am avut două 1·eviste cu acest nu-

realizare a unirii tuturor românilor. 1n această activitate
au fost antrenaţi şi cîţiva
sc1·iitori bucureşteni, în f1·unte cu Al. Macedonski.
A doua revistă „ Opinca" a
apărut la Reşiţa, între 1 mai
şi 27 octombrie
1885.
S-a
preocupat mai ales de culturalizarea
sătenilor,
îndem.nîndtt-i la „dulcea patimii a
citit1ilui", şi oferindu-le scrieri
de : Dimitrie
Bolintineanu,
Ion Creangă, P. lspirescu, Gh.
Si01i, C. D. Aricescu, I. PopReteganul, Iosif Vulcan ~i atţi
autori de literatură populară
şi de folclor.
La Craiova a apărut „Gazeta agricolă"
(1887-1902).
cu rubrici permanente de sfaturi p"entru cultivatorii de pă
mînt şi cu articole prin ca1·e
erau semnalate persistentele
neajunsuri în care continuau
să

trăiască

ţăranii.

„ Amicul agricultorului",

periodic apărut la Bucureşti,,
sub lozinca : „Plugarul estll
stîlpul naţiunii române", a aviit o existenţă mai indelungată din 1890 şi. pî.nă în
1910. Conţinutul său permanent a fost numai informatii>
şi didactic, fără nuanţă politică,

nal care şi-a împodobit permanent coperta cu stemele
judeţelor. A fost o publicaţie gen magazin,
textele şi
imaginile publicate fiind însiL
alese, cu pricepere, pentru lumea satelor, doritoare de învăţătură şi de cunoaştere r.
progresiilui şi a înaintării tuturor ramurilor de activitate.
lncheiem
această
scurtei.
privire in trecutul publicisticii
româneşti
din sectorul
„ pentru sate", reproducînd
din „Revista viticolă ş i horticolă"
(apărută la Buc1uesti
în anii 1896-1915), un anunţ,
doveditor al vm·ietăţii de rubrici pc care-l conţinea: „La
Sibiu s-a publicat un statu.t
p1·in care se opreşte stîrpirea
păsărilor cîntătoare, fiind interzisă prinderea lor şi punerea în negoţ. Lista acestr)I"
păsări e lungă, dar dăm cîteva : piţigoiul, rîndunica, cintezoaica, scatiul, pitulicea cu
gîtul alb, privighetoarea, ciocîrlia ".
Acesta era un i.nceput de
luptă, făcut atunci, în 1898.
Peste cîţiva ani (în 1905) strigătul de alarmă al acestor
„ ecoiogişti" pionieri din Ro.
mânia va trece graniţele, în
Franţa şi Anglia, unde se declanşează
campanii pentru
stîrpirea... modei
femininP
care impunea portul pălări
ilor împodobite cu pene :le
toate mărimile
şi
culorile.
„pentru care se sacrifică, anual, peste cinci milioane de

j
.

I

păsări".

Ion MUNTEANU
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·G azetari·
despre gazetări
.
:

~

Constantin Graur

..,Ziariştii

SÎnt oamen11

••

vrem11 lor,
Despre

Constantin Graur
s-a
Numele gazetarului care s-a impus în presa democra ti1 a primei jumătăţi a sec0lului nostru il întîlntm, în schimb,
destul de freCl'•:!li.t, in volume le de
publicistică sau de memorialistică
ale unora clintre scriitorii şi publiciştH ele a cărni· preţuire şi prietenie s-a bucurat.
ln cel de al treilea volum din
seria „Scrisori către Ibrăileariu",
apărut în colecţia. „Studii şi documente'· a edituriL „Minert'a", gă
sim, îmre alte zeci de semnături
pe scrisori adresate de-a lungul anilor mentorului „ Vieţii româneşti",
ş i pe aceea a lui Constantin Graur.
Expediatei în februarie 1905 din
Galaţi, unde ziaristul conducea tipografici „ Moldova" şi unde alături
de H. Sanielevici a scos prima serie din periodicul „Curentul nou",
scrisoarea 1·espectivă constituia răs
punsul la invitaţia ce i-o făcuse
I brăileanu, de a deveni colaborator
a l „ Vieţii romaneşti", pentru a că
rei apariţie, în l!JOr;, criticul ieşean
făcea laborioase pregătiri. (Anul acesta, de altfel, presa noastră a
consemnat jubileul celor opt decenii de existenţă a prestigioasei 1·e'!;iste).
Reproducem cîteva rînduri
din
această misivă, pentru
cii. ea ne
permite cu adevărat s1J. trasăm profilul gazetarului de excepţie care a
fost Constantin Graur.

scris mai

JJUţin.

„Stimate d-le

!b răileanu,

Intorcîndu-mă
din
Bucureşti,
unde am stat cîtva timp, am ~ăsit
scrisoarea d-tale. Nu ţi-am putut
răspunde imediat din ca11~a r.ampaniei electorale.
Fi:-e~~tc, colaborez
bucuros dacă vă este util ceea ce
pot scrie eu. Dar eu nu sînt nici
literat, nici critic. ntd um de şti 
inţă. Sînt pur şi simplu
gazetar.
Schiţe şi nuvele umoristice
n-am
scris niciodată. !ni::ît... lţi trimit un
articol pe care l-am scris azi. D acă
găseşti că ar conveni revistei, te
rog răspunde-mi , pentru că în a-
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tării lor~'
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cest caz să mai scriu ceva, intrucît
ţii să aduni de mai înainte materii>.
pentru mai multe numere.
După
cum vei putea constata, a:-ticolul r.u
corespunde aşteptărilor d-tale, căci
e mai muli gazetă:·<.>s::. !'1. sfîr~it.
\'ei faoe cum vei crede. Indată ct•
veţi lua o hotărir~ m a i conc1 et:i
(în ce priveşte data apa1'i{ ici ,,V'i efii româneşti" n.n.) srric-mi ca i;ă
t'ac şi eu pe aici nit,ica propagaTidă..
sau cum s-ar zice !n termeni mai
moderni : reclamă. I!ine inţeles, c:ă
\'eţi avea tot concursul n:eu, indiferent dacă voi figu.-a sau nu printre colaboratori". .';li semnatarul
scrisorii adăuga un
po~t-scri1Jtum
în care, a11unţîndu-şi intenţia de a
edita, în cadrul tipri{Jrnf'ici glillijene.
o serie de cărţi („o bi'.1lioh~c:1 populară lunară'·) cup1'inzind fie trnduc,eri din literatura uni uersală, fie
volumaşe cu texte 111 e
u11or condeieri de primă mii ri;1ie <lin li11nea
presei româneşti („Ghen:·a ae-a au-

torizat
ale lui

să publicăm nişte
neapărute încă în

articole
volum").
îi ad,r esa za rînd1.Ll lui o i nnit uî,it!
criticului ieşean : .,Nu eşti dispus
şi d-ta să dai o culegere ele articole
de prin reviste şi zi3!'C oeniru a
forma un volumaş '?"
·
Are prea

puţină l.mpor timţ.'.i. dacă,

în urma acestei scdwri, Constantin G ·raur a devenit sau n~t col11.borator al „ Vieţii
romt.ineo-şti'' şi
dacă, în cele din urmă, cukgena
de articole ale
lui IbrăHea•m a
apărut la laşi şi n'.L în tipografia
de la Galaţi. Ceea ce mcrit<i, ceea
ce trebuie subliniat este faptul cil
la acea dată, în H05, condci1~r11l î•!
vî.rstă de 25 de ani care stăpînea
pe deplin meşteşugul scrisului, de
vreme c\I' era solidtat S<'i. Mlaboreze la una dintre cel?. mai 11resti.gioase
publicaţi.i cult1.tr<ile
ale
epocii. avea nu
numai 1nodestia
clm· şl mîndria de a se considera
.,pur şi simplu gaz.~tar". N-a vrut,
să fie, deşi ar fi putu:, cu talentul
lui scriitoricesc şi mai ales cu acea
cultu l'ă temeinică jle care .~i-a f 'Jr mat-o încă d'in anii tiriereţii, cînd
şi-a însuşit ideile socir.Hsmului, de-

chiar secr~ta;· şi colaboralui Dobrog<!an1t-Gherea, 1.ici
nici critic, n'ici om ele şti
vrut să fie şi a rămas toată viaţa numai ga:P.tar. Miile
di:
ai·ticole, note, com;ntarii pe care
le-a. publicat
în
coloancl13 1mor
ziare sau 1·eviste ca „Muncn", „Lumea nouă", „Votul unive-r.~al·', .,Facla", „Cuvîntul liber", „Rampa", „Izbînda", „Avîntul", ,,Adevcrul", „Şan
tier" ş.a. dau măsum unui condei mereu ancorat în actiuilitat!:, slujind C'urajos idealurile d1Jmocraj iei şi progresului, A vrut să răminti nuniai gazetar chiar şi atunci cînd publica,
în 1935, masivul stuJi:L po1i~ic ,.Cu
privire Za Franz F~r:lina11ci'·, singura sa lucrare de mari propo1'ţii,
primită cu elogii d·I! întrea!}a presă, rod al unei minuţioase şi îndelungi documentări, Î'?. a c,'i.n! i prefaţă scria cu exemplară mocll'stie:
„Aceste lucruri (e -.·orba de situaţia
dinaintea prăbuşirii iwperiultd austro-imgar n.n.) am încercat s.l le
venind
to r al
literat,
inţă. A

scot în evidenţă în fclal pe care
ziaristul ce sînt putea să-l aibă la
îndemînă. Corespondent ia
Vien1
tocmai în epoca finnla - ultimii
ani ai domniei lui rrnnz losef ·<.1111 văzut cite s-a•.i petrecut acolo,
iar după
aceea. recapitulind, pe
cil mi-a fost posibil. am confruntat totul cu ce au văzut alţii. Nu
m-am gîndit să fac nici operă şti
inţifică, nici operă li ~erar.1. Din te
am scris eu însumi şi din ce <iu
scris atîţia, înainte
de riizboi şi
după, am căutat sl
cl~sprinu un
tahlou pe care-l sper au ten tic".
Şi

c·u această carte,
tt aminti că
în ziua de 28 iunie l!'Jl4, cînd s-a
produs atentatul de la. Sar1'Lj2vo şi
arhiducele F-ranz F't>r1lincmcl, moş
tenitorul tronului Austro-Ungariei,
cr1.dea răpus de gloanţe, 1H'imul ziarist care a aflat şi tran,qmis ştire'!
a fost Constantin Grau-r, corespondentul de la Viena al „Allem1rului."
de sub conducerea lut Constantin
Mille. Un succes
profesionai de
care, pe bună dreptate, ar fi putut
f l mînclru orice gnzetar,
Despre gazetărie ca meserie, despre presă ca factoT de for mare şi
orientare a opiniei pu:11.ice, Graur
a. avut numeroase prHr?,1u1'i să -şi
în

legătură

nu e lipsit de interes

spună părerile.

Cînd în 1915, criticul Marin Simionescu-RîmniceantL
publica
în
„Noua Revistă Românii" un articol în cafle încerca, de pe o poziţie
estetizantă, să discrediteze presa şi
îndeosebi pe slujitorii ei, 1·educind
ziaristica acelei epoci w. o „excrescenţă spfrituală, datorită te iegrafulni. telefonului, expresultti. ltdică acelor invenţii car~ reuş?sc să prelungească pl'ezenfa 'insului de azi.
deodată peste tot globul·', Constantin Graur dădea ţn, două articole
apărute coMecutiv în „Rampa", o
replică pe cit de ju:li.cioasă, pe atil
ele asprei. „De fapt -- 1Jbse r va el,
într-un prim articol i1',tit.1dllt ,.Asu·
pra ziaristicii" in tren~,1
viată
actuală

care

„prelungeşte

!Jrezenţa

individului deodată peste tot globul" este complexă şi febrilrt. Iuţeala ec;te caracteristic-a in tot ce
facem în epoca noastră. nwnilă ::i
aburului şi electricit:l ţii, toa1.e ramurile de activitate „răsar din ve1'te" şi .,trăiesc drept r-esfrîngere a
ei", fără ca aceasta să :nscmne dispari ţia din omenire :i inteligenţei
şi reflecţiunii. Ca .>ii l:J.ăm un exemplu concret : întreaga desfăşurare
a războiului mondial d·2 azi se face
prin „veste" şi este resfrîn~ci'ea ei
necontenită; valoarea fieci"1rui act
războinic depinde r:le iuţeala
cu
care va fi cunoscut de pr!eleni şi
de duşmani... "
că

în

ziaristică se afirm?i condeie11i
siţi de „marcă proprie", cei cu

La aTgunientui •: .-iticuhLi

HJJ-

titudini

appofamistui

„necreatine··,
ironic: .,Evident, un Jauun Clemencea-.1 în Franţa, c:i

răspundea

res

şi

să

nu-i cităm decît pe aceştia ; iar
la noi un C. A. Rosetti. un M. Kogălniceanu, un Ion
Brătianu, un
Al. Lahovary. ca să nu mai vorbim
<lecit de dispăruţi, e:-3:.i nişte minţi
fără „marcă prop:·le'· şi, apucindu-se - pîrliţii de ci ! - să creeze. au compromis gaz8t:lria şi i-au
atras fulgerele d-lui M.S.R. Dacă
au apucat oamen ii să se nască necreath·i !" „Că gazetăria n-ar putea fi adincă, e adeviîrat- şi n!ci nu
trebuie să fie, - scrui ei 1nai departe. Ziarul îmbrăţişează viaţa în
totalitatea ei ; pentru studh adînci
sînt organe de specialitate. a căror
înfiinţare şi dezvoltare tot ziarul o
propagă".

Dar, sub!i.nia ei, prin intennediuL ziaruLui pi!rund 1.n mase
şi idei sănătoase, car~ duc la rezultate foarte durabHe, d.!loc efemere

şi ,.Presa română ar~ multe succese de acest fel la adi vu 1 <::i".
!n cel de-ai doilefl, 1'1rticnl. ară
tind cel învinuirile ce se aduct>au
presei erau adresa~<?, h. ultimă ins~anţă, ziariştilor, el tin.?a să prec~zeze că aceştia „nu sint desprinşi
din alt veac şi din a!t:'1 ~nră şi puşi
aici să facă ziaristică, independent
oo cugetare a -~i de s;rntin:a celorlalţi oameni. Ziariştii sînt oamenii
vremii lor, ai ţării lor ci trăiesc
în mediul general <> i slnt ceea ce
i-a putut face acest mediu. Comparaţi ei între ei, unul va ii mai
inteligent, altul mai puiin ; unul
mai instruit, altul m&i ignorant ;
unul mai sincer, altul mai interesat. Dar comparaţi, în bloc,
cu
tara, ei nu pot .fi inferiori..." Iar
ki acuzaţia lui M. S.R. c:t. 1>iu.ltor

gazetari le Lipseşte cuitura, ziaristul repLica: „Gă:;e}ti în presă toate

gradele de cultură_ Cei foarte culţi
sînt mai puţin nume!.·05i, după cum
puţin numeroşi sint cei absolut inculţi . Mijlocia o forme:tr..'t cd mai
mulţi. Dar nu e acelaş lucr'..I
în
toate profesiile ?... C :\ presa
are
încă mari neajunsuri şi la noi.
dar şi aiw·ea - n u mai încape îndoială. Dar a crede c3. l'a nu aduce nici un folos, este o exagerare
fără seamăn. Aşa, de pild5, cu toată sup3rficialitatea ei, presa dă cultură - oricît de elementară - ma-

selor celor mai lal·gi ; cine vrea să
mai mult. se v.1 duce aiurea..
dar cei mai mulţi oamen i
1:--au
vreme s:l studieze :;;i, graţie presei,
tot ajung să ştie mai mult <lecit
fără ea."

ştie

Cînd, în 1922, guvernul libe1·ai fşi
intenţia de a restrînge iibe rtatea presei sub pretextui că in
coloanele ziareLo1· apil.rea u calomnii
la adresa pote ntn.ţi.'lor vrt?mii. Constantin GTaUT rostea o am pir'i Citvîntare, apă·rută uUcrior l'i in broşură. sub titiui „Liber~aten presei",
în care d emonstra cu puterea exemple!or <:ă tocma.t zk1.rele liberale - şi nu numa~ ele - practicau ,.urîtul sistem al calomniei ·'.
.,D. Brătianu - adăuga ga;.;etarul -a mai uitat însă şi ah amănunt ·
anunţa

de fapt calomniile de ordin politic. care s-au repetat zeci de ani
în ziarele partidelo:· cte guv0rnă
mJnt, sînt ata<:uri p~ care şi le aruncă reciproc cîrm'.!itoril \ării, cei
care cîrmuiesc în rn:)m~n lul dat şi
cei care aşteaptă să I~ ia l ocul...
Şi atunci, iată că m1 presa calomniază, ci oamenii p olitici înt<c
ei
s3 calomniază" .

Pronuntîndu-se halii.rit hn.iwtriva
atac prin presă la adresa
persoanelor, ei arăta c6. libertJ. t~a
presei trebuie să shijeascr1 exclusiv
intereseLor m.arelui 7,ub!ic. .,Cetă 
ţ3anul nota el - vine de s~
oricărui

plînge gazetarului. care îi ascultă
plîngerea şi caută, p c CÎL posibil,
s-o controleze şi ·1poi o publică ...
Privilegiul acordat
presei e singurul privilegiu
admisibil într-o
democratie. căci el nu folo'>eşte cutărui individ şi nici cutfrei clase.
ci întregului popor". Amintint-Z cîLuările sale <le poziţie în
unor cam~e drepte, Grav.r
referea şi la „bar'Jariil~ ele h

tet.' a din
aoărarea

se

închisoarea militară. cînd cu procesul
comuniştilor" ( P rocesui
din

Dealu-Spirii din l!J:!2 n.n.), „Ştiţi ce
se rrilrt?.';a ei ascultătorilor şti ţi ce b'lrbnrii şi cri-

s-a întîmplat -

me s-au comis la tnehi'o~rea militară. Puteam să nu scriem despre
lucrurile. acestea? ... Aveam noi putinţa să facem o anchetă serioasă
aşa cum trebuie s;1 fie o adevă 
rată anchetă ? Că vom fi făcut şi
greşeli ? Că vom fi fos ~ mai severi
cu unul mai puţin vinov.1t decît altul, se poate. Fapt e ca barbariile
au existat şi că mu!ţumit::t campaniei pe care a dus-;) presa, li s-a
pus capăt".
El era convins ci presa m e totdeauna datoria de a. merq~ în pas

cu istoria. De acee<r. al·răaea atenţia : ,.Dar mai este <,>i altceva : cu
viaţa

de astăzi, mai largă, m3i in·mai complexă şi mai febrilă.
avem şi probleme mai numeroase,
mai vaste şi mai grele decît
le
aveau predecesorii
no?tri. Vrînd
n.evrînd, trebuie să n<'::! ocupăm de
tensă,

şi,

în aceeaşi mă
chestiile
personale. Cu ridicarea la suprafaţă a
păturilor adînci ·- votul universal - întreaga politic.l se concentrează cu atît
m·ii muit asupra
ideilor şi intereselor colective, in
dauna
chestiilor p~;-:;onale.
car(>
înainte alcătuiau macc;-ialul ei (al
presei n.n.) exclusi v"
La o Teuniune
ccma.racle rească,
organizată în octombri.e 1~.'15.
cu
prHejuL renovării Pa!atu!m d_c pe
marile probleme
sură,

să

părăsim

y

unde
se tipaT~a
AdevăruL"
Constantin G..-anT fa~ea odată' cu un s-:ttrt istoric al
zia;ului si o "largă expunere asupra
progra~U:tui cotidianul.u.i . pe care_-l
conducea, asupra <:reziiltu sa'll: in
materie de ga21etărie. ..Arn mtrat
foarte de tînăr la „ Adevărul" : ayr:1
stTada

Sărindar,

y

fost copil de trupă se a.~stai
nuia el. Am lucrat şi sub Bel01man
şi sub Mille ; şi clac~ în 1!1ersu]
atîtor ani - şi iarăşi trebme s a
spun atîtor decenii seri~ _şi
aiurea, acea.sta este cu ::i.t1t r-1a1 1:1
avantajul libertăţii m~le u::>
spirit„."
Trecînd 'în revis;;.'i cîtcwJ. dintre
probLemeie de bază aie progra:riu-

an:

Lui iniţial al

ziarn 1.a~.y

el a:ru.ta_:

In acest cadru n.~ aflam ş1 azL
Acel scop a fost
democratiz-·u1:a
reală a ţării, adică : ridi<:area _\arănimii şi a tuturor claselor de JOS,
domnia legilor, J.ibertate:1 şi omenia
în luptele dintre cetăteni i;.i rnai ru
seamă legalitatea şi omenia autorităţilor
fată
de cetăţeni. Toate
acestea exprimate, fir<-~te. în puncte de program concise şi sugestive,
dezvoltate apoi în 'l.eci. sut.?, mii de
articole în legătură cu toate faptele zilnice... Astăzi, l uind
fiecare
ideie. fiecare campanie, fie c;i re ~-·
tapă din luptele noastre, avem satisfacţia retrospectivă că n-am fost
în contradicţie nici cu ideile. nlcl
cu sentimentele, nici c;i dorintele
tă1iL Pas cu pas s-a înfăptuit ceea
ce am susţinut noi, împotr'iva conducătorilor politici c;i 3 partidelor
de guvernămînt". Deşi cînd işi ţi

nea ciivîntarea - pub!icatli. de
aLtfel. în întregimtJ in
coloanele
Almanahului .,Adevclrul" clin acel
an - presa de stînptr. era ţinta ur.or
atacuri vehemente din pa:tea ziareloT reactionare. Con.~tantin Graur.
polemistui „cu o Iogicc1 de fier".
cum îi caracterizau uni.i. colec1i scri sul, se pronunţa pentru folosirea.
în presă, a unui limbaj cit maf. U?'ban: .,Credem încă ~ i azi. că în

haosul general, în care atîţia vorbesc şi atîţia stri~ă. <.r fi inutil şi
urît să mai strigăm -'! noi. Ne si lim şi ne facem dn1m cu vorb::i
bună şi cuminte. îo speranţq că tot
va prinde ceva. 'N"u e mare greu tate să scrii violent. Dimpotrivă. e
chiar mult mai u şor. Vocabularul
românesc îl pooedăm cu toţii deo-
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po~rivă„.

Chiar în ::azuri~·~ in c;;rf
poate avea cxplir.atii,
publicul încă. este
mai mulţumit
dacă-i vorbeşti cuminte şi f1 umos.
ca su poată cump[mi şi el ce-i spui,
in loc să 1 iei repecl~ şi să-l ameţeşti cu un noian d 1~ intcrj1~cţii ~i
de grosoH"'inii... Nici
măcar
din
punctul de
vede1·c al succesului
zgomotos - criteri11 care
p~ntru
mine personal n-a ·~oniat 11kiodalu
- n-am mustrări ck cug;::t. cinrl
sfătuiesc pe ziariştii tinl:!ri
~r1
i::e
ferească de violenta clt' linibaj, ra
de orice alta... De cîte ori un coleg mai tînăr îmi pre:-.inE1 un articol, înfierînd cu en\ergie tlnerească
- .,la jeunesse ne dr)ute dC' rien"
- neajunsurile stării de luc1 uri, cu
îl întreb: „Bine, dai· cum prupu i
d -ta să facă (ministnil, primaru l.
sau de cine-i vorba), pentru ca ~u
fie mai bine ? Soluţia ! Asta e marea greutate !" Solutia pc care Constantin G raur o u1·econiza în anii
aceia avea în veder.~ o dezl>at ere
cît mai largă, de .fo11d, de frlei . în
v i olen ţa

îşi

coloanele ziar elor, pe m.1uai.nea - celor mai acut e probl1m1c a l e vieţii
social-politice. .,Da: -- mărturisea
gazetarul - nu urmări:i1 numai si
info1măm despre c-ee<i cc este; nui
mai avem şi datr)ria <le a ajuta la
găsirea a ceea ce va lrchai să fie.
Dăm deci cuvîntul oricui
poate
contribui la luminare:1 prob1emelor... Ni St> vorbeşte de curnj şi mai
cu seamă de lipsa
!ni? Vai, ce
greu e să defineşti curajul, ca_ de
altfol şi adevărul ! Să înfrunti urgia administraţiei. urgia opiniei publice ch iar, ...să te expui unor neplăceri fizice sau materinle, fie şi
cit de mari. e lucru foarte usor.
Se ştie doar, prin cite au tre·c-.Jt
multi dintre noi. ele amea ori !

(Graur însuşi a fost ţinta -nmti atac
htdiganic n.n.). Dar să-ţi înfrunţi

propria conştiinţă, asta nu'... La noi
presa de stînga are succesul
pe
care... îl cunoaşteţi cu preciziune.
Cum se explică lucrul ? Se explică, poate. prin aceea cii h noi clasa stăpînitoare a fost pre:1 geloasă
de privilegiile ei. ~i af unei toate
clasele celelalte au simţit instinctiv
nevoia de sprijin >i a,iutor pt:. care
le-au găsit în pres3 df"111ncralică.
Vorba lui Schiller : nicăied visul
libertăţii nu e lmpletit mai frumoc;
ca în sclavie ! De ai::r~c~:1 , începînd
cu „Românul" lui C .A. Rose~ti, c:onlinuînd cu .,Lupta" lui G. Panu c;i
pz urmă ru .,Ade·.rărul" lui A. V
Bielcliman şi Constami!'l Mille. presa democratică s-a bucurat de favoarea publicului".
O profesiune de crerlinţă ce îl
onorează,

indiscutabil, pe Constantin Graur, cel despre cart?. nu întîmplător. Mihai Rfl,lea, intr-o cronică asupra vo1um ub1- „Cîfivo inşi''.
reunind cîteva articol z st?mnate de
acesta, afirma că estr „unt.:! dintre
cei mai desăvîrşiţi gaz~tari, in sensul adevărat al cttvîntulni, p e care
l-a produs .cultura rom/lncască".
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De cunnd, fotr-o convortbire cu uinul <linitre rolaborntoriii noş.tri. drr·. M ioara Av-ram
sublinia, între alteile, că, asemenea orici·ror norm.e de convie\•uire socială, ,,şi normele
ortografiice trebuie cunoscute
şi resp.e otate,
spre a nu se
face loc a 1·bitrar iului în c;criere, cu consecinte n edori te asu pra comunicării ill3isi ''. Sublinier e cu atît mai ît1dreptăţifo
cu dt presa - se ştie - are
un rol esen.tiail Î•n culttivarea
limbii literare, în pronwvarea unei bune limbi româneşti.

Exe1ic<irtarea de cătire presă
a acestui oro~ depinde însă de
fiecare di.nrtre noi. indiferent
de 'Pu b li!Caiţia sau de sectorul
m care lucrăm, şi nu doar,
cum mai cred unii, de cei ce
da u ,,biun de cule" ori fac
corectura. De aceea. de-a lungul anilor, revista noaSl!:ră
şi-,a făcut bunul obiicei di n a
ţin·e la ou.rent
gazetarii cu
ceea ce este nou in dezbaterile deSlpre limbă. a le rec()manda cărţile ce le pot fi
utHe în aotivitalea praotic.3.
şi
Lu1cr'u pc care îl facem
actim. Ja apariţia în Ediitura
Ştiinţifică si Enciclopedici a
volumului ASPECTE ORTOGRAFICE CONTROVERSAT E, de Dorin N. Uritcscu şi
Rodica Uţă Uritescu.
Autorii se adre~:eaz'1 in mod
ex'Plicit profesorHor de limba
şi li te~·atura rnmână, situdienţilor şi elevilor. dar. prin bogatul m.alerial pe care îl analizează, şi publicului 1arg. Avantajată ele o exprim.a:·e limpede, argumentată. lipsită de
ech ivocuri·, cartea reprezintă
de faipt u n îndreptar pentru
toţi cei int!:eresati de pr.oblemele unei scrieri corecte, ga-

zel.arii ailîndu-se. din considerent.ele expuse mai înainte, în prime!e rînduri. Nu i ntlÎl!nlPl.ător, desigur,
intă r iinld
de aHmiruteri opiniile ciotaite
de noi de.s.p.re rolul presei în
cultiLv.area Limbii române in
general şi a Jimbii sc<rise 'în
special, în carte sint
date
n'Umeroase c xenwle di n publicaţiile
centrale şi locale.
Ideea care i-a că'lăuzit pe
auto1·i în ex.punerea şi dihs-cutru·ea fa.ptclor de limbă a fost
aceea a deo.soebirii corec:titudiinii d'e greiş.eală, bi·ne~ntel.es
în dep lin acord cu normele
sitabihte de lu.crăriile fundame n tale ale lin1gvisltidi române.şti.
Argumentarea lor are
la bază criteriul logic, c.riteriu pe care î'l a1PJi1c:ă cu succes într-o probllemă e.sentială a ontogralfiei limbii române : ce.a a gru:pm-il<>ir de cuvinte. A.cestea pot să a1ibă sau
n u un statu.t un itar, perechile
de omo,fonii
fiii.nd şi asltăzi
viu diseu.ta1te în literatura de
speciali.ta te. De pi !dă : cind
se sc1rie alt fel, cite o dată,
de cit, nici cum ? D ar altfel,
cite odată, cîteo d ată, dccit, nicicum? Sînt î n trebăr i pe care
- de oo să n-o reeu.no-astern ?
- ni le mai punem uneori.
Şi, furaţi de condei sau, pur
şi simjplu. din 111e.ştiintă, mai
şi greşim . Ne-o demonsit.rează
chiar autorii, încă în „I.rutroducerea" cărţiii, ciotând oîteva
exemple dintr-un săptămimal,
de altfel prestigios. 'în legă1tu
ră <:u folosi rea
incorectă a
pereehei omofone o dată (nu meral) şi
odată
(adverb).
1n această privinţă nu ne pot
ajuta prea mult nici Dicţio
na.rul Oll'togJ:1afic, ortoepic şi
morfologic al limbii române
(ediţia 1982) .şi nici lndreptarul ort<>g;rafic
(ediţia 1983) ,
intrucît, prin natura lor, n u
şi-au putut propune să explice pen tru fiecare cuvînt de
ce este corectă o formă şi nu
alta.
C-01nsU1tui.ndu-se în tr-un instrumen.t ele 1nţe1legoere raţio
nală a cîlo1,va
aspecte de
s•::riere, abor<late 1pe <temeiu I
unor cri1teri i gramaticale si
lex'.cale, recerutul volum Aspecte ortog1·aficc oontroversate se rec0tmand1ă, în ln.tregul
său, ca o lu.era.re utiJă, ce nu
trebuie să lipsească
din tre
u neltele ~'Jlosit~ cotidian de
ziarişti.

C. T.

Con1unicarea
de masa

în anii '90

de a nu ne resemna şi
de a cere o acţiune fermă şi raţională pentru
a. evita copiilor noştri
soarta de a fi locuitorii unei ţări subdezvoltate".
Cartea. constructivă,
lucidă ş1 convingătoare,

n-are nimic de-a face
cu lucrările de „anţici
paţie" care, în numele
anului 2000, bîntuie lumea oferind imagini
simpatice sau terifiante
in profetizarea viitorului. Ea consideră ca
punct de plecare realităţile deceniului nostru
în Italia, stadiul anului
1985 în domeniul comunicării de masă, anali·
zează

tendinţele,

compară cu s ituaţia
tor ţări şi caută, în

Sub acest titlu, în seria
volumelor
consacrate
problemelor de ziaristică
editate în colecţia
„Gutenberg 2000", Giovanni Giovannini, personalitate de primă importanţă in lumea presei italiene şi europene
(este preşedintele Federaţiei italiene a editorilor de ziare şi al a2entiei de oresă ANSA,
secretar general al Fe'\eraţiei internaţionale a
editurilor de ziare şi unul dinfre cei mai cunoscuţi animatori ai învăţămintului
ziaristic
italian), oferă gazetarilor, specialiştilor - şi
nu numai lor printr-o amplă culegere de
studii ştiinţifice şi eseuri, o perspectivă asupra viitorului destul
de apropiat al mijloacelor de comunicare de
masă şi a influenţei lor
asupra vieţii sociale.
„ Trei sentimente spune Giovanni Giovannini in cuvîntul introductiv - stau la originea acestui volum :
dorinţa de a contura într-un mod cit mai clar
pentru toţi. şi mai întîi
pentru noi înşine, cadrul -.mutaţiilor» pe
care îl produce, încă
de pe acum, din timpul
nn:;t;u, sosirea noii ere,
cea a informaticii ; exasperarea faţă de ignoranţa indiferentă
a
întregii clase conducă
toare italiene ; voinţa

l~

alli -

mitele unei documentări
pe cit de competente pe atit de \"aste, să arate problemele deschise şi, în mă
sura posibilului, să sugereze soluţii.
Autorii cărţii, specialişti cu renume şi tineri care participă direct la făurirea viitorului despre care discută, evită să se lanseze
în
polemici, păstrînd
rigoarea ~tiinţifică impusă de conducătorul şi
coordonatorul volumului în ciuda diferenţe
lor fireşti de opinii. In
această
privinţă Giovanni Giovannini precizează metoda de lucru : „ Toţi autorii, timp
de un an, s-au supus
cu răbdare la o serie de
inWniri în timpul
rora s-au ascultat respectuos unul pe altul
(aşa cum e firesc între
oameni care ştiu ceva),
nu atît în scopul de a
evita repetiţii, cit pentru a ptttea atinge scopul esenţial pe care
cartea şi l-a prt9pus : acela de a da , pri'lt intervenţii care vizează anumite sectoare, o viziune generală şi unitară a viitorului mijloacelor de comunicare
de masă".
Cartea, ziarul, revistele,
tele\'iziunea şi
noile mijloace de comunicare de masă constituie sectoarele principale la care se referă primele cinci mari
studii cuprinse în volum.
In primul capit.ol este abordată problema

ca-

)

I
I
I

ac.ti\·ităţii

editoriale pe
baze electronice. Desigur, „ cartea" îşi păs
trează în acest cadru locul cuvenit. Deschideri
mai largi sînt rezervate
însă ziarelor (al doilea
capitol), publicaţiilor periodice (al treilea) unde mutaţiile sînt mai
profunde, dar unde totuşi procedeele de fabricaţie dectronică nu
vor fi in anii ·90 mult
diferite de cele de azi.
După carte, ziare şi
reviste, al patrulea capitol, cel mai amplu,
este consacrat televiziunii. Sint analizate aici
pe larg noile tehnici şi
tehnologii. complicatele probleme caracteristice lumii capitaliste.
a le surselor de venituri
şi finanţare, contradicţiile intre televiziunea
de stat şi cea privată,
implicaţiile

internaţio

nale de ordin tehnic, economic şi politic. Importanta acordată problemelor evoluţiei instrumentelor v ideo se
justifică prin evoluţia
lor impetuoasă în ultimele trei decenii. Alegerea soluţiilor optime
pentru rezolvarea problemelor majore ale acestui mijloc de comunicare, cu o putere de
pătrundere mereu sporită în viaţa
socială.
concentrează. pe drept
cuvînt atenţia autorilor.
Ultimul capitol. consacrat evoluţiei în Italia a noilor mi 1loace de
comunicare în masli,
se referă la metode şi
tehnologii, sisteme de
informare. de transmisii a datelor etc. Autorii reliefează rămîne
rile în urmă din Italia
în comparaţie cu alt~
tări dezvoltate europene, contradicţiile existente, dificultăţile de
ordin economic. financiar şi politic care stau
în calea dezvoltării noilor sisteme electronice
ne informare.
Cartea se încheie fără
a trage concluzii. Ea
prezintă în urma materialului faptic analizat în fiecare capitol
problemele deschise la
nivel naţional, sugerînd

1
I

modul (sau :nodurile)
în care ar trebui să &e
acţioneze pentru rezolvarea lor. De asemeneu,
publică cîtcva opinii oficiale sau oficioase tte
natură să clarifice unele aspecte litigioase şi
să schiţeze cadrul legal
(în actualul stadiu de
dezvoltare) pentru gă
sirea soluţiilor adecvate într-<J viz:une coerentă.

Bibliognuia bogată a
capitol, num':!roasele tabele comparative, glo&arul de termeni direct legaţi de
introducerea electronicii în comunicarea de
masă
întregesc ţinuta
ştii nţifică a volumului,
îi
sporesc
utilitatea,
conferindu-i şi valoarea
~tiinţifică de instrument
de lucru pentru orice
om stu,di.os, preocupat
de viitorul comunicării
de masă in pragul sfîrşitului
mileniului doi.
fiecărui

Virgil DĂNCIULESCU

Potentialul
,
cr eator
al ziaristului

de „procreatoare".
folosită adesea 'în
raport ou ziaristica, JlU
exclude nici e1emenitele
pur mecanice ale activităţii, nici cele mai sim-
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'Bibliografie
ple dept'inderi, .ni.ci operaţiile repetab'le.
Totuşi, oportuniia tea
reflectării adecvat2 a vieţii. caJ·e să ofe:·e o :înt~·cpă t.rundere
originală, J nedi tă a factorului
genc.-.a1 cu cel particular
sau un;.c, inf:ue:iţa exercita.tă de ziarist
în
domen.:u1
transformă
rii revoluţionare a realităţii 'înconjurătoare şi

divel·sito1c'1
laturilor
pnoductive şi reproduct: ve ale profes:ei s'îtlit
deoseb;t de dinam!ce.
creatoare.
Dintre cele mai n0i
Lu::.rări d:n
literatura
străină. care abordeazi1
rprob1ema t :ca
creaţiei
ziaristice. în întreaga sa
complexitate.
me.nti<l1năm st:.idiul
autorului
sovietic R. G. Buharţev,
"'lt tu!at
„Potenţialul
creator a l ziaristului".•
ln ce const.3. in primul rînd spec:oficul prooecsului de creaţie în
ziaristică şi care este esenţa sa? lată intrebarea la care autorul încearcă să cfern u.n răs
puns 'in pr::na secţiune
:i?

lucrări:.

intitulată

,.Ziaristui : particularităţile profesiei s i s tntctura perscmalităţii ".
Se su.bliniază că esenţa
pro.cesului creaţiei
ziaristice. con ţinutu~ său
spiritual s'int determinate de urin~!piu1 fu.ndamental al activ:tătii
în presă de rolul
pa:-t:n;c, social pe care
'îl joacă ziaris.tu1 în soci-eta.te. iar conceptualizarea ideologico-teoretică a even;mentelor ac·h..1ali tăţ ii
Tcprez•i.n tă
pri.ncip-3..1u1 ind'ciu al
creaţiei publicistice. Aşadar. ziaristica prin
natura sa - const:tu1e
o profesie al cărei eo centru creator rezidă 'în
inţele~erea
a rea•l.i.tătii.

pub1icistică

de pe pozi-

tii p.cirtinice, -::etă\eneşti.
ma.nifestînd Preocupare
faţă de rezu1t.ate. Acestea sînt cerinţele preliminare ale formării polcnlialulu: creaitor, a
personali tă ţii celui care
• Buharţev. R. G. :
Tvorceskii potential jurnalist.a, Moskva. IzdatelSttvo
..Mîsl ". 1985.
144 p.
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scrie. In acesL con:exl,
,.maturitatea id<..>ologică.
bogăţia sp:r:tuală a persom.al:rt:ăţii principalii
factori ai creaţiei ziari.s<tice nu se realizează automat,
ci în
Yiritutea unei serii df'
calităţi rn;iliice ale acestei personalită',i. c2 au
un s;pecif'.c profund })r<>fesion.aJ ·' (p. 22).
„Imp!karea ziaristului
în pxocesul d e crea.ţie"
constitu1'e genericul celui de-al doilea capihl.
în ca:·e ct~me:-s:.1: a~·lr1rului \•izează unele aspecte ale gînd'rii creatoare a ziar:!'•:.11ui. faptul şi ideea in crealia
ziaristică. trep'!:ele gindirLl ziaristice. căutare.a
şi găsirea cuvlntu.Jt1i adecvat. principalele stadii ale procesului
de
creaţie şi
mecan:smul
psihologic al întrepă
trunderii 1or.
Potrivit părerii lui R.
Buharţev, proce.sud
de
gindi.re corutituie princiip.a~ul moment 5n realizarea
potenţiauului
creator al
ziaristulu:.
Natura neuropsihologică
a acestui fenomen ofert. după toate probabilităţile. sufi.cienite temeiuri pentru evidenţierea specificului
sistemelor
fuinctionale.
care apar 'în procesul,
unic în esenţa sa, al
glndirli. La cnivelu.l superior a1 con.şti intei,
care ii..11clude pregătire.a
teoretică
şi
reperc1e
pregătirii
poJi.tice ale
celui care scrie, se realizează orientarea spre
o anumită sforă temat:.că. se elaborează
un
pro~1·.am general de K:ercetare. însăşi ind~in.!
rea creatoare a sarcinii
publi::'.stice 11 impulsionează pe ziarist ca în
procesul gmdirii să se
bazeze treptat pe materialul iniţial al observaţiLlor sale
faa:ite
a!e reaJ.:tMii soc'.ale, abordate într-o formă
vie. nemijloci.tă. Gîndirea ziaristică. afirmă
au•torul este determilllată în uJ.timă
instantă
de o recepţionare specifică a fapte1or.
alta
deci.t în cazul scriitorului saiu omului de şti'n
ţă. ln acest se.ns. autorul pr€\Cizează <;ă vna

dintre legită\ile fundamentale ale c.reaiiei ziaris.Uce constă în faptul
că formarea unui mod
de conceptualizare determinant al o:·;că:·u'
d.emers ziaristk semn fi ::at'v se bazează pe
fapte clocven'..e. r:guros exprimate. pe e;:>!soade de \":at3. Conţi
n;.itu! :deatic sl emo\:cnal al acestor faP'te
şi episo:tde permite rorelarea lor <:>u ailte idei,
faiptecare asigură st.ructura .şi consecvenţa concep\ iei men~ionate.
~:::i. dezs oltar{:a g:nd'. ri i zia ri.soLlce este corelată cu căutar&'l adc,·ă:·~1 lu: î.n manife.5tăr:le
complexe a.!e realitătii
sociale. c;.i elirrninarea
abordării su~rficia.le a
fenomene.!or ·e:. cu elabora.r-ea unei con.::epţU
independente. cO'.DStruite pe baza eXJp!iciirii int~rrelaţ ii lor
dialectice
existente intre fapte,
int:·-o împrejurare sau
alta a vieţU.
l n cea de-a treia secţiune a lu.crării, exegeza autorului se :referă
la fa::.torii de (}_ptimizar c a proaesuJui de l'll1eaţie în ziaristică : d isciplina gindirii creatoare, plan:ficarea procesului de creaţi{:. dezvoltarea apt:tudinilor ziaristice.
ln opinia autorului,

pentru evidenţierea cit
mai deplină a potenţialului creator al ziar istului, sint necesarP
unele !lll.ăsuri organ :zatorice, între care figu rează : practica examinării planurilor per.!;on'.llle de creaţie cu tern.a1tica planurilor generale a!e reda.~ţiei ; luarea în .con.s:derare - în
cazul

so1Ujţionării

-pro-

blemelor de cadre - a
preocu.păritlor creato.are
ale ziariştilor ; iniţierea
unor ru.brici, a unor orientări
tematice, la
su,gestia _şi .în concordanţă cu posibili.tăţile
creartoare ale u nui ziaris t sau altul.
lncercarea .autoru'.".Ji
de a pune ~n evidenţă
divers:.tatea creatoare a
personalităţii
zi.aristulul, de a releva caracterisiti.cile i nterpretării ar.:ţiu:n.iJlw exiterioare pri.n
sbru.ctuc:a interioara a
acc.>itei pe:·sonalităţi, de
a constata une'.e leg:1tăţi
psihologice .ale creaţiei
ziaristL.ce, de a propune
condiţiile de o;>timiza.re
a acesteia vi.zează u111 obiecti.v central - conştientizarea
de către
ziairi.sit a potenţialului
său creator, 1nţe1ege:-ea
posibBităţii de cultivare
mte.-isă .şi de realizare
c~t mai deplină a acestuia.
Virginia IORGA

Breviar
• Primele fotografii şi informaţii scrise ale Agenti~I
France Presse vor fi difuzate unor abonaţi, începînd
din luna ianuarie anul viitor. direct prin satelit - a
anunţat agenţia citată. Acest serviciu va f.i oferit
după ce în luna octombrie vor fi efectuate teste între
sediul AFP, două birouri de provincie şi patru cotidiane regionale, intre care „Ouest-l?rance", au informat persoan~ oficiale de la AFP în cadrul prezentării noului sistem.
Transmis mai întîi prin satelitul ,,Telecom 1 ", iar
după aceea prin satelitul „ECS 2" pentru
Europa.
acest serviciu a făcut obiectul unui acord realizat în
luna ianuarie între compania .,Matra" (însărcinată cu
comercializarea acestor materiale pentru Europa) şi
„France Cable Radio" (FCR), filială a PTT franceză.
AFP a făcut o primă comandă pentru 150 de antene
cJe recepţie (cu diametru de 90 cm.1 ş • a optat pentru
alte 150, capacitatea teoretică a 5istemului fiind insă
de 5 OOO puncte de recepţie.
Acest sistem de transmisie prin satelit, care va înlocui vechile legături prin cablu sau unde hertziene,
asigură o mai mare fiabilitate tehnologică, acces la
un m.:mnr mai mare de linii ş i o fl<:!xilJ~litate spor:tă
i n f.e~;tiur.ea abonamentelor diferitelor servic.ii oferite
de AFP. In plus, instalarea acestui sistem necesită o
zi. în raport cu aproape patru luni cît era nevoie pînă
în prezenţ pentru instalarea liniilor telefonice. S-<1

precizat cti acest nou serviciu nu va fi mai scump
pentru abonaţi.
• tntr-un articol publicat de ziarul vest-german
„KO!ner Stadt-Anzeiger", nr. 1121, 1036, intitulat ,.Televiziunea erodează capacitatea de lectură a copiilor
vest-germimi" se arată că experţi Je la Insti tutui de
sondaj din Allensbach au iniţiat o anchetă pe această
tem ă .

„Este oare aceasta - se spune în articol - caracteristica unei epoci care dă prioritate imaginii ? Putem oare vedea în aceasta indicii car~ anunţă apariţia
unei noi ere, aşteptată de 25 de ani in Occident? După
părerea lui Marschall McLuhan, speci'llist în mass media, nu există nici o îndoială că era lui Gutenberg este
pe punctul de a se încheia. Discipolul său cel mai cunoscut, Neil Postman, merge chiar pînă acolo încît
afirmă că logica limbajului va înceta în curînd de a
ma i fi o regulă generală. Şi aceasta din cauza t~levi
ziunii, care îşi impune metodele de convingere în domeniile politic, al învăţămîntului, în discuţiile publice.
Neil Postman apreciază că astfel se creează o lume
nouă, în care nu mai există relaţii sau semnificaţii.
Aceasta este o viziune îngrozitoare, dar ea nu est~
citu~i ele puţin dăunătoare dacă este con~iderată
un simplu joc speculativ. ln cele din urmă, lucrurile bi.:nc au ca principală caracteristi•:ă faptul
ca mcep să-şi dQvedească prQpria lQr valQaire în
momentul în care sînt pe cale de dhspariţie. Limbajul scris a format logica gîndurilor noastre,
a
metodelor de educaţie şi a concepţiilor noastre despre adevăr, umanitate şi cultură.
Chiar dacă se
poate imagina că lucrurile tipărite, care reprezintă
un mijloc h otărîtor de comunicare şi de înţelegere,
vor fi înlocuite de tehnicile electronice.
limbajul
nu va putea fi niciodată suprimat ca element maj or de educaţie. Ca atare este necesar ca el să fif:
întreţinut".

6 Dup ă cum arătam în numărul trecut al revistei, tribunalul federal
din Washington a aprobat
vînzarea ageniiei United Press International (U.P.I.)
magnatului de presă mexican Mario Vazquez-Rana,
care a afirmat că va face tot ce-i va sta în putere
pentru ca U.P.I. „să devină cea mai bună agenţie
de pri:să din lume".
Vazquez-Rana a plătit 29,9 milioane dolari. salvind astfel agenţia de faliment.
El a afirmat că
este conştient de faptul că U.P.I. n pierdut bani oficialităţi ale companiei au prevăzut pentru anul
acesta pierderi în valoare de 5,2 milioane dolari dar achiziţionarea acestui concern e ra una dintre
m arile sale dorinţe.
Vazquez-Ra na, proprietarul a 62 de ziare
în
Mexic, prE:şedintele Comitetul•Ji
Olimpic al tării
sale, a declarat că va asigura integritatea editorială
a agenţiei, că îi va menţine întotdeauna cartierul
!'.E·neral în Statele Unite şi că va „garanta'' ci\ principalii săi colaboratori vor fi americani. Este pentru
prima datl cînd o agenţie de presă americană trece
sub controlul unui consorţiu străin.

Revista revistelor de
~e Journaliste
J\'ltl• H"I ,p ! 1 111~·

ln des<:hi.derea celei
de a 4-a ediţii d in anu~
current 0 revii.sitei Organizaţiei lmternaţionale a
Ziaorişt:Uor este IPUblicat
arti-colrul ,.Politica nualea0ră, tlaforiile exte.rme
şi l!uunea. a trei.a", semn.ait de R-Obert Ohlrisman, director şi edLtor
al publicaţiei
„The

presă

Blanck SchQlar" din
S.U.A.
Rubrica „Noua oirxline i:nitermaţiQ11.aJlă în
dQmeniul jnformaţiilQr
şi comunicaţiilor ·• inserează adico1ruil ilui
Enrique Gm1zailes Ma.n et
(Cuba), intitulat „Lupta pentru deooloni.zarea
informaţiilor se intensifică", în care
auitQru I
sur<prinde trei aspecte
ale prnblematici i mentiQnaie : <:Qnştie.rutizarea

1ttono'PQ1uaut
inÎormaţi~n.al,
conitraofenaiva
sistemelQr
dominaţiei
transna.ţiona'le, s•trarteg'.a
ac:Luală a i~ailisimu
lui în domen:ul Jnforma\ iona.J.
Dlntre a1nticQJele, sbudi itle şi rubrJicile inse:·ale în pagi111ile irevislei
mai semnalănn : ,.Femeile şi ziaristi'Ca ·•, de
Sujata Madhok (India);
partea a 2-a a m:cutlui
d icţiQnar intitulat ,,Indusbt'ia grafk:ă :pe scurt"
Oa rubrica „Tehnica
mij!.)ilcclor de informare·') ; rubrk:ile „Lexic",
„Reviste",
„Recenzii ··,
„Or-0·n ica".
(Vi:rg,i n;a
Iorga).

Cel de-al 4-Jea nudin anul curent al
revisitei Uniunii Zi.ariş
tilQr B>ulgari debutează
cu un gru.paj de teXJte
prezentate în cackul re.uniUIIlli pe tema „P lenara din apr,ilie a C.C.
ad P.C. Bulgar şi Congresul al XIII-le.a al
pamtidului ", m·gan.:zat::i
la Sofia. Menţic,năm
titlunie intcrver.1,iilor:
„Ştiinţele sociale,
ziaristica şi practica s<>e:ală ", de Vas il
Bicev ;
„Noul umanism",
de
Marie--> Semov ; .. Nu
tehnocraţi,
el
creatori ', de Grigor Cernev ; „Ziaristica analitica', de Damian 0breşkQv ;
„P.rofes:Qnalismul ", de Sera fi m Severn.ia k ; „ArmQnia d :ntre om şi na.tură", de
Pet.ko Tot.ev ; „Sar.cina
crearle1 ',
ele
Kolin
Kolev ; .,Serii torul ziarisit", de Stain.ka Penceva; „Firăţia şi unitatea
de acţiune", de Boris
Ceak:rov ; „Bulgaria şi
1°u mea ", de Alleksandă,r
Dain-0v.
„Emisiu.nile TV şi
sistemele de vafori"
constituie gener.icuJ sub
care prnfe•wrul Elit NikolQv incearcă Q expunere a criteriilor valortiice, iintereselo·r şi moLivaţiitlQr telespedatQTilor
1n selectarea emisiunilQr de televiz:·:me premă.r

fera(te.

Dintre materialele actualei ed i,ţ ii mai nQtăm:
„Cuv'întul criticii", de
Nikolai Proşakin; „Ati-

fiud'i.n.ea angajantă
a
scmiitorului" de Ne.şQ
Davidov ; .,Recenzii•· ;
,.Cronica".
(Virginia
Iorga).

-,.,,.-=--·· ·-·······
P~,RASAi

P ,'OLSKA1
,
I
în periQ.aida. IPOS•tb~l:
ci\, repQl'tajuJ a reprezentait ~n Felonia unul
dltntrc geniurUe ziaristice cele mai a.'lăs!pîindi 1te.
Multitudinea şi diversita.te.a lu"răJrifo'r a.·epontericeşti
d:n :peiriQada
menţi1m aF1 ne ind1·eptăţesc s:"t vorbim
de
o ~::oal.i
poloneză
a
reportajului.
Acestei
idei îi este consacrLJt
a1ritltcQluu in.titulat .,Consideraiţii asu.pTa
ş~ol ii
poloneze a 11.'C!P<J rta j u Ju i ", publi.cat rin
primele [pag'.!Ili ale
celei
de-a 5-a ed1ţii d in anul
1986 a revistei ,.Prasa
polska".
Egon Erwin K is ch,
crea.torul
:t'ep<lrtajului
modem, ş.i Julius Fu:.-ik,
autoruil celebrului Reportaj au ştre<l!ngu1" de
gît" sînit dQi di•ntrc cei
mai C'tlil1Qscuţi reprezentanti ai ziari<;ticii ceh e,
care are Q ooga·tâ tradiţie în acest dQmen.iu şi
care va aniversa în anuJ
vii-tor 110 a:ni de
la
crearea Uniun.Li Zi<:iiri.ş
titlor CehQslovaici. Î!l1trun in.terv:u acordat rcvisitei „Prais0
pQlska ",
initi.tulat. „Apă.răm adevă1ru!l
şi
drerptartea ",
Mla.rcel N<Ylc, seC1·etar
general al Uniun ii Ziariştilor Cehoslovad, JPreziintă is1tork·ul şi acti.vitatea actuală, precum
ş.i obioot:'Ve~ie de vii.tor
ale organ izaţiei menţiQna1te şi
aile !PI'esei
cehQslQIVace.
Menţionăm din
sumaruJ revistei artiic:QJ ul
inti tu·l a,t ,„Radioul şi
cultura", care face o caracteriza re a radiodifuziu1nii poloneze, Tclevînd
to.l:Qda tii unele schimbări ncJavQrabile, care
ameniriţă rolul cuJitur.'.1.1
al radioului, precum şi
a•rili.col u l, ,„Reporterul în
!aia computerului", în
care se aoondează unele as:pe-cte ale computer.izălrii presei loca.le.
Rubricile , Cronica" şi
„B ibliQgrafie"
încheie
aiotuala ediţie a ['evis1

tei.

(Virgi.nia Iorga).
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. Panoramic extern
Walter Kar p, colaborator ul
revistelor „Harper's" şi „American Heritage" : „Avem

Presa in Angolq
Cele mai importante mijloace de comunicare în masă
angoleze sint, între altele, un
cotidian,
precum şi cîteva
săptămînale şi lunare. Acestea din urmă, însă, nu apar
întotdeauna cu regularitate.
Capătă importanţă din ce în
ce mai mare activitatea postului de radio şi de televiziime.

Mijloacele de comunicare
în masă din Angola folosesc
limba portugheză ca mijLoc
de integrare a tuturor grupurilor etnice. Radio Angola difuzează, de asemenea, programe de cîte o jumătate de
oră în limbi africane, întrucît
o bună parte dintre audit01·i
nu cunosc limba portugheză.

nevoie in cea mai mare mă
sură de o presă liberă atunci
cind politica devine coruptă
şi coniventă, dar tocmai în
aceste situaţii presa americauă dă dovadă de cea
mai
mare neputinţă ... "

Cît priveşte adevărul in
presa americană, Lewis H.
Lapham, redactorul şef al
publicaţiei „Harper's Magazine", spune, de-a dreptul cinic : „ .„Presa nu are de fapt

nici o

de a spune
Ziaristica de azi
este într-o tot mai mare mă
sură un amalgam de realitate
obligaţie

adevărul...

şi ficţiune" .

1n acelaşi context, un alt
participant la discuţie, Rembar, face o propunere îndrăz
neaţă : „Aş dori ca statul să
finanţeze un ziar şi o staţie

"
Intre

voinţa

şi

puterea

de a informa
Publicaţia americană ,,Sinteza" reproduce înt1·-unul din
ultimele :;ale numere o in-

controlul

Leresantă

ajirmă

dezbatere organizată de „Harpe1"s Magazine" în
legătură cu rolul presei în
S.U.A. Ea scoate în evidenţă,
între altele, preocuparea gazetarilor pentru a sluji adet•ărul, dreptatea socială, pentru apărarea instituţiilor democratice, dezvăluind, însă, în
mod inevitabil, contradicţia
dintre voinţa şi puterea de-a
informa.
Cum arăta Herbert Schmerz,
vicepreşedinte
al trustului
„Mobil Oil Corporation", însărcinat cu probleme de informare şi publicitate, ., această presă liberă

esle totuşi
unor constrîngeri ineluctabile·', cea mai impor:supusă

tantă

dezvăluind-o

singur.

„ Piaţa este cea mai puternică

dintre aceste

consldugere -

arată

forţe

de

Schmerz

- presa constă din firme de
afaceri care se străduiesc să
facă bani".
Charles Rembar, reputat jurist în probleme de presă, este

ceva

mai

noash·ă

„ Presa
evident sub
proprietarilor ei·',
categoric.

se

află

el, însă, tot evident,
ca slujitor al marelui capital,
preferă controlul „ din partea

oamenilor care au destui
bani". Sidney Zion, fost re-

porter la ziarul „ The Netr
York Times", intervenind în
discuţie, pune punctul pe i
amintind că oricine a lucrat
vreodată în presa americană

ştie· că

tate

„ cenzura este o reali-

cotidiană", adăugind,

va mai

departe,

ce-

indignat :

susţinem
că
dreptul
de cenzură al statului este
exclus, trebuie să ne întrebăm de ce se cuvine ca redactorii şi editorii să aibă acest drept ?" Ii răspunde pu-

„Dacă

blicista
Frances Fitzgerald,
reamintindu-i că presa amo1·tcană

.,se

conformează

voin-

ţei proprietarilor ei".
cunoaşte că ziarele

ne

susţin fără

Zion reamericarezerve politica

oficială,

statul „avînd în general dreptate în ceea ce face
şi spune". Sînt semnificative
în acest context

şi

opiniile lui

de televiziune prin intermediul cărora oricare cetăţean
să-şi poată comunica păreri
le". El aduce şi argumente :
„ Astăzi, cetăţeanul de rînd
nu dispune de o asemenea
posibilitate. El poate trimite
o scrisoare redacţiei unui
ziar sau altuia şi speră că va
fi publicată. Ar trebui să existe ceva în plus, un mod
în care oamenii care nu sini
destul de avuţi pentru a fi
proprietari de ziare sau staţii
de televiziune să-şi poată comunica ideile". Sidney Zion
respinge propunerea i s2
pare prea rndicală, mulţu
mindu-se cu ceva mai puţin.
Anume să li se îngăduie reporterilor „să recurgă la pro-

pria lor putere de judecată şi
să se adreseze publicului cu
propriile lor voci".

Televiziunea

. . "
mger1ana
Staţia de emisiuni!. din Nigeria occidentală şi Televiziunea din Nigeria occidentală
(WNBS-WNTV) au constituit, în 1959, prima societate
de televiziune existentă în
Africa. Şi astăzi Nigeria deţine supremaţia in ceea ce
priveşte numărul de emiţă
toare de televiziune <34). !n
restul
Africii
negre
mai
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funcţionează doar 28 de emiţătoare.
Totuşi, recepţia Lor este li··
mitată.
Emisiunile TV sînt
recepţionate de 13 milioane
de cetăţeni, dintr-un total de

75 de milioane.
S-a ajuns la concluzia că
televiziunea este un mijloc
de comunicare ce se adresea-

ză

numai

ora~elor,

în timp

ce mediul rural a fost com plet neglijat. Costul ridicat
al telereceptoarelor, precum
şi imposibilitatea de a garanta recepţia semnalului TV în
multe zone reprezintă un obstacol în calea extinderii rnasive a televiziunii în ţară.

Proprietatea publicaţiilol'
din nou În actualitate
in franta·
~

Consiliul constituţional al
a respins un proiect
de lege privind dreptul de
proprietate asupra organelor
de presă, susţinut de noul
guvern, pe motivul că el nu
Franţei

asigură

suficientă

„protecţie

pentru pluralismul presei".
Legea - precizează A.P. aprobată de majoritatea conservatoare în Adunarea Naţională, interzice unui editor
să
fie
proprietarul a mai
mult de 30 la sută din publicaţiile politice şi generale
aflate în circulaţie la nivel
naţional.

Această lege ar fi anulat
legea antitrust aprobată de
către
guvernul socialist în
anul 1984, prin care se limita dreptul de proprietate
la 15 la sută din publicaţiile
editate pe plan naţional.
Cei nouă membri ai Consiliului constituţional au afirmat că, indiferent dacă plafonul de 30 la sută este adecvat sau nu, legea propvsă

poate fi oricum eludată : o
firmă posedă un anumit număr de ziare, ia1· un membru al firmei poate fi pr0prietarul altor piiblicaţii.
Partidul Socialist a fost
mulţumit de hotărîrea
luată
de
Consiliul constituţional,
dar conservatorii' i-au acuzat
pe
membrii
sai
că
şi-au depăşit atribuţiile. (Consiliul conslituţional are sarcina de a. stabili dacă legile
propuse sînt conforme cu
constituţia

ţării).

Legea anterioară, adoptată
de guvernul socialist, a fost
o încercare de a I imita impe·riul editorial al lui Robert
Hersant, care este proprieta1·ul a aproape 40 la sută din
ziarele de circulaţie naţion(tlă
din Paris, precum şi a 13 la
sută din cele prot>incial.e. Ea
amendase o legislaţie, datînd
din 1944, care interzicea oricărei persoane să deţină mai
mult de un cotidian.

Orientări

privind
democratizarea. presei braziliene
Federaţia

naţională a ziabrazilieni (FENAS)
împlineşte 40 de ani. Potrivit declaraţiilor preşedintelui
ei, A.ndâlio Damtos, această asociaţie sindicală a ziari.~tilor
are o îndelungată
tradiţie
democratică, în prezent determinînd adoptarea unei noi
concepţii în domeniul comiiriştilor

nicării.

La baza unei asemenea connu putea sta decît noua
ordine în domeniul informaţiei. Cu atît mai mult cu
cepţii

cît în Brazilia nu există, de
exemplu, o agenţie de presă
care să difuzeze informaţii
pentru străiniitate. De asemenea, mijloacele de comunicare braziliene nu-şi permit luxul de a avea corespondenţi
in străinătate.
In ceea ce priveşte singura
agenţie de presă EBN ea îşi are sediul în capitala
ţă?-ii, Brasilia, şi funcţionea
ză doar la scară naţională.
Astfel, exportul de informaţii este concentrat în în-
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tregime în mîinile corespondentilor marilor agenţii internaţionale, ceea ce conduce
inevitabil la producerea unor
distorsiuni în difuzarea imaginii reale existente în viaţa
ţării. EBN caută în prezent
să depăşească această situa/,ie, iniţiind diverse contacte
ru străinătatea.
Marile cotidiane braziliene
nu fac altceva decît să reproducă informaţiile internationa le, aşa cum se întîmplă
în ţările lumii a t?-eia. Şi aceasta chiar dacă unele redacţii se află la un înalt nivel din pimct de vedere tipografic.
De pildă, baza tipografică
a ziarului „ O G lo bo" , irn ul
din cele mai mari cotidiane
din ţară, cu un tiraj
de
soo noo de exemplare, a adoptat o tehnologie sof isticată, inclusiv o redacţie ,,__
lectronizată,
cuplată
la un
calculator
Se speră o înlăturare a
dPcalajelor imense actuale şi
prin înfiinţarea unui consiliu naţional al comunicării.
Pentru acest proiect militează acum atît FENAS, cît şi
ABI (Asociaţia Presei Brnziliene), dar şi cele mai puternice sindicate de presă de
I.a Sao Paolo şi de la Rio lie
Janeiro.
Consiliul proiectat intenţio
nează
set favorizeze crearea
de mijloace de comunicare în
măsurii să contracareze influenţa
monopolului asupra
informaţiilor,

de marile

1n

deţinut

astăzi

agenţii.

direcţia

democratizării

presei se înscrie şi 11 n evenlment recent - a avut loc
premiera emisiunii „ Voz do
India" (Vocea indienilor), înscrisă în programul permanent al Radiodifuziunii braziliene. Emisiunea este recepţionată în regiunile din centrul şi vestul Braziliei, în statul federal Para şi, parţial,
în statul Sao Paolo, unde tră
ieşte cea mai mare parte a
populaţiei indiene. Pentru în·
ceput, emisiunea este difuzată în limbile terena. caraja
şi xavante, trei din cele n.proximativ 150 de limbi vorbite de populaţiile indigene
din Brazilia. In perspectivă,
este prevăzut ca emisiunile
să fie realizate şi vorbite în
tntregime de indieni.
Rubrică

realizat"\ <le

Constantin LUPU

,__
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• Gazetarii ieşeni au
participat, recent, la o
dezbatere politico-ideologică
dedicată
unei
teme privind „ Concepţia tovarăşului Nicolae
Ceauşescu asupra coniradicţ1ilor ce apar în
societatea socialistă, asupra căilor şi metodelor de rezolvare a
acestora". La dezbatere
a participat tovarăşul
Alecu Floareş, secretar
cu propagand:ol al Comitetului judeţean de
partid.
li în ideea de a contribui la educarea tinerelor mame şi a celor ce urmează a de,·eni, revista „Femeia"
(nr. 8) a iniţiat un nou
concurs intitulat „ Copiii
să-i
creştem
mari şi sănătoşi, cu
dragoste şi pricepere".
Concursul. ce se va desfăşura pe · baza a 12 întrebări care se referă
la mai multe aspecte
privind îngrijirea copilului mic, menţinerea
unei bune stări de să
nătate a acestuia, dezvoltarea
inteligenţei
etc. este dotat cu trei
premii şi IO menţiuni
ce vor fi înmînate cîş
tigătoarelor în luna noiembrie.
• Răspunzînd
unor
solicitări pe cit de diferite ca problematică
şi program iniţial de
dezbatere, pe atît de unitare prin interesul
manifest al sutelor de
participanţi pentru dinamica şi dialectica şti
inţei, Brigada ştiinţifi
că a revistei „ Magazin ",
de sub egida Consiliului Naţional al Frontului Democraţiei şi Unitătii Socialiste, s- a aflat într-un răstimp de
numai cîteva săpti'.imlni,
de două ori în judeţul
Dîmboviţa. Din brigadă
au făcut parte : prof.
univ. dr. Ştefan Popescu-Vifor, de la Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu", lector univ. dr. Lucian Gavrilă,
de
la
Universitatea
Bucureş ti, asistent univ.
dr. Corneliu Zeană, de
la
I.M.F.
Bucureşti,
scrii torul şi publicistul
I. M. Ştefan, publicistul Emil Moroianu, de
la Editura Academiei
R.S.R.. căpitan cosmo-
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naut ing. Dumitru Prunariu, conf. univ. dr.
Florian Georgescu.
• La Reşi ţa s-a desfăşurat, timp de o săp
tămînă,
manifestarea
„Ştiinţa şi artele ferestre deschise
spre
om", ediţia a IV-a,
complex de acţiuni politico-ideoiogice şi cultural-artistice, organizate sub egida Consiliului Central al U.G.S.R.
de către gazeta „Munca·' în colaborare cu
Casa de cultură a sindicatelor din localitate.
Cu acest prilej s-a realizat un fructuos dialog pe cele mai diverse domenii ale activită
ţii materiale
şi
spiriI

.

locale

cultură

de

şi

educaţie,

la
organizarea unor importante
manifestări :
ediţia
a
XIII-a a Concursufoi
naţional de poezie de la
Sighetu Marmaţiei, ediţia a VII-a a Serilor de
i;:ioezie de la Deseşti şi
ediţia a
II-a a concursului de receptare
critică a operei lui Alexandru Ivasiuc.
fi La Rîmnicu Vîlcea s-a desfăşurat, în
organizarea
revistelor
„ Transilvania ",
.. Tribuna " şi
Astra '· un
colocviu cu "tema : Provin cie şi valoare.
• In redacţia gazetei
„Orizont" Vîlcea a
avut loc un simpozion
:..

·,

•

.•.•PE . SCURT
d8 fa noi
-:,

„

tuale
între
oamenii
munr.ii reşiţeni şi oameni
de ştiinţă
şi
cultură.

• ln aceste zile ale
lunii august, redacţia
ziarului „ Clopotul" s-a
aflat printre organizatorii „ Ceferiadei·', acli une aflată la cea de
a X-a ediţie. Cu acest
prilej, ziarul a înmînat
Cupa Fair- play echipei
de volei a feroviarilor
botoşăneni
şi
o altă
cupă şahistului
Mihai
Doruş
din
Botoşani,
participant la competitie. Un alt trofeu Fairplay „ Clopotul" a fost
inmînat echipei „Avîn1ul" Botoşani, ocupantă a locului II, dar care
o întrunit
punctajul
maxim datorită sporti1rităţii sale.
• Asociaţia sportivă
a ziariştilor „Gloria" a
organizat o excursie de
documentare pe litoral
pe teme referitoare la
dezvoltarea turismului
în această zonă a ţării;
au participat 44 gazetari bucui eşteni.
li Redacţia ziarului
.. Pentru socialism"
Maramureş
alături

participă,

de .alte
ganisme centrale

orşi

pe tema : 600 de ani
de la urcarea pe tronul
'fării Româneşti a lui
Mircea cel Mare, la care au participat şi specialişti din cadrul Muzeului judeţean cu contribuţii de preţ Ia sublinierea acestui
moment de seamă clin istoria patriei noastre.
• Cu sprijinul redacţiei gazetei judeţene
„Flamura", la Reşiţa a
apărut o nouă ediţie a
foii literare Reflex, care valorifică
creaţia
condeierilor ţărani de
pe meleagurile Caraş
Severin ului, membri ai
cenaclului „ Paul Tîrbăţiu".

li P rimul
almanahului

număr

al
.,Ateneu",
publica ţie masivă, insumînd peste 300 pagini,
abordeci ză
teme
cum
sînt :
„Valori
româneşti", „Şliinta şi viaţa", „:Misterele istoriei ''i
„Critici prozatori", „Dialoguri ", „O.Z.N. - astronomie ". „ Memori alistică ",
„Confluenţe",
„Mapamcm~l
llterar-artistL:: ", rubrici de
re·
bus, modil. umor, sport.
Se remarcă
strădania
meritorie ele a pune în
evidenţă personalită1 ile

vieţii

culturale

şi ştiin 

ţifice româneşti,

te pe
oane,

nascu-

meie::i.~urile băcCi
un~hiul

cercetării

rămîn ind lnsă

larg deschis ditre valori
ale
cultur~i
din întreaga
ţară,
prcc1tm şi din

străinătate.

B Galeria de

artă

a
roclin
Bacău
găzduieşte
în
prezent. o expoziîie de
caricatur<l semnată de
Con:>t:mti11 Chirilă, urmînd expoziţiei de> ţic
tură Virginia
Seniuc.
Iniţiati va
organizatorilor de a prezen1 a pe
simezele galeriei creaţii valor<iase ale
unor
artişti amato_ri din ju·
deţ este susţinuta
cu
consecven ~fi şi suC'cesul
înreg1stn1t
îi demonstrează oport unitatea.
l!I R eclactorii ziarului
„Unirea '-i\.lb:i s-au întîlnit,
rec:ent, cu oameni ai muncii <le pe
platforma marelui combinat minier al cuprului Roşia -Poieni. întilnirea, avînd un C'aracter L1c vizii'\ de documentare, a prilejuit un
util
schimb de opinii
cu tem::i „Lărgirea bazei de materii prime o prim·itate fundamentală a noii etape
de
dezvoltare a României
socialiste. Cum răspun
de Combinatul minier
al cuprului
Roşia-Po 
ieni a<!estui deziderat".
• In luna august, la
Botoşani s-a desfăşurat
- tot ca o iniţiativă a
redacţiei lo{;alc cea
de a XIII-a ediţie a
Cupei ziarului „Clopop otul" Ia ciclism
li Ca în fiecare an,
„Sel:Nenţa"
a
însoţit
Fes tivalul fi'lmului ti'nierebu1ui, ~ifăşu.rat la
Costineşti, la
sfîrşitul
Junii iulle şi î:n.Clepurul
luinii auguslt. Cu umor
dar şi C'UJ simţ critic,
publiicaţia, realizată de
un colectiv de reda<:to ri ai „Scî.nteii tine.retului ", .a <:<>merutat, cotidian, creaţiile prezentate în festival, a ()!f.erit
o infornnaţe bogată, a
desoreţiit fnmiţile...
încord.a\te
die
emoţiile
com,petiţiei artistke.
redacţii lor „Steagul
şu" şi „Ateneu"

• Conducerea Un~u.
nii
Ziar~tilor
d:n
U.R.S.S. a atribuit ipremiu1 „V. V. Vorovski"
pentru c~e mai bune
creaţii în anul 19'85 în
domeniul ziaristici~ internaţionale

urmăitori

lor : G. V.
Vasiliev,
corespondent special al
ziaruJiUî
„Pra.vda" în
S.U.A., G. P. Us.t.inov.
cor€S!l><mde11it special al
ziarului „Izvestia" î.n
Afganistan, V. A. S.imonov,
corespondent
s.pedal al Agenţiei de
presă
„Novooti"
'în
S.U.A„ Heinrich Eberhaird, preşedintele Uni urrtii ZiaTiştilor di.n
R. D. Germană. Garcia
Cados, director general a<! Agenţie: „Nueva
N i-car.a.,,au.a ".
• LUCA PAVOLINI.
marcant
membrll.l al
con'duoerii
Partidului
Comunist Italian, unul
dintre î•nnoito:-ii şi condtu::ă borii de firun te
ai
presei comuniste Haliene a încetat din vfa~·ă
la 6 augus.t, în vî•rstă
de 64 de ani, în wrma
unui
atac
cerebral.
Bun prieten ail ţă1rii
noastre şi-al ziaruilu.i
„Scintda ", Luca Pavoli,ni, a fost în cei peste 40 de a.ni' de acitivitate g.azet.ăJreaslcă, vreme Î!l'ldelrungată director
al · cotidianului
„L'Unită ".

• !n cadruil dezbaterilor Comitetului ONU
pentru informaiii. „Grupul cellor 77" al tăriilor
în ours de dezvolit.are a
preZ€.n tat um document
de lucru conitîmn.d recom.anidărl concrete vi:tind reducerea actualelor de:alaje dii•ntre
î ndus.triaJ.iza.te
s.tatele
şi ţările in CUl'S de dezvoltare, în domeniul informaţi~ si comrunicaţiHor şj

înaintarea s;pre

obiectivul
instaurării
unei noi ordimi i.nternaţiona1e în
domeniul
informaţiei.

• De curînd. 1n R. F.
Germania a fos.t dait in
exp1oatare un nou tip
de televizor color numerk pe ecranul că.ruia
ap.ar-e, 1n chenair, o a
doua imagine, de mări
mea unei cărţi -poşta1e,
în colţul din dre.a1ptia
sus. Ea poate fi utiliza tă, de exem;plu, rp.e.ntrru a explora emiisiuni-

şi arS-au reunit în
acest
sindicat
cei
140 OOO de membri ai

ţii,

le difuzate pe alote programe decît ~ cei la
ca:re este branşat receptorul s.au pentru a comanda îruegisitrarea unei emisiuni.
• A 23-a sesiune a
grttpului de lucru al
Interviziunii
pentru
schimburi de informaţii televizate s-a reunit,
la sfîrşitul lunii mai,
în Cehoslovacia. Printre participanţi, în afara delegaţilor ţăt•ilor
membre, ~u mai fost
prezenţi

federaţiei

lucrătorilor

din

domeniul
cărţii,
7 OOO de muz1c1eni şi
actori de la Sindicatul
„ Arte" , şi 19 500 de
membri ai Uniunii de
radiodifuziune,
televi.ziune şi film. Uniunea
vest-germană a ziariş
tilor (15 OOO de membri) s-a abţinut de la
afiliere.
• Un nou ciclu educativ intitulat „ 100 de
cărţi 100 de dezbateri" a început să fie
difuzat de televiziunea
poloneză încă de la începutul anului şi va

reprezentanţii

Agenţi.ei

ele comunicaIntersputnik, ai Euroviziunii, ai
companiilor
Japoneze
ţii

publiciştilor

tiştilor".

spaţiale
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televiziune N ASH
ASAHI, a i agentiilor
de
televiziune
c o m e r c i a 1ă
WTN
(S.U.A.) şi VISNEWS
(Marea Britanie), ai Societăţii
americane de
televiziune prin cablu
CCN.
• La Calcutta a avut loc Conferinţa Federaţiei indiene a sala riaţilor
din redacţiile
ziarelor (AINEF), consacrată împlinirii a 25
de ani de existenţă.
S-au reunit 142 delegaţi şi observatori din
toate regiunile
ţăni.
Conferinţa
a adoptat
„ Declaraţia de la Calcutta" care precizează,
între altele, că salariaţii din presă ~or continua să lupte pentru a-

dura timp de doi ani.
Realizatorii p rograrnu lui
intenţionează
să
prezinte lucrările principale ale literaturii clasice poloneze. Planificată să fie transmisă în
fiecare după-amiază de
duminică, emisiunea este concepută ca o discuţie asupra unei teme
anterior anunţate.
• Consiliul redacţio
nal al publicaţiei lunare .. Studenţii lumii·' , editată de Uniunea Internaţională a Studenţilor, a convocat recent
o reuniune consacrată
rolului presei studenţeşti în contextul Anului
In ternaţional
al

părarea

festival al pieselor radiofonice pentru copii.
Au participat toate staţiile de radiodifuziune
publice din R. F. Germania (ARD), radiodifuziunea austriacă, precum şi autori de limbă
germană din Danemarca şi Olanda. !n total,
juriul a audiat peste 40
de piese, din
care a
optat
pentru creaţia
Margaretei Jahn ,.Jacke" (Vesta), clasînd această producţie a Ra-

de

şi

democraţiei,

contra imperialismului
şi a i·ăzboiului, pentru
o pace durabilă în întreaga lume. h aceeaşi
declaraţie se arată că
Federaţia va lupta pentru a pune capăt controlului pe care monopolurile îl detin asupra
presei.
• In R. F. Germania
a fost constituit un
„Sindicat al industriei
mijloacelor de comunicare în masă : al căr-

Păcii.

•

La

(R.F.G.)

Osnabrilck

a avut loc un

diodifuziunii din Hessa
(R.F.G.) pe primul loc.
In paralel, micii auditori au acordat şi ei
premii. Preferinţele lor
s-au oprit asupra p roducţiei aceluiaşi post de
radio, cu piesa „ Mein
Bruder
aus Bogota"
(Fratele meu din Bogota),
de
Ingeborg
Kannstein.
• A fost pusă în
vînzare. în Australia. o
versiune în limba engleză a ziarului sovietic
,. Pravda ". Sam Cullen,
membru al Partidului
Liberal, de o poziţie, editorul acestei versiuni,
a declarat că do reşte
să of.ere
australien ilor
ocazia „ să-şi facă o
idee despre ceea ce
spun şi citesc sovieticii
despre Occident ".
• In Parcul Libertătii din Tokio a fost
organizat Festi\·alul ziarului „Akahat a ·' (Dr apelul roşu). Ziarul are
u n tiraj obişnuit de
600 OOO qe exemplare
zilnic, iar duminica ti·
rajul depăşeşte 3 milioane exemplare.
8 La cel de-al 26-lea
Concurs internaţional al
emisiunilor de varietăţi pentru televiziune,
desfăşurat la Montreux,
au fost prezentate 34
de emisiuni din partea
a 30 de organizaţii c~e
televiziune, precum şi
20 de programe aparţi
nînd unor producători
independenţi.

•

„Ici Mof.cou " se
o nouă publicaţie lunară care a început să apară la Paris şi care rezumă textele cele mai interesante apărute în pres:i
sovietică. Primul
număr a avut un tiraj de
50 OOO de exemplare şi
a fost difuzat, de asemenea, în Belgia şi în
numeşte

Elveţia

romandă.

In R. D. Germană
fie difuzat
ciclul „Ştiinţa pentru
pedagogi", pregătit în
colaborare cu Academia de Ştiinţe Sociale.
Primele episoade au fost
difuzate la sfîrşitul anului 1985.
•

continuă să
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Carji scrise I
de ziarişti I
Cunoscutul publicist Victor
Ernest Maşek. este autorul unui nou volum de eseuri :
Arta de a fi spectator. Eseuri
subintitulate „ Cont1·ibuţii la
estetica receptării" (Editura
Meridiane).

*

*

I

*

La editura craiovcanâ „Scrisul Românesc" a văznt lumina tiparului cartea Profiluri
şi
structuri literare, sub
semnătura_
publicistului Florea Ffran.

*
*apărut
*

Recent a
la Editura
Eminescu o interesantă antologie r eunind creaţiile reportericeşti ale unora dintre colegii noştri din presa locală.
Titlul cărţii este sugestiv :
Calători e

spre izvoare.

*

*

Manifest pentru mileniul III,
care include ciclurile
„Manifest pentru sănătatea pă
mînt ului",
„Rezervaţia
de
zimbri" şi „Poezii din cărţi
viitoare".

*

*

O suită de fapte inspirate
din realitate constituie subiectul culegerii de schiţe Rude
de gradul unu, de Ştefan Dinică, apărută în editura clujeană Dacia.
Anghel Dumbrăveanu este
autorul noului volum de pra- ·
7ă Iarna imperială, apărut în
colecţia Biblioteca pentru toţi
a Editurii l\!ii nr.rva.

* * ...
Colaboratorul

nost1·u Ion
senrncazi tn
Editura Eminescu, nn nou 'volum de versuri : Ei~~ii
din

Văduva-Poenaru

iniinit.

1n

*
Editura

nească
nă turi

a

*

*

Cartea
Româvolumul Sem-

c.părut

în contemporaneitLtte,

Constantin Vişa'lt. Cartea
es te o suita de „por~rcte în
dialog" cu scriitori şi alţi 1·eprezentanţi ai vieţH
noastre
culturale.

de

_l
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Am lucrat alături de el
timp de cîteva decenii în momente de o deosebită răspun
dere. Pentru mine, MIHil.I POPESCU se identifica c1L înseşi
trăsăturile unui ziarist de ex-

Şi

{!tlZClilf

iz „Informa ţia Bucureştiul ui''.
AUREL RADU a im; ~stit
în meseria de gazetar pe care
a iubit-o şi respectat-o în egală măsură, marele său tal ent şi, deopotrivă, căldura
omeniei sale desăvîrşite. El
s- a
numărat
întotdeaun a
rr iii! r '-' <. i af ! '.:: ţi în primele
rinduri ale truditorilor de la
oazetele pe care le-a slujit,
ca ostaş credi"ncios ai par~; du lui. El oferea, totodată, ce lcrlalţi, o lecţie adîncii, fără
să pară că o face vreodată lecţia datoriei şi a satisfacţi
ilor pe care împlinirea acestei datorii ţi le transmite,
lecţia competenţei pe care ţi-o
experienţa

şi

învăţătura

continuă.

*

*

Timp de aproape p (Ztrn;.c c i
de ani, lucl'înd la ziarul ieşean al v remii „Lupta Moldovei", apoi în calitate de corespondent al „Scînteii", şi, în
sfîrşit, aproape trei decenii

dă

I n ace eaşi editură, în colecţia „Poeţi 1·omâni contemporani", Adrian
Păunescu
este prezent cu volumul II
din ampla selectie antologică

*

comunist

Un rnilcstru
niiotoreportiliului

om

Parafrazîndu-l pe poet, avem mîndria să spunem, cei
care i-am fost colegi, care am
muncit alături, că Aurel Radu.
şi-a lăsat un nume adunat in
mii de numere ale ziarului
,.Informaţia

Bucureştiului".

Un nume pe care cititorii judecători supremi ai străda
niilor oricărui ziarist - l-au
stimat şi l-au apreciat, pentru că scrisul său a avut întotdeauna pasiune militantă,
dragoste de adevăr şi justiţie,
încredere în om.
Din grija de a se dărui
mereu, cu discreţie, de a-ş i
sp1'ijini colegul aflat într-un
ceas de descumpănire, ori în
aflarea
drumului
propriu.
printre aburii de plumb şi
foşnetul hirtiei de ziar, s-a
născut însuşi apelativul sub
care el a intrat în conştiinţa
noastră şi va rămîne în m emoria noastră. Căci pentru
n oi toţi, tovarăşi apropia ţi,
mai vîrstnici sau tineri înt•ă
ţăcei într-ale scrisului. el devenise. cu timpul, NEA R •1DU. Aşa va şi rămîne pentru.
noi, ca „nea Radu" , cel preocupat de viaţa oamenilor din
jur, ca şi de familia sa.
Ne-am despărţit dureros d e
greu de Aurel Radu, pe car e
l-am iubit ca om, ca prieten.
pe care l-am preţuit ca zia1·ist comunist. Ii vom purta
intotdeauna aceleaşi simţă
minte fiecare dintre noi.

Pavel IRil\IESCU

cepţie.

Dorinţa

permanentă

de-a se afla şi lucra în „prima linie" a angajării profesionale, de-a surprinde imagini cit mai inedite, cit mai
~expresive
ale
momentului.
de-a le lucra apoi cu grijă
şi a le asigura apariţia în
ziarul la care el ţinea atît de
mult şi de numele căruia an
fost legaţi cei mai frumoşi
ani ai vieţii sale.
Talentului său profesional,
pasiunii sale autentice pentru
arta fotografică i s-au adău
gat trăsăturile morale ale
omului de elită: curajul celui
deschizător de orizonturi noi
fotoreportajului în paginile
„României
libel'e"
si
ale
„Magazinului", înalta răspun
dere profesională, un comportament exemplar, multă sensibilitate şi gingăşie sufletească, toate însoţite de o impresionantă modestie. In orele rle încordare maximă ale
1.mor manifestări de mare importanţă, în orele tirzii ale
serilor şi nopţilor cind, aplecat asupra imaginii îi aducea
ultimele retuşuri, lucrînd totdeauna cu migală, inspiraţie
şi dărufre, în Mihai Popescu
simţeai totdeauna prezenţa omului de nădejde, a profesionistultii
deplin
s ~r1pîn
pe
meseria lui, a omului care iţi
dăruia încrederea şi siguranţa atît de necesare şi relaxante în împlinirea propriei
tale misiuni.
POPIC a plecat pentru totdeauna dintre noi , liisînclu-11e
un imens gol în redacţie şi în
suflete. Colegii de la ,.România liberă" nu-l v or uit'l
niciodată, a şa cum n u vor
putea uita nicioda tă, nici glndirea sa plină de entuziasm ,
nici munca plină de abneg'lţie, nici străd an iil e ?)T'lprii d e
zi şi noapte alăturate fără rezerve muncii colectiv e din
reda ctie
indreptată
mereu
-:vre mai mult şi mai bine.

Miroe.a

l\'IOARCAŞ

,..

--Manifestări 1n
Concursuri

Uniunea
Invăţămînt,

Sindicatelor
Ştiinţă,

din

Cultură,

Poligrafie şi Edituri a organizat, la începutul lunii au
gust, finala pe ţară a concursului de şah, la care au
participat 25 de reprezentanţi
ai presei centrale şi locale, ai
Radioteleviziunii, cîştigători ai

cadrul ,,Zilei Presei Române'' - - - - - -·
de

şah

fazelor de masă, sub genericul „ Cupa Sindicatelor din
Presă la ·Şah".
tnscris în cadrul compelitiei sportive naţionale „Daciada", concursul final de şah
al ziariştilor, arbitrat de delegaţi desemnaţi de conducerea Federaţiei de resort, s-a

Expozifie f il·afelică
In perioada 11-17 august
la Filiala A.F.R.
Buc:ureşti,
Cercul filatelic al ziariştilor
din cadrul Comitetului Sindicatului Presă Bucureşti a organizat expoziţia
„PRESA
IN LUPTA PENTRU PACE",
dedicată Anului Internaţional
al Păcii şi Zilei Prl;)sei Române.
In. cadrul expoziţiei au fost
prezentate emisiuni filatelice
şi trimiteri poştale cu ajutorul cărora au fost relevate
iniţiativele strălucite ale preşedintelui

ţării,

hotărît acordarea
următoarelor distincţii parii

Juriul a

la expoziţie :
în rang de argint :
Florinel
Constantinescu, Adrian Dumitraşcu, Evangheliţa Economu, Eugen Moroşanu, Paul-Mircea R oth
~:i
Ioan Vasilescu.
Diplom ă în rang ele bronza.rgint: Dan Petre, H.aclu-Bogcipanţilor

Diplomă

desfăşurat pe serii de cite 8
participanţi, în sistem turneu.
Cîştigătorii seriilor (primii doi

din fiecare serie) s-au întrecut între ei, după acelaşi sistem. Pe primele locuri s-au
cl<lsat, în ordine : Alin Genescu (Radioteleviziune), Mihai Caranghel (Radioteleviziune) şi Radu Călăraşu (Agerpres) .
Intre manifestările prilej uite de sărbătorirea Zilei
Presei Romă.ne, Comitetul
sindicatului Agerpres şi Asociatia sportivă a ziariştilor
„Gloria" au organizat un simultan de şah la 25 de mese.
Simultanul a · fost susţinut de
marea maestră internaţională
de şah Elisabeta Polihroniade-Rusu, ziaristă la RadiotelP.viziunea Română. Rezultatele au cuprins 22 victorii ale
marii maestre, o înfrîngere
(autorul ei. fiind Petre Po1>escu de la Agerpres) şi două
remize (Nicolae Iordache de
la Agerpres şi Pamfil Nichi·
ţelea de la revista „ Era socialistă").

.dan Dumitru, Dumitru Udescu, Anca-Iuliana Udescu.
De asemenea, s-a acordat
diplomă în rang de
argint
publicaţiilor :
,.Filatelia ",
„Scînteia tineretului'", „Agricultura socialistă, „$ăptămî
na ", „Rebus ", „Transilvania"
(Sibiu), „Familia "
(Oradea),
„Cronica" (Iaşi) şi „Ramuri"
(Craiova).

tovarăşul

Nicolae Ceauşescu pentru reluarea cursului
clestinder;i,
demersurile constructive ule
României socialiste pentru
dezarmare şi pace.
Expozanţii participanţi
la
cea de-a VI-g_ ediţie organizată de Cercul filatelic
al
ziariştilor din Bufureşti, aflat
în al şaptelea an de activitate, s-au străduit şi au l'euşit să răspundă titlului
expoziţiei, încadrîndu-se în tema acesteia : Presa şi pacea.
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Vă invităm să cunoaşteţi

DE

un institut de prestigiu:

s1u:o11 SI
'

PROIECTĂRI

PENTRU ÎMBUNATATIRI FUNCIARE [ISP I F]
'

La temelia succeselor:

• DĂDUIDI ŞI DISPONSADILIIATl
•DUNA OUfiANIZADI
• CONDUCIUI fflClfNTĂ
• SPIDIT UlVOLUTIONAU
De curînd, Institutului âe Studii .şi Proiectări pentru lmbunătăţiTi Funciare (I.S.P.I.F.) unitate distinsă cu „Ordinul
Muncii", clasa a III -a - 1-au
fost decernate, în cadrul adunării generale a reprezentanţilor oamenilor muncii, „Steagul roşu" şi „Diploma de oonoa1·e" a.le Consiliului Central al Uniunii
General·~ a
Sindicatelor
din
România,
pentru ocuparea locului I pe
ramură în intrecerea socialistă pe anul 1985: Este o
nouă şi prestigioasă dovadă a
hărniciei muncitorilor, tehnicienilor şi ingineri lor săi, o
expresie grăitoare a preţuirii
de care se bucură din partea
conducerii de partid şi de
stat, personal a tovarăşului
Nicolae Ceauşescu. Fiindcă,
aproape în toţi anii , din 197 3
încoace, participînd la marea
întrecere socialistă p e ţară,
I.S.P.I.F.-ul a fost decorat cti
„Ordinul Muncii", clasele a
II-a şi a III-a, iar în 1974, cu
„Ordinul Muncii", clasa I ,
distincţie binemeritată, atestind realizări deosebit e.
ln adunarea repr ezentanţi
lor oamenilor munci-<, p riLe juitc'l. de decernar ea înaltelor
distincţii, consacrată însă _şi
analizei activităţii institutului
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pe primul semestru al anului,
s-au rostit cuvinte frumoase
despre destoinicul colectiv.
Toţi vorbitorii au ţinut să
sublinieze locul pe care îi ocupă I.S.P.I.F. -ul în economia
noastră naţională,
participarea sa activă la înfăptuirea
noii revoluţii agrare şi, în
primul rînd, a Programului
naţional de irigaţii, desecări
şi combatere a eroziunii so-

lului;
prestigiul <le care se
bucur<'!, specialiştii lui în ţaro
şi peste hotare. Este
semnificativă în această privinţă
scrisoarea ce i-a fost adresată
de către secretariatul Comitetului de partid al Sectorului
4 prezentată în adunare
de căt?'e tovarăşul Nicolae
Bica - secretar al comitetului, în care, după ce sînt adresate felicitări pentru rezultatele obţinute, precum şi
urări de noi succese, se spiine:
„Distincţiile
acordate constituie o apreciere a activităţi.i desfăşurate de colectivul
institutului, de organizaţiile
de U.T.C. şi sindicat, sub
conducerea
organizaţiei
de
partid, a muncii neobosite,
devotamentului, abnegaţiei şi
dăruirii cu care aţi acţionat
şi. acţionaţi pentru îndeplinirea sarcinilo1· încredinţate, a
tuturor hotărîrilor de partid
şi de stat. Secretariatul comitetului de partid al sectorului apreciază că rezultatele
ce v-au situat la loc de f r unte
în întrecerea socialistă pe a nut 1985 sînt rodul p r eocu-

pării

constante şi responsabi„
le, al eforturilor deosebi1J
pentru buna organizare a
muncii şi prod·ucţiei, pentni
promovarea noului în întreaga activitate, aşa cum ne-a
cerut-o în repetate 1·înduri
tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
conducătorul
pcirtidultti
·?i
statului nostru".
Ne-au reţinut atenţia şi aprecierile făcute în legătun:i
cu activitatea prodigioasă. a
institutului de către tovarăşul
i.ng. Nicolae Mantz, adjunct
al
ministrului
agriculturii.
După ce a evocat marile realizări. obţinute de tara noastră în domeniu.l îmbunătăţiri
lor funciare în cei 21 de ani
rare au trecut de la Congresul al I X-Zea, eforturi!.~ de osebite consacrnte înfăptuirii
progra1nului naţional existent
în acest domeniu, program elc1 borat din iniţiativa ş·i wb
conducereci directă a tova r<l~ului
Nicolae
Ceauş escu,
vorbitornl s-a oprit pe larg
asupm
locului ce-l ocupci
I.S.P.I.F.-ul în acea stă acti L'itate laborioasă:
„ Ne-am dezvoltat lucră.rile
intr-o
concepţie
modernă,
care a sintetizat tot ce s-a
creat pe plan mondial, ţînin
du-se seama de condiţiile
specifice de relief, sol şi crimă,
ele organizarea socia.Leconomică
a ţării noastre.
Este marele merit al I nstitutului de Studii şi Proiectări
pentru Imbu.nătăţiri Funciai·e,
care a elaborat studiile ţi
proiectele unor însemnat e amenajări, c01·ectî1Ul imperfecţiunil.e
naturii,
manife~tate
pr in secetă, exces de umiditate, inundaţii, prin
erodarea
solului, sărăturarea Lui etc Acestea se reflectă in amenajările realizate care
contribuie la obţinerea unor prnducţii sigure şi stabile. Pentru că şi în acest
an, în
ciuda imei
primăveri
să
race în precipitatii,
efieienţa
irigaţiilor
s-a demonstrat din plin,
evidenţ-iin
du-se o dată mai mult necesitatea accelerării vast elor lucrări ce se întreprind în cadr ul Programului naţional de
îmbunătăţiri funciare".
La rîndul său, tovarăşul
ing. Aurel Popa, preşedintele
Uniunii sindicatelor de rcmiură din agricultură, indiistrie
alimentară

şi

silvicultură,

adresîndu-se pa:rticipanţilor la
adunare a arătat între alteie :
„Rezultatele obţinute în anul 1985 şi în alta distincţie

confel'ită

de conducerea parstatului const ituie
întregul colectiv de
muncă al institutului, consiliul oamenilor muncii, pentru
organizaţia de partid, organizaţ'iile de tineret, sindicale şi
de femei un nou şi piLternic
imbold în mobilizarea şi stimularea întregului personal
la îndeplinirea în condiţii tot
mai bune a prevederilor pÎ a nului pe acest an şi pe întregul cincinal.. la transpune1·ea în viaţă a hotărîrilor
celui de-al X I II-Zea Congres
al partidului".
!ntr-adevăr, rezultatele obţinute în cursul anuLui trecut,
distincţiile
primite sînt de
natură să stimuleze eforturile
harnicului colectiv de oameni
ai muncii de la I .S.P.I.F. Acestu.ia îi sint caracterislic(!
spiritul de iniţiativă, de creativitate, dorinţa piiternică d'.!
afirmare a noului, ceea ce o
demonstrează
din
plin
şi
realiză.rile din primul semestru al anului, care au fost.
analizate într-un spirit de
înaltă responsabilitate comunistti la recenta adunare a
rep1·ezentanţiLor
oamenilor
muncii.
Aşa cum se arăta în darea
de seamă a consiliului oamenilor muncii şi comitetului
sindical
prezentată
de
tovarăşul ing. Gheorghe Popescu, secretarul adjunct al
comitetului de partid au
fost
elaborate şi
predate
toate proiectele de irigaţii şi
desecări referitoare la obiectivele a căror const1·ucţie este
prevăzută pentru 1986. Act asta înseamnă, în cifre, 57 333
tidului
pentru

ha

şi

irigaţii

şi

mo1Iernizări,

110 330 ha desecări şi completări, 8 989 ha drenări, vaLoarea totală a lucrărilor r idicîndu- se l a 3,2 milim·dc
lei.
Volumul considerabil de lucrări executate de I .S.P.I .F.
rez'tiltă şi din valoar ea documentaţiei privind detaliile de
execuţie şi devize pentru lucrările anului viitor de 3,5
miliarde lei. Tot în primul semestru s-a realizat un volum
ridicat de prospecţiuni de teren şi s-au întocmit studii
topo, geo, pedo, hidro şi hidrogeo, unele de o complexitate deosebită. Numai studii
topo finalizate prin h<i.rţi
la diverse scări - au fost efectuate pe o suprafaţă de
peste 200 OOO ha.

O contribuţie deosebită la
elaborarea acestor studii şi
proiecte au adus-o şi lucrr'i torii din secţiile de prospecţiuni, care muncind în cottiiiiţii grele d e anot'i.mp şi starea vremii, departe de cele
mai apropiate aşezări. urbane,
au asigurat forajele, mineritul
şi celelalte lucrări de prospecţiuni pe zeci de şantiere răs
'}.Jîndite în întreaga ţară. Indicatorii de plan au fost nu
numai îndepliniţi, ci ~„i. depă
şiţi, semnificativă fiind mai
ales . depăşirea cu 63,53 La su!c
a planului de beneficii. Toate aceste rezultate îşi găsesc
expresia fizică în elaborarea
şi predarea către constructori
a unui număr de 15.90 documentaţii, doar cu cîteva sute
1na·i puţine decît pe întregul
an 1984. Şi, ceea ce este f oarte important, s-a acţionat în
continuare pentru promovarea progresului tehnic, îmbunătăţ·lrea calităţii studiilor şi
proiectelor. S-a,u introdus soluţii simple şi ieftine, cu consum redus de materiale def icitare. Aşadar, se poate afirma că şl rezultatele obţinute
în acest an de către colecfivul de oameni ai muncii de
la. I.S.P.l .F. sînt remarcabile,
reprezentînd o nouă contribuţie de seamă la transpunerea în viaţă a Progrnmulu i.
naţional pentru asigurarea unor producţii sigure şi stabile, la înfăptuirea noii ?"evoluţii agrare în România.
Succese le evidente obţinute
de I .S.P.I.F. sînt rodul muncii întregului său colectiv, ai
tutur or inginerilor. t ehnicienilor şi munci torilor din compartimentele şi unităţile sale,
dar înainte de toate rodul bunei organizări, a conducerii
eficiente a activităţii. TotuŞi,
se impune cu necesitate citarea unor nume. Numele acelor tova1·ăşi, care, prin competenţa, dăruirea şi abnegaţia

lor, au hotărît reuşita acţiu
nilor. Este vorba, îndeosebi,
de dr. ing. Eugen Cazacu şi
ing. Gavril Mudura, directori
adjuncţi, Zamfir Zaharia, secretarul Comitetului ele ra.r tid,
ing.
Iulian
J\1ih:11.ea,
inginerul şef, 1.nginerii Constantin Bira, Dan Popescu, N.
Mucica,
Ştefan
Râclulcscu,
Valentin
Cruţ.eseu
şi
Ion
Georgescu, Gheorghe
Viţel.aru,
contabilul
şef,
Ion
Ion,
preş~dintele
comitetului sindical, Aurelian Va-
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silescu, secretarul comitetului
sindical, Dumitru Aparaschi'l..'ei, tehnician. Ca întotdeairna
şi pretutindeni, în fruntea acţiunilor s-au situat şi aici comuniştii, al căror exemplu de
abnegaţie şi dăruire a slttjit drept pildă întregţLlui personal. Prin strădaniile /tuturora, I.S.P.I.F. a devenit o 1Lnitate economicii, de prestigiu
a ţării, aflată în pas cu ultimele cuceriri ale ştiin~P.i şi
tehnicii, un partener de nă
âejde, competitiv în cooperarea ţării noastre cu alte ţări
în domeniul îmburultăţirilor
funciare, al adaptării naturii,
mediului înconjurător la cerinţele omului.

*

*

*am

După cum
mai avut
prilejul să consemnam în paginile revistei noastre, Institutul de Studii şi Proit'ctări
pentru !mbunătăţiri Funciare
(I.S.P.I.F.) are în spatele siiu
peste t?·ei decenii şi jumătate
de existenţă, luînd fiinţă încă
în primii ani ai luptei pentru
transformarea
socialistă
a
agric11lturii. !n epoca pe care,
datorită marilor realizări ~i
deschideri o denumim cu firească
mîndrie
„E P OCA

NICOLAE
cesta

a

CEAUŞESCU",

a-

insă,

o

cunoscut,

nouă tinereţe, marcată atît de
creşterea rolului său, cît şi de
amploarea activităţii ce o
desfăşoară,
îndeosebi după.
plenara C.C. al P.C.R. din 28
februarie 2 martie 19J3,
cînd t o v ar ă ş u l
Nicolae
Ce auşescu a pus în faţa partidului şi a ţării, a întregului
nostru popor, necesitatea gospodăririi cu maximum
de
grijă şi răspundere a pămîn
tului, a realizării unui vast
program de luc-rări de îmbunătăţiri funciare.
Pentru ca cititor ii noştri
să-şi f armeze o imagine cît
mai completă despre ar.tivitatea Institutului de Studii şi
Proiectări pentru !m bunătă
ţiri Funciare, cu bogata sa
experienţă
acumulată
de-a
lungul anilor, ne-am ad·r esat
tovarăşilor dr. ing. Virgil Dobre, directorul general al institutului, dr. ing. Eugen Cazacu, director adjunct, ing.
Iulian Mihnea, inginer şef,
care ne-au relatat cu amabilitate aspecte interesante:
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Dr. ing. EUGEN CAZACU:
„Actu.ala etapă este puternic marcată de intrarea în
vigoare, la 30 iunie 1983, a
Programului naţional de irigaţii, desecări şi combaterea
eroziunii solului, care urmă
reşte
asigurarea unor producţii agricole sigure şi s!abile, prin creşterea potenţia
lului productiv al pămîntu
lui, mai buna organiz:are şi
folosire in mod 1mitar a terenurilor agricole, a întregii suprafeţe a ţării, realizarea irigaţiilor pe circa 55- 60 la
. sută din suprafaţa arabilă, cît
şi prin executarea unor vaste
lucrări de desecare şi combatere a eroziunii solului.
Fără îndoială, am obţinut
succese însemnate. Acestea
n-ar fi fost însă c1L putinţă
dacă noi n-am fi ţinut pas cu
cerinţele progresului ştiinţific
şi tehnic. Concepţia de soluţionare a proiectelor pe genuri de lucrări a cunoscut o
continuă evolu ţie şi îmbună

în ritm cu evoluţia acesteia pe plan mondial. Spre
exemplu, în domeniul irigaţii.lor s-a înc~put cu mici amenajări, de cîteva sute de
hecta1·e, cu reţele de canale
din pămînt, de cele mai multe
ori necăptuşite şi cu distribuirea apei prin scurgerea la
suprafaţă sau prin inundare.
După 1965, o dată cu t?·ecerea
la elaborarea proiectelor pentru sisteme mari, s- au dif erenţiat - pe bază de raion<iri
- terenurile preta bile pent1·u
udarea prin brazde de cele
prin aspersiime, introducîndu-se echipamente de udare
adecvate fiecăreia în parte.
Reţelele de canale de aducţiune şi disţ1·ibuţie au fost
prevăzute cu căptuşeli pentru
reducerea pierderilor de apă
şi sporirea randamentu!ui general, iar pentru uşurarea
explQatării s-au prevăzut noduri hidrotehnice şi construcţii hidrotehnice speciale, care
să asigure automatizarea conducerii apei. Staţiile d:e pompare au ajuns la dimensiuni
gigantice, fifind aproape unice
în lume (SP Basarabi - Pă
dure = 73 mcls, SP plutitoare Gălăţui = 65 mcls, SP
plutitoare Stanca = 180 mcls,
SRP Spfru Ha1·et = 140 mc!s).
In deceniul următor s-a asigurat reducerea densităţii 1·eţelei de canale pentru micşo
rarea suprafeţelor scoase din
circuit, a consumului de materiale energointensive, de etăţire,

nergie electrică, sporirea randamentelor generale prih recircularea apei şi utilizarea
canalelor de aducţi1me în comun cu alte sectoare de activitate (alimentări cu apă t;tle
localităţilor,
industriilor, amena3an piscicole etc.). In
proiectarea sistemelor de iriga.ţii s-a aco1·dat o grijă deosebită m.ăririi fondului funciar, păstrării sau îmbunăiaţirii condiţiilor pedologice de
dezrnltare a culturilor, apiicării dife renţiate a regimului de irigare prin bivalenţă
(brazde şi aspersiune) în aceleaşi sectoare. Tendinţa actuală este aceea de a automatiza funcţionarea reţelei de
aducţiune
şi
distribuţie
a
apei, mergîndu-se treptat pină
la dispecerizare, aşa cum s-a
şi realizat, de altfel, în Sistemul Olt - Călmăţui. Progrese similare s-au înregistrat şi
în lucrările de îndiguire şi
desecare, de combatere a eroziunii solului etc.
Sîntem preocupaţi în continuare de îmbunătăţirea concepţiei de proiectare, urmă
rind realizarea unitară a lucrărilor în strînsă corelare cu
cele de gospodărire a apelor,
cu amenajările hidroenergetice şi cele silvice, ca şi cu
cele de organizare a teritoriului şi asolamentelor mici. De
asemenea, ne interesează folosirea raţională a tut11ro1· resurselor de apă din Dunăre,
1·îurile interioare, lacuri şi
bălţi, a apei freatice şi a
apelor uzate, utilizarea teh1wlogiilor de execuţie şi dotarea
amenajă1·ilor de îmbunătdţiri
funciare cu echipamente care
să asigure consumuri reduse
de energie, materiale şi forţă
de muncă, modernizarea unor
sisteme vechi prin înlocuirea
agregatelor termi.ce ş.a.
Ca şi în alte domenii ale
economiei, şi 'tn cel al îmbunătăţirilor funciare cea mai
bună strategie are în vedere
criterii de eficienţă economică, în funcţie de situaţia actuală şi de perspectit,ă. Un

sistem hidroameliorativ cu o
durată mare în exploatare proiectat de Institutul nostrn
_ este complexul Carasu, din
judeţul

Constanţa,

cu o su-

prafaţă totală de 256 OOO ha.

în folosinţă în anii
_1973.
Din analiza t>fec1969
tuată pe perioada 1981-1984
a reiesit că. faţă de '1'Jeri/'lf!r'ln
nnteriom·ă i11trt'irii în ftmrtiv11.,, a sistPmului. s-ou oht;rpit
111• r>rinci11ale 1e <'111t wr1
~nn
ruri no «er:n1t;f V'M'"i';~n•;,.„
T)p
'l"ilr1ă. în 1ntrf'1'll'Î ., ,;r„,,.Hn
dat

nnricole de stnt 11rnd,•rî;,., "

fost mfli mrtrP nnCÎt f"7rttnfc.>
CT" introduc1>rea irinntiilor cit
60.4 la sută Ia grîu şi 83.2 la
sută la orz. In acw=m~i perioadă. în cooperativele agricole de producţie sr.>orul de
recoltă a fost de 34,1 la sută
griu şi 34,7 la sută la po-

za

rumb.
Odată cu creşterea amploarei lucrărilor de îmbunătăţiri
funciare şi folosirii mai judicioase a resurselor s-a impus şi necesitatea adoptării
unui complex de măsuri organizatorice, a unei metodologii care să conducă la creş
terea productivităţii muncii
îu proiect are. I ntre acestea,
determinante din punct de
vedere al introducerii progresului tehnic, al modernizdrii
proceselor de proiectare sint
tipizarea avansată, .simultan
cu informatizarea complexă
a proiectării şi cu folosirea
proiectării asistate de calculator.
Sta"bilirea metodelor
matematice ale programului
·de proiectare presupune, pe
de o parte, cunoaşterea în detaliu a tuturo1· implicaţi.ilar
t ehnice şi tehnologice ale
lucrării, iar, pe de altă parte,
cunoaşterea şi aplicm·ea metodelor de ce1·cetare operaţio
nalii adecvate şi a facilităţilor
oferite de sistemele de calcul.
Şi,
un lucTu
foarte
important, valoarea investit.iei
scade considerabil datorita

folosirii mai judicioase şi mai
c>f iciente a resurselor".
Dr. ing. VIRGIL DOBRE :
„Institutul de Studii şi Proiectări pentru lmbunătăţiri
F'unciare îşi desfăşoară activitatea - dup1. cum o spune.
de altfel, şi titulafura - in
cadrul a două mari compartimente: cel de studii şi cel
de proiectări.

1n ce constă activitatea
e·;mpartimentului de studii ?
Cn probl eme rezolv!:' Iată preuntate, în sinteză, lucrările
rttalizate în ultimii ani: studii
rimplexe topograf tCe. hidrof/f'Ologice,
geotehnice.
hidrologice, pedologice ·-- PE ntrn
lucrări
de iria-iţii şi
desecă.ri;
studii hidrogeologice, hidrologice şi hidrochimice - pentru alimentări CIL
ap<i potabilă şi industrială ;
studii geotehnice pentru
construcţii
i ndustriale,
lucrări de artă, fundaţii speciale, ecrane; studii geologice
- pentru omologarea rezervelor de materiale de construcţie (argile, nisipuri, calcar etc.) ;
expertize şi asistenţă tehnică în execuţia lucrărilor
speciale (îndiguiri,
baraje, ecrane, alimentări ctt
apă); studii geofizice ( elect romet1·ice, radiometrice, ~is 
temice); lucrări miniere de
explorare, cu experimentări
în galerii şi puţuri.
Nu mai puţin complexă,
chia1· dacă nu atît de spectacu lo'l,Să este activitatea spe cialiştilor din compartimentul
de proiectări. Aici se elaborează proiecte pentr~L lucrări
de irigaţii, desecări, combaterea eroziunii solului, amenajări piscicole, prize de apil,
noduri hidrotehnice, stăvilare
lii sifoane, staţii de pompare
fixe şi plutitoare pentru captări,
aducţiune şi evacuare,
'instalaţii electrice şi de automatizare pentru staţii de pompare şi stăvilare, precum şi
studii. agroeconomice şi de e-

ficienţă

economică a lucră 
rilor.
Aria de activitate a I nstitutului a depăşit de mult hotarele ţării. Unii dintre specialiştii săi sînt prezenţi pe şan
tierele de îmbunătăţiri funciare din Siria, Irak, L ibia,
iar alţii elaborează documentaţii tehnico-economice pentrn studii de fezabilitate şi
ofertare în contu l unor cunoscute firme romaneşti de comerţ exterior: Romagrimex,
Romconsult, Romproiect, Ar
cif etc. Intre altele, am executat studii şi proiecte pentru
amenajări complexe în bazinul Balikh Eufratul Mi; lociu (Siria), la Rasht şi
Rasht Fouman (Iran), în
zonele Kirkuk, Hilla Hitl
(frak), studii şi prospecţiuni
destinate unor obiective de
construcţii (Iran, Irak, Libia,
I ordania, Algeria şi R. S.
Vietnam).
In prezent, institutul no:;tru este angajat într-o vastă
actfritate constructivă. Progra:mul naţional pentru asigurarea unor producţii agricole stabile şi. sigure, orientările şi indicaţiile trasate de
tovarăşul Nicolae Ceattşescu
la cel de-al III-Zea Congres
al agricultu1·ii, industriei alimentare, silviculturii şi gospodăririi apelor ridică în faţa
noastră
probleme complexe.
Pentru realizm·ea obiectivelor
prevăzute va trebui să ne
mobilizăm întreaga capacitate
de muncă şi de creaţie. Sti-

mulat de înaltel e aprecie1·i
ale conducerii de partid şi de
stat, înt~gul colecti u al institutului, în frunte cu comuniştii, îşi va face cu şi mai
multă energie datoria patriotică, revoluţionară, va depune
toate eforturile pentru a îndeplini la un nivel calitativ
superior sarcinile ce-i revin
din planul pe anul 1986, pe
înt1·egul cincinal".

Elena

ŞOIMU
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Proletari din toate ţările, uniţi-vă !
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marea sărbătoare de la 23 August, gindul nostru
mîndria.:
„PARTIDUL CEAUŞESCU
ROMANIA !" (Editorial)
7.IlJA PRESEI ROMANE

e
Revistă editată de Consiliul Ziariştilor
din Republica S ocialistă România

e
e
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ANUL XXXI

Telegrama adresată tovarăşului Nicolae Ce:wşescu,
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Pre~c·dintele Republicii Socialiste Romania, de
participanţii la adunarea festivă din Capitnlă ~un
sacrată „Zilei Presei Române"
Adunarea

din

Capitală

Cuvlntul rostit de tovarăşul Ion Mitran la adunarea consacrată „Zilei Presei Române"
l'.lanifestări

Craiova,

8

festivă

din

ţară

(Arad,

~raşov,

Constanţa,

Timişoara, Iaşi)

SCliTMB DE

EXPERIENŢA

Euh:·icile fixe definesc personalitatea ziarnlui, 01·gasporesc lizibilitatea, stimu!~az.1 creahvilntea, întăresc legătura cu r.ititorii <Participă :
Edllarc Eisenburger, 'Ion
Văduva
Poenaru, Illes
Francisc şi Mihai Băd.:'tt·ău)

AUGUST 1986

ni2c~z1l spaţiul,

DOUA ZIARE FAŢĂ !N FAŢA
„Tri buna Sibiului" şi „Steaua roşie" : Problemele
economiei abordate şi tratate sistematic, competent,
eficient (C. Tatu)

Sumar:

AU:LIER
O publicaţie de sezon
cu Aurelia Berariu)

pregătită

tot anul (convorbire

PE TEME GAZETĂREŞTI
Cultivarea interesului pentru ştiinţă şi tehnică 111
presa tinerilor cititori (Convorbire cu Ion Albescu)

Colectivul redacţional :
AURA ANGHEL (secretar principal de
MILENA COMARNESCU
YIRGIL DANCIULESCU (redactor şef)
CRISTJNA DUMITRESCU

Rezolvarea promptă, competentă a scrisorilor primite
la redacţie din partea cetăţenHor. O muncă pasionantă care mi!nţine gazetarul în miezul vjeţii, alături de

redacţie)

cibitor.

INTERVIUL NOSTRU
M~c:iii!e electronice conferă o nouă dimensiune transferului de informaţii (Interlocutor: Dr. ing. Alexandru
Irod)

Lei: 8

PR.OPCNERI PENTRU UN POSIBIL MUZEU AL
ZIARISTICII ROMÂNE
Rcvist~ pentru săteni în secolul uecut (Ion Munteanu)

--------- ----------- - - - - -- - - - -

G:\.ZETARI DESPRE GAZETARIF:
Constantin Graur : „Z iariştii sint oamenii vremii lor,
c:i ţării lor" (Constantin Darie)
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RUBRICILE REVISTEI : Panoramic exteru (rubri că
realizata de Constantin
Lupu) ; „Am văzut, ne-a
plăcut, vă semnal~tm" ; „Fără supărare" ; Pe scurt
de la noi ; Pe scurt rli n toa tă lumea
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Pentru anotimpul vacanţelor, magazinele specializate ale comerţului de stat v3. prezintă ultimele noutăţi ele confecţii şi tricotcijl', pun1nd h
dispozi\ia cumpărătoril or o mat\~ varietate tie
rochii, bluze, fuste, pantaloni, realiz2~c clin materiale :.işor de întreţinut, comode, practic~, 1ntr-o
gam3. largă de modele şi culori.

-

--- ----

Vc<;timentaţia pentru sezonul esii.val se distinge printr-o croială amplă, cu accE'soni juncţionnle, ceE'n ce conferă procl11~~lor n?urinţf. la
purtarE'.
T oate unităţi le şi raioanele spedal amenajeite
pentru anotim pul vacanţelor sîn t la ci is po;:i ;ia
el umncavoastră.

- - - ----------

-

-

- - - -

- -

-

-

-

-

„

- - - -

--

- -

--

- -

--

- -

-

-

-

ln ctiiind va

.

- -

friCep iS coăiă ! -

Pină la deschiderea noului an scalar
'
,

mai sint putiae
:zile
'
.

pregat1te ~ ntr.!!_
- -so1m11
. ..
t . .
pa ne•.

lJ1!

-

'

ek_vii _!!e _j_oatL vtnteftL_ Pi!llieriL

şi_
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„Socialismul se
construieste cu
poporul şi pentru
popor. Dar aceasta presupune
ridicarea continuă, la un nivel tot
mai înalt, a conşti i nf ei revoluţio
nare, a pregătirii
profesionale, tehnico-ştiinf if ice şi
culturale a tuturoj·
oamenilor muncii,
a intregului nostru popor."
>

NICOLAE

CEAUŞESCU

9

1986

ŢARILE, UNIŢI-VA!

PROLETARI DIN TOATE

YJ%;iTELE
N!COLAr.

DE

LUCRU

ALE

TOVARAŞUL\11

CEAUŞESCU
ti\IPREUNA
CU
TO"VAl~AŞA ELEl\"A CEAUŞESCU IN JUDEŢELE
BUZAU, DIMBOVIŢA ŞI PRAHOVA
I•c1dnic dialog cu ţara, omagiu trecutului glorins
·.~I

'/

poporului, temei al împlinirilor viitoare

l"~PRLSIE

VIE A

VOINŢEI

POPORULUI RO-

MAN DE LIBERTATE ŞI
NEATÎRNARE, DC
P ACT: ŞI PROGRES SOCIAL
S,irbătorirea a 600 de ani de la urcarea pe tron

a Ma,relui Mircea Voievod, larg

1·cJ!ectată

în

pr~·-;[1

nur.nATERE PROFESIONALA

Revistă editată de Consiliul Ziaristilor
din Republica Socialistă România

In lumina ideilor

şi orientărilor

fundamentale din
NICOLAE CEAUŞESCU la
Congresul a l III-iea al Oamenilor Muncii
Cbiec.:· i\·e şi sarcini prioritare
pentru întrca~n
i:.re~.ă. (dezbatere profesională la cnre participii
Ioan Erhan. Ştefan Naciu, Constantin Grigorescu.
Tmfore' Oancea şi Ion Nedelea).
c.uvîntările tov,1răşului

MASA ROTUNDA
lm•ltil responsabilitate şi competenţă în tratare:-i
problematicii agrare (Din experienţa gazetei . Oli ul· din judeţul .. Erou al noii revoluţii agrare ·1
(Par!ic!pă : Emilian R ouă, Aurel Gagiu, Constantin Dit nescu. "- icolae Diaconu, Gheorghe Morari.:
~i Vilon Sin)

ANUL XXXI Nr. 9
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ANCIILTA REVISTEI

în spiritul democratismului presei noastre
!ntîlniti cu cititorii - izvor de teme şi iniţiati\'e
public;_~! ice.
<Participă: Aurelia Berariu. Teodor
Bulza, Alex. Portase)

-------------------------

ATELIER
educative ale comentariului spurl1\' (de
'orb[: cu Radu Urziceanu)

Sumar:

V alenţe

U';l'ER\'IUL NOSTRU
Mediile electronice conferi\
trans!eri.:lui de informaţii
ci.: dr. ing. Alexandru I rod)

o
(II)

nouă

dimcnsiull<'
(inten·iu realiz;it

l'E TE:\IE DEONTOLOGICE
.. for.<,1 nnţa nu-i un argument..." spunea Spinoza
(articol de Virgi'. Dănciulescu I)

I

Colectivul redacţional :
AURA AXGHEL (secretar principal de
l\IJLENA COMARNESCU

GAZETARI DESPRE GAZETARIE
Demo~nene Botez : „Am devenit prin
un ziarist cetăţean" (Constan lin Darie)

Yietii

DIN TRADIŢIILE PROGRESISTE ALE PRESE!

redacţie)

HO:UAl"<iEŞTI

Ivmon, DA:\"CIULESCU I (redactor şef)
CRISTJ~A

şcoal:-i

, I

DUMITRESCU

,, Astra" şi rolul periodicelor ei în emanci parta politic~. în afirmarea conştiinţei de neam. (123 'Ic
at~i de la întemeiere) ) (d r. Rodica Şerbănescu)
1n;nRICA SUBIECTIVA
Am Yăzut. J\e-a plăcut. Vă

scmnnlăm

l"A RĂ SUPARARE !
De prin presă adunate...

Lei: 8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --

" Citim în presa noas(ră de acum un veac. (Rubric:\
1 n::alizată de dr. Rodica Şerbănescu)
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Istoria mijloacelor de comunicare de masc"t (De h
cremene la siliciu) (Traducere ş 1 at1ap!arc ele
[.mi li a Cosma)
I' .mora mic extern
Pc !'curt de la noi ; Pc scurt din

toa.(ă

lumea

J

11Aducem şi vom aduce veşn i c rec un oştinţa noastră celor care s-au jertfit
pentru detvoltarea şi fă ur i rea naţiunii , com unişti lor, antifasciştilor, democraţi
lor, tuturor acelora care au luptat pentru ca România să trăiască liberă ş1
i ndependentă".

NICOLAE

Vizitele de lucru ale
A

y

1mpreuna cu

tovarăşului

tovarăşa

1n judeţele Buzău,

A

CEAUŞESCU

NICOLAE CEAUŞESCU,

ElfNA CEAUŞESCU,

Dim ho viţa, Prahova

RODNIC DIAlOC CU JARA,
OMAGIU TRECUTUi.Ui GLORIOSAL POPORULUI

TEMEI AL ÎMPLINIRILOR VHTOARE

O

amenii muncii de pe întreg cupri.n.s-u 1 patriei
au urmărit c·u deosebită emoţie

şi nemărginit

interes noul i1tinerar al
dialogul ui
conducătorului
partidului si statuilui nostrn. tovarăşul
NLcoilae
Ceauşescu,
cu
po,pcrul : vizita de J;uca·u întreprinsă în ultima
decadă a lunii
septembrie, împreună cu tovară5a
Elena Ceauşescu, în judetele Buzău,
DÎJmboviţa .5i PirahoVla. FiindiCă prezenţa sa în mijlocul făuritorilor de
bunuri materiale şi spirituale
a
devenit încă din momentul alegerii
la cîrma partidului şi sialului un
mod de a munci, de a fi , o dimensiune definitorie a stilului său de
activitate. Tînărul care va răsfni
ziarele apărute din 1965 încoace cronică fidelă şi obiectivă a unei
epoci cu adevărat grandioase - se
va convinge lesne că activitatea

tovarăşului
Nicolae Ceauşescu a
cunstituit un neintrerupt şi rodnic
d ial()g cu tai-a. cu oamenii ei. în
zeci şi sute de oraşe şi sate. ln
uncie dintre acestea de mai rnul1.e
ori. Şi. ceen ce este cu deosebire
impresi{,ln:ant. în urma a::eslrn- vizill:e,
ca o consecintă benefică a lor, localităţile respective au căpătat repede o altă înfăţişare, au îmbrăcat
o nouă haină.
Rec.enlul i1tinera~· de lucrn al conducătorului partidului şi statului este
cu atît mai semnificativ cu cît are
loc în primul an al unui cincinal
care-şi propune drept ţel trecerea
României în rîndul tărilot' mediu
dezvoltate. În asemenea drc:u;mst.anţe, secretarul geneeal al partidului
a \inui să discute împreună cu oamenii muncii din industrie şi agricultură căile şi mijloacele ce pot
duce la înfăptuirea în condiţii op-

iime a sarcinilor, măsurilor concrete ce trebuie întreprinse pentru
realizarea programelor de modern izare, de perfecţionare a întregii activităţi,
de :ridicare a nivelului
tehnic şi calitativ al producţiei.
Şi pretutindeni, la Rîmnicu Sărat
şi Buzău,
Tîrgovişte
şi Moreni.
Cîmpina şi Ploieşti, memorabilele
îniîlniri ale tovarăşului Nicolae
Ceauşescu cu cetăţenii S-0.U transformat în vibrante manifestări a le
unităţii indestructibile a poporului
în jurul partidului, al secretarului
său general, a voinţei lui de
a
îniăplui măreţele programe trasate
de Congresul al XIII-lea. ale sentimentelor
de adîncă dragoste şi
respect cu care întreaga ţară i1
înconjoară pe cel mai iubit, mai
stimat şi mai vrednic fiu al său.
Şi cu acest prilej, cuvîntăr:ile tovarăşului Nicolae
Ceauşescu
in

•• Niciodată comuniştii
n-au spus „nu se poate".
niciodată. nu şi-au pierdut
încrederea în idealurile
înalte ale socialismului ş i
comunismului.
în cauza
~ibertăţii şi

independenţei

poporului, în cauza comunismului. Prin lupta lor ei
au demonstrat că stă în
puterea clasei muncitoare
- cînd are un partid revoluţionar - să cucerească
victoria, să lichideze asuprirea şi inegalităţile sociale şi naţionale, să fău
rească o nouă orînduire. în
care poporul este stă pîn pe
destinele sale !"

NICOLAE

maselor s-âu consti1JUit în tot
atîtea programe concrete de acţiu111e, eviidenţiind pr1nci!I)alielle direcţii şi modalităţi prin oare pot
fi şi trebuie realiza:e obiectivele
ce ni le-.am propus. S-a subliniat
din nou cu o limpezime de cristal
necesit.alea aplicării celor mai noi
realizări ale ştiinţei şi tehnicii în
toate domeniile, a afirmării spiritului revoluţionar, propriu
celui
ce-şi propune „să transform e lum ea, să realizeze o nouă s ocietate,
m ai d rea1Jtă, mai bună, în car e
oam enii sînt s tăpîni pe destinele
lor !" Şi, ca de fieciare diaită, noiile
cuvîntări reprezintă izvoare
inepuizabile de idei, teze şi concluzii
pentru activitatea întregii noastre
prese, a tuturor ziariştilor, indiferent de profilul şi locul pe care
îl ocupă publicaţi'a în frontul nostru ideologic. Dar cel mai de seamă învăţămînt pe oare îl desprindem şi noi , 03.meni cu însr:-mnate
răspunderi
în educarea maselor,
este, evident, acela că trebuie să
elimin:'.\m ru hotărîre din activitatea noastră de zi cu zi, din vocabularul nostru cuvintele „nu se
poate", totul fiind cu putinţă atunci cind este vorba de interesele
supreme ale ţării, a:e poporului.
faţa

2

cadrul
25 septembrie 1986. I n
vizitei de lucru întreprinse în judeţul Prahova, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu a vizitat, împreună
cu
toV7arăşa Elena Ceauşescu, Muzeul
Doftana. S-a ilustrat astfel, încă o
dată, prin cuvîntarea rostită
de
secretarul
general al partidului,
prin vibrantul moment
evocator
desfăşw·at
aici faptul că timpul
nostru, timp de amplă lucrare constructivă pentru prezentul şi viitorul
ţării, dă, deopotrivă, înaltă cinstire
eroicei noastre ist.orii, luptei înaintaşilor, tuturor celor care prin
gîndul lor de lumină, prin fapta
lor hQtărîtă au asigurat dăinuirea
noastră prin vremi, împlinirea idealurilor supreme ale poporului, biruinţa celei mai drepte orîndui ri
pe pămîntul patriei.
In şiragul bogatelor tradiţii revoluţionare ale poporului, Doftana
a devenit de multă vreme, aşa cum
a subliniat
secretarul general al
partidului nostru, un simbol nepieritor. Ea este o mărturie vie a încere.firi i cJ;:isplor explo;:it;:ito::ire rle a
stăvili lupta revoluţionară, de
a
lovi şi distruge fizic şi psihic pe
comuniştii,
antifasciştii şi democraţii întemniţaţi aici, de a le frînge
voinţa de luptă, încrederea în tri-

CEAUŞESCU

umful cauzei rn slujba căreia se
Mai presus însă <lecit
aceasta, Doftana a rămas un simbol al abnegaţiei şi dîrzeniei revoluţionare, al eroismului şi curajului
militanţilor partidului nostru comunist, care, avînd drept singură armă de apărare profunzimea convingerilor
comuniste,
marea
lor
sete
de
adevăr
şi
dreptate,
dragostea
adîncă
pentru
~ara
şi poporul
din mijlocul
cărora
se ridicaseră, încrederea în izbînda
idealului comunist, au aflat în ei
nebănuite resurse de tărie.
stînd
mereu dîrji, demni, neînfricaţi în
aspra lor confruntare cu aparatul
represiv. Mai mult, comuniştii întemniţaţi La Doftana, ca şi în alte
locuri, au dovedit zi de zi şi an
de an că lupta lor revol uţionară nu
se oprea la 'POtiile închisorilor, ci
continua, în forme
şi modalităţi
noi, în spatele zidurilor, înlăuntrul
celulelor pe care autorităţile vremii
le doriseră
locuri în care să se
macine voinţa, să se îngenunche
hotărîrea
de luptă a militanţilor
înrolaseră.

comunişti.

Mărturii

nenumărate arată că

documentare

la Doftana s-a
desfăşurat în permanenţă o intensă
activitate de educaţie partinica, de
pregătire pentru „lupta cea grea",
de lărgire şi aprofundare continuă

„Oamenii sînt cei care
făuresc socialismul ş1 comunismul - şi conştiinţa
revoluţionară,

munca revoluţionară , ordinea, disciplina, răspunderea în faţa
naţiunii, a viitorului patriei
noastre sînt hotărîtoare
pentru înfăptuirea progra melor de dezvoltare, pentru
îndeplinirea actualului cincinal, pentru o asigura,
pină în anul 2000, înălţarea
patriei noastre pe culmile
luminoase ole societă ţii comuniste !"

NICOLAE CEAUŞESCU

a cunoştinjelor politice, economice.
de cultură generală ; alături de literatură social-politică, se studiau
valori fundamentale ale culturii naţionale, precum versurile lui Eminescu şi Coşbuc, scrierile lui Băl
cescu şi Kogălniceanu, Xenopol şi
Iorga. Detenţia la Doftana a însemnat o înaltă şcoală a luptei revoluţionare, de oţelire a caracterelor,
de călire a voinţelor, o universitate
de învăţătură şi educaţie comunistă
la ale cărei aspre cursuri au fost
profund şi pentru totdeauna însuşite nu numai înalte cunoştinţe politice, dar şi marile lecţii ale în trajutorării şi solidarităţi i revoluţionare, ale neînfricării şi demnită 
ţii, ale organizării muncii şi vieţii
pe temelia principiilor eticii şi echităţii comuniste. Doftana a devenit
astfel un simbol al tăriei de
neînfrînt a partidului, a militanţi
lor săi, a uriaşelor resurse de energie, abnegaţie şi dăruire revoluţionară pe care le determină conştiinţa apartenenţei la o cauză jm:tă în deplin
consens cu cerintel~
istoriei.
Printre cei care, în primele rîn duri, prin cuvînt şi faptă, prin atitudine dîrză şi demnă, prin puterea
de a rezista privaţiunilor şi a se
ridica deasupra tuturor greutăţilor,

au contrib uit ca Doftana să-şi dobîndească renumele de „înaltă academie pentru comunism " s-a numă
rat tovarăşul Nicolae Ceauşescu ;
adus între zidurile
închisorii in
miezul lui august 1936, în urma asprei sentinţe pronunţate împotriva
sa în procesul de la Braşov intentat unui grup de militanţi comunişti şi antifascişti, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu avea să se dovedească
acelaşi revoi uţionar dîrz şi neînfricat. crezînd nestrămutat in idealul comunist, in triumful
grelei
lupte a partidului în rîndurile că
ruia păşise încă din anul
1933.
Probînd înalte calităţi moral-politice, n~ecate resurse de tărie revoluţionară. tovarăşu 1 :N'icolae
Ceauşescu s-a aflat mereu, aşa cum
o atestă documentele vremii, în
primele rînduri ale luptei pentru
impunerea regimului politic în închisori. pentru organizarea luptei
deţinuţilor

comunişti

şi

antifascişti

împotriva prigonirilor şi maltrată
rilor, pentru întăr irea vieţii de colectiv şi aşezarea acesteia pe temelia eticii revoluţionare, pentru
păstrarea şi stringerea
legăturilor
cu militanţii partidului aflaţi în
libertate.
Rememorînd acei ani grei, eroici,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu a sub-

liniat, încă o dată, mesajul mereu
actual al luptei militanţilor partidului în anii grei ai ilegalităţii :
convingerea nestrămutată în izbînda cauzei socialismului şi comunismului, hotărîrea de a nu ceda în
faţa nici unor greutăţi, voinţa de
a le birui, asigurînd mersul neabă
tut înainte al ţării, al poporului pe
calea arătată de partid.
!naltul
exemplu oferit de luptătorii Doftanei relevă necontenit că la marile comandamente ale vremii noastre singurul răspuns
potrivit il
constituie astăzi
munca avîntată,
tenace, însufleţită de înaltă răspun
dere pen tru înfăptuirea exemplară
a politicii partidului, a programelor
de dezvoltare economico-socială adoptate de Congresul al XIII-lea,
programe a căror înfăptuire varidica patria noastră pe noi culmi de
progres şi civilizaţie, va asigura
poporului nostru un loc demn în
rîndul naţiunilor lumii, un înalt
nivel de viaţă şi de cultură.
Aişad.ar, ni<:<i noi. ziari.ştii, aLlaţi
permanent la postw·ile noastre de
luptă, să nu cunoaştem odihnă, pînă
cînd tot ceea ce ne-am prQ\PUS
nu va fi înfă,ptuit, flacăra spiritului revoluţionar însufleţindu-ne
în toate împrejurările.
Silviu ACHIM
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„Cinstim pe toţi înaintaşii noştri, pe Mircea cel Mare, pe Ştefan cel Mare,
pe Mihai Viteazul şi pe atîţia alţii. Cinstim poporul nostru, adevăratul făuritor
al istoriei !"
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Sărbătorirea a 600 de ani

de la urcarea pe tron
a Marelui Mircea Voievod
larg reflectată În presă
-au împlinit, în toamna
aceasta, liOO de ani de
la urcarea pe tron a
Marelui Mircea Voievod, strălucit cîrmuitor
comandant de oşti, a

S

ţm·ă şi
cărui
îndelungată

de

şi

glorioasă

domnie a reprezentat o puternică
afirmare a vrerei tuturor românilor de a trăi liberi, în pace ş i
demnitate, de a nu precupeţi nici
un sacl'ificiu pentru păstrarea neîntinată a fiinţei de neam şi apărarea
gliei străbune.
Cinslirea marilor personaliUiti ale
istoriei naţionale a pătruns temeinic în tradiţia vieţii politice şi culturale contemporane, devenind o
parte componentă de mare însem.
nătate a întregii noastre activităţi
poîitico-ideologice, a operei de fău
rire a omului nou, constructor conştient al socialismului şi comunismului pe pămîntul României. In
spirilul preţuirii pe care partidul
nostru.
secretarul său general.
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, o acnrdă trecutului glorios de luptă
nl poporului român, punerii în va··
!oare n tezaurului de învăţăminte
ale istoriei. educării patriotice, revolu\ionare a maselor. măreţul eveniment istoric a fost marcat de
întreaga noastră presă centrală şi
lr)Cah1, în comisiunile de radio şi televiziune („Memoria pămînlului romi:1wsc" . .,Pentru patrie" etc.), apelîndu-se în acest scop la o gamă
variali"1 de mijloace şi forme de
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expresie. Fiindcă marea lectie a
iubirii
de ţară, a ataşamentului
nestrămuiat faţă de vatra străbună,
probată cu atîta strălucire de înaintaşi, se cere redată cu o superioară înţelegere, cu competenţă şi
responsabilitate, cu emoţie şi căl
dură, cu înalt profesionalism.
Stînd neînfricat în calea furtunilor, măsurîndu- ?i forţele cu toţi cei
ce au atentat ;a vremea sa la glia
strămoşească, Mircea cel Mare
a
ştiut să unească într-un
singur
mănunchi energiile maselor, să ridice la luptă întregul popor, stră
duindu-se, în acelaşi timp, să întrupeze - cum
spunea Nicolae
Bălcescu „toată românimea într-un singur stat". Acest
mesaj
nepieritor a fost prezent, ca idee
călăuzitoare, în toate
materialele
apărute
în paginile
presei sau
transmise la radio şi televiziune,
sub genericul 600 de ani de la urcarea pc tron a Marelui Mircea
Voievod. Astfel, cu argumente istorice pertinente. de necontestat a
fost strălucit conturată personalitatea de mare şi înţelept cîrmuitlll'
de ţară a voievodului Mircea în
articole ca cele intitulate : Luminos
exemplu al luptei pentru apărarea
libertăţii ş i demnităţii ţării şi Apă
rător vajnic al ţării, al ncatîrnării
sale („Scînteia "), Demn, înţelept l;ii

viteaz, bun gospodar şi făurar ele
(„România liberă"),
Mareic
Mircea Voievod - străl u cit om politic („Scînteia tineretului "), Ori-

ţară

zonturile unei glorioase domnii
(„Era socialistă"), Personalitatea-i
proeminentă luminos exemplu
pentru urmaşi („E!Ore "), Un luptă
tor neînfricat ş i înţelept
pentru
neatîrnare („Neuer Weg„), Strălucit
luptător pentru libertate şi inde11endenţă, unificator de ţară („Api\rarea patriei"), «Io Mircea, ma1·c
voievod» („Magazin
istoric") şi
multe altele. Un interesant ciclu a
pus la îndemîna cititorilor săi, pe
parcursul a aproape trei luni de
zile, revista „Flacăra" : în vremea
Marelui l\Iircca.
Chemat la tron într-un moment
de mare răscruce, nu numai pentru
noi românii, ci pentru
întreaga
lume europeană, Mircea şi-a închinat întreaga viaţă ţării şi poporului, apărîndu~le şi salvîndu-le neatîrnarea cu grele sacrificii şi numeroase jertfe, întregindu-le hotarele cu teritorii ce le aparţineau
de drept şi după dreptate, dovedindu-se de neclintit în faţa tendin\elor
expansioniste ale Portii
Otomane. Evident, o temă generoasă, care a făcut obiectul şi nici
nu se putea altfel - a numeroa:::e
materiale evocatoare. Este deajuns,
credem, să amintim cîteva titluri :
Luminos simbol al voinţei poporului nostru de a trăi liber , de sine
stătător („Scînteia ") , Ctitor de ţară
ş i mare conducător de oşti
(„Ern
socialistă"), Mircea cel Mare : oş
tean ş i diplomat iscusit (..Magazin
istoric"), Eroul de la Rovine (,.Elo-

O menţiune aparte pentru
Iscusit strateg şi comandant de oş ti. din .,Apărarea patriei",
în fapt un studiu despre preocupările marelui \'Oievod român pentru rea!Lmrea unui sistem de apă
rare in calea invadatorilor, ca şi
despre calităţile lui de neîntrecut
strateg ş1 comandant de oaste. în
acelasi context. gazeta militară a
publicat ~1 «lte materiale intere!'antL. dintre care am menţiona pe
cele> inii tu late Oastea marilor birnint c şi Pal{ini ele c11opee în istoria militară românească şi unire")

ş.a.

Ycr!rn lă.

liberă"), Mircea cel :.\ fare un
sprijin puternic pentru libertatea
tuturor popoarelor („Scînteia tineretului'"), Mircea ş i lumea românească a vremii
sale („Magazin
istoric"), precum şi altele.
Mircea Voievod s-a dovedit o
mare personali late istorică şi prin
aşezarea şi consolidarea temeinică
a ţării în interior, printr-o gospodărire chibzuită, prin înflorirea ei
social-economică şi culturală. in această pri\'intă cititorii au putut să
afle aspecte interesante, sugestive din lectura multor
articole :
Voievodul Mircea - ctitor de civi-

Dar Mircea.
mare voievod şi
domn singul'
stăpîn i tor al Ţării
Rom [1neş!i a i.\Iunteniei. s -a dovedit şi un nC'intrecut diplomat. El a
închei:ll un vast sistem de alian:e
ş( relaţii ex·erne, vizînd teluri exclusi\' defensive. a întărit prestigiul
şi autoritatea
ţării româneşti pe
continentul european. Este o latură
semnif1cati\'ă. ele mare însemnătate
oglindita
mai ales în articolele :
lntclept cirmuito1· ele ţară - diplomat de talie europeană („România

Tezaure din veacul lui Mircea cel
Marc (.,Magazin istoric"). Voievod11J
Mircea cel Mare - un bun gospodar al ţarii (.. Neuer Weg").
Ecourile în timp ale personalitătii
proeminente a lui Mircea cel Mare
şi-au găsit o largă reflectare în literatura noastră. Dacă am fi moş
tenit doar exceptiona:a creatie a
Luceafărului poeziei româneşti .,Scrisoarea III " - şi tot ar fi fost
deajuns pentru conturarea profilu-

ari icni ul

lizaţie

românească

(,.Săptămina "l.

1ui strălucitului voievod munte::rn..
Era, deci, firesc ca această latură
să-şi afle locul cuvenit în paginile
publicaţiilor noastre. in emisiuni!e
de radio şi televiziune. )farele :\lircea Voievod în conştiinţa literară
românească
(„Contemporanu' "),
«1\-Iircea ! Imi răspund e
Dealul I
l\1ircea Oltul r epetează„ ( .Luceafflrul "). Mircea cel i\Iarc şi ist ori~
literaturii mililante (..~;·1p' "'lina··),
ca şi alte pagini spec1alc. art1colc.
eseuri. ne-au readus în mem0rle
file npmuritoare din liternturii.
Evocînd personali tatc:1
l\I:irel ui
Mircea Voievod, a cfirui drimnic n
insc1·is o epocă glorioasa în mu 11 milenara noastră istorie. pre~·1 scrisă şi vorbită, centrală ş1 I >cal:i a
ţinut să sublinieze, in pa~ini
cu
adevărat
memorabile. di ct•tri~·-11
acestei acţiuni de împrnsp1itare a
trecutului poporului, de restaurare
a adevăratelor portrete ale conducătorilor săi este,
spre mind ·ia
noastră, secretarul general al partidului, preşedintele Republicii. tovarăşul
Nicolae Ccauşcs<·u. continuator vrednic, la scara marii j,torii. a iluştrilor săi înaintaşi. De
pildă, ideea de ex cep( ion ală V'.1~oa.-c.•
teoretică a viziunii globale si unitare, materialiste
asupra istoriei
este tratată cu deosebit profesinn'.1lism în articolul Evocarea strălu
citei domnii a lui Mircea cel '\lare,
iar cea a legăturii indisolubile dintre trecut, prezent şi viitor. a cnntinuilăţii, în articolul Epoca demnităţii, a împlinirii m arilor idcalu1·i
so ciale şi naţionale, amînchu'l arr1l""le în ..Românin lilerar(1". V'brantul mesaj este ref t'clat şi într-un
com~ntariu publicat in re\'isla .. Lum~a" : Adînca sem~1i ficaţic a unri
a niversări. Şi exemplele ar pule'l
s·> continue dacă soatiul ne-ar îngădui o tratare e"Xh'1Usti\'ă a 111'1dului în care pres:-i noastră a m~r
cat m!lretul eveniment.
Fireste, n-am putea să închPicm
rîndurile de fată fără a amhti <;Î
preocuparea
me1·itorie a nrrsei
noastre de a oglindi cu finelitrte
si promotitudin0 manife<;f11rile noJitico-culturale de licate C"elei clP-n
600- a aniversări 'l urci1rii ne trnn
a 111i Mircea c0l Mare.
DPsi1w··.
sn:it iul cel mai Iar!! a fo<;f ·:v·n1·dnt
rPl:iUiri i Jucrărilor sesiu 'ii "' i intifice <'ll tPm<i MarE>le Mire"· Voinvn:l
- personalitate procmir. "ntii a i~ 
t..,riei nationale. cnre a „vut lnC". la
20 <;eptembrie. în canit~11n tării.
Evocînd în atmo<:fel".l OP ni1lernică

erenrp<;('('ntă

('!"f\'1fr

•. ,,.

r-"r<ictprisVir!\ EPOCII ~ICOTA-.::
r'EAUSESCU, o oa!!ină mPm01·„bili'i
din îndelune<1ta islr,,.;„ a Rnmân;ci.
n,..ec;::i noastră în între<?u! ci. <;i-:i
fi\rut o d::i.loriP rl" onn'lre cnntribuinc't. orin mec;,iul ·său luminn;.
la educ::ii·e'l m"l<:elor in sni„itul
triotismului revolufiorrnr c;..-,~i'llic;f.
al dra<!ostei fată de nt\mînful c;ir'îmosesc. al înaltei ră<:n11nnpri f:-it:i
r!P C"<i11za progresului şi ci\·i!i·1;g_tiPi.
a păcii .

„,_

Constantin TATU
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În lumina ideilor şi orientărilor fundamentale

clin

cuvintările tovarăşului

NICOLAE

.

CEAUŞESCU
.

la Congresul al III-iea al oamenilor muncii

O.SIECTIVE ŞI SARCINI PRIORIIARE
"
"'
PENTRU INTREACiA PRESA
Cel de-a l Iii-lea Congres al oamenilor muncii
din industrie şi alte sectoare economice ale
cărui lucrări au fost larg reflectate în presă s-a. constituit într-un eveniment politic de imporiunţ ă majoră pcnti·u dezvoltarea social-economică ş i ridicarea României pe culmi tot mai înalte
de civilizaţie şi progres. Nouă şi elo cventă ilustrare a participării
întregului nostru popor la
conducerea societăţii socialiste, la adoptarea şi
transpunerea în viaţă a programelor şi hotărîrilor
ce privesc progresul multilateral al patriei, marele
forum democratic a dezbătut şi stabilit, în spil·itul celei mai înalte răspunderi revoluţionare,
măs urile ce se impun în vederea înfăptuirii în
cele ma i bune condiţiuni a istoricelor hotărîri ale
Congn ·sului al Xiii-lea a l Partidului Comunist
Româ n , a Programului partidului de făurire a
socieiăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunis m.
De la înalta tribună a Congresului oamenilor
muncii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul
ireneral al partidului, preşedintele Republicii, a
rostit la deschide rea şi închiderea a cestuia, cuvîntări de o valoare teoretică şi practică excepţio-
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Şi

noi,

n a l ă,

care, prin s trălucitele lor orientări , repreun amplu, mobilizator şi însufleţitor program de acţiune al clasei muncitoa r e, a l între gului popor pentru dezvoltarea economi co-socială
a ţă rii, ridicarea forţei sale materia le ş i spirituale, a bunăstării întregii naţiuni, p e ntru întărirea
ton tinuă a indep endenţei şi suveranităţii României, pentru e dificar ea cu s u cces a socialismului
şi comunis mului pe p ămîntul
patriei.
P entru noi, zi ariştii, cuvîntările conducătorului
partidu lui şi statului nostru la Congresul oa menilor muncii reprezintă un inepuiza bil tezaur de
idei, concluzii ş i învăţăminte, ca r e, transpuse cu
fermitate, competenţă şi pasiune r evoluţionară în
arţ itmi publicistice eficiente, vor ridica pe trepte ·
noi rolul ş i influenţa presei scrise şi vorbite, aucli cnţ a ei în mase. Acestea sînt, de altfel, şi gîndurilc, şi opiniile, pertinent exprimate, de participant ii la d ezbaterea realizată de redacţia revistei noa!'tre : IOAN ERHAN („Scînteia" ), ŞTEFAN
NACIU (Ra diotele viziune) , CONSTANTIN GRIGORESCU
(„Steagul
roş u" -Giurgiu) ,
TUDOREL
OANCEA („ Via ţ a nou ă "-Galaţi) şi ION NEDELEA
(„Zori noi" - Sucea va)
zintă

Dezbateri profesionale
„

<;

ziariştii

trebuie sa" putem spune oricÎnd:

,,Da, se poate
Există

toate premisele să afiral III-lea Congres al oamenilor muncii s-a î nscris între
acele even imente politice de excepţie ce a u dat în ultimele do uă decenii r elief pregnant d emocratismului vieţii noastre sociale, re p rezenmăm
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tind un nou pas semnificativ în
atragerii şi implicării tot
mai adînci a oamenilor muncii îll
conducerea î ntr egii activi tă ţi, ;n
societatea socialistă românească de
azi. Din această generoasă perspectivă,
tovarăşul N icolae Ceauşescu
direcţia

sublinia la deschiderea lucrărilor
acestui înalt forum al democraţiei
muncitoreşti revoluţionare că „ Congres ul a l Iii-le a al oamenilor
m u n cii din indus trie ş i din alte
sectoare e conomice reprezintă un
eveniment politic d e importanţă
is tori că in dezvoltarea e conomicos ocială şi iidicarna Româ niei p e noi
culmi ele progres şi civiliz aţie".
Cele două cuvîntări rostite de
secretarul general -al partidului la deschiderea şi închiderea lucră
rilor Congresului - alciituiesc substanţa densă a unui document programau::: de muncă şi acţiu•1P de
excepţională importanţ 'i pentru întreaga noastră naţiune. In cuprinsul
lor sint î nfăţişate cuprinzător orientările şi sarcinile de importanţă
deosebită ce trebuie să stea în atenţia
consiliilor oamenilor muncii,

„Planul pe 1986-1990 şi perspectivele dezvoltării pma m anul 2000,
programele de perfecţionare a întregii activităţi· de întă rire o autoconducerii
muncitoreşti, autogestiunii şi autofinanţări i reprezintă gîndirea creatoare a
întregului partid şi a întregului popor, care, stăpîn pe destinele sale, îşi hotă 
0
răşte în deplină libertate calea dezvoltări i, viitorul comunist.

NICOLAE CEAU ŞESCU
clasei noastre munciloare. oamenilor
de ştiinţii, tutur or făuritorilor de
bunuri materiale şi spirituale în actuala etapă de dezvoltare a societăţii româneşti pentru trecerea la
dezvoltarea intensivă a economiei
naţionale. organizarea şi conducerea
întregii activi tă ţi pe baza celor mai
noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii,
dezvoltarea şi întăr i rea proprietăţii
socialiste, oplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitoreşti
şi a noului mecanism economicofinanciar, ridicarea nivelului tehnic
ş i calitativ al produc\iei, creşterea
efi„ienţei întregii economii condiţii indispensabile penlru trecerea
României intr-un stadiu nou, superior de dezvoltare economico-socială, pentru transformarea ei. în
perspectiva anilor 2000, într-o ţară
socialistă multilateral dezvoltată.
Dincolo de bogata paletă de orientări şi direcţii concrete de acţiune,
de precizări privind modul de desfăşurare a activităţii unor largi categorii de oameni ai muncii, cele
două cuvintări îşi etalează deosebi ta valoare prin spiritul de inaltă
exigenţă în care evaluează rezultatele obţinute pînă acum, spirit potrivnic manifestării oricărei tentaţii de automulţumire şi satisfacţie
facilă, apt să .stimuleze judecarea
lucidă, realistă, cu multă responsabilitate a drumului parcurs, a succeselor dobindite cît şi a neajunsurilor care mai persistă, din perspectiva criticii şi autocriticii partinţţe,
deschise. L a toate acestea trebuie
adăugat şi faptul că, în cuvîntările
rostite, secretarul general al partidului îndeamnă la reflecţie asupra
propriului nostru mod de a gîndi
şi de a acţiona. Deşi nu ne v i zează
în mod direct, cele două cuvîntări
sugerează suficiente repere pentru
a ne raporta cu exigenţă munca de
gazetari comunişti.
Personal, socotesc că două sublinieri din cuprinsul acestora sînt
de importanţă covîrşitoare pentru
evaluarea propriei noastre activităti. Prima dintre ele se referă la
modul realist, deschis de abordare
de către secretarul general al partidului a realităţilor economicosociale. eliberat de chinga oricăror
şabloane sau dogme, a
or icăror
tabu-uri ideologice, ceea ce a înlesnit, în anii de după Congresul al
!X-lea. înlăturarea din practica activită\ii
economico-sociale a tot
ceea ce este depăş it şi nu mai corespunde noii etape de dezvoltare.

A doua subliniere priveşte tot modul de gîndire al oamenilor, în
sensul de a porni întotdeauna, în
orice activitate, de la premisa că
„se poate·', că nu există barieră de
netrecut atunci cînd se afirmă voinţa neclintită de a merge înainte.
cînd se manifestă adevăratul spirit
revoluţionar.

intre aceşti „poli" de
propria noastră ac liv itnte.
cred că nu avem motive să ne declarăm mulţumiţi; nu putem spune
nici azi cu mina pe inimă că ne-am
debarasat total de false autocenzuri,
de ecoul unor şabloane şi chiar
tabu-uri ideologice, după cum este
greu să afirmăm că ne-am debarasat de obicei ul de a spune .. nu
se poale" cind este vorba de abordarea unor leme dificile, delicate.
De cîte ori noi inşine nu invocăm,
cînd este vorba de cite o temă complexă,
că
,. aşa ceva nu merge·',
„argumentînd" apoi în fel şi chip
1\şezînd

exigenţă

negaţia.

E adevărat, am Hicut mal"i progrese în ullimele două decenii în
maniera de tratare a unor subiecte,
ca şi în lărgirea tematicii, dar nici
pe departe atît cit trebuia. Dacă ar
fi aşa, nu am constata şi azi o vizibilă sărăcie tematică în ziarele
noastre ca şi o stereotipie obosit0are în maniera de tratare.
lmi amintesc că în urmă cu a··
proape două decenii am realizat un
material în care puneam în discuţi~
rolul economistului în sistemul de
funcţionare a economiei noastre socialiste. Prin natura temei, volensnolens, atingeam nişte puncte gingaşe. afirmam nişte adevăruri incomode pentru acea vreme; din
păcate, aceste lucruri nu apar nici
azi schimbate prea mult în bine,
dar asta-i altă poveste. După redoctare. arFicolul s-a plimbat prin sertarele mai multor şefi, una peste
alta articolul a zăcut ceva mai bine
de un an, pînă in ziua cînd mi-am
luat inima în dinţi si l-am prezentat redactorului şef din acea vreme:
o jumătate de ceas mai tirziu arlicoiului i se rezervase loc în oa~ină
sub titlul .. Reconsiderînd rolul economistului". Ecoul a fost peste ac;teptări. Un val de scrisori pornit
de la eco n omişti, ca şi de la ingineri, s-a îndreptat spre redacţie,
confirmind stringenţa discutiei.
Aceeaşi oameni care avuseseră de
„obiectat" fată de oportunitatea articolului s-au alarma i şi acum. Frîne1e lor „ideologice" au intrat în

func(iune şi acţiunea a murit în
Autorul articolului era prea
crud in meserie ca să poată demonstra şubrezenia tabu-urilor cu care
se blindaseră cei din faţa lui.
Multi ani mai tirziu aveam sâ
întîlnesc, din partea altora. acelaşi
refuz de orientare spre reali late.
Propunerea de a aborda anumite
fenomene din sfera economicului
cum ar fi, de exemplu, raport ul caii ta te-export-bunăstare, cu
trimitere expresă la munca şi
interesele unor colective din economia noastră, a fost taxată la vremea respectivă drept o naivi tale,
recomandîndu-mi-se să mă ocup de
lucruri mai serioase, care merg, nu
de cai verzi pc pereţi. Cu toţii ştim
şi simţim că şi azi „scapă" din
cîmpul nostru de interes o seamă
de aspecte deosebit de interesante
şi presante ale vieţii sociale. De ce?
Pentru că ne-am obişnuit cu gîndul
că nu pot fi abordate, dogme ideologice, şabloane de gîndire dom1nîndu-ne încă nestingherite.
Relatînd faptele de mai sus, n-a-:;
dori nici un moment s~i se înţeleagă
că vinovaţi de această stare de lucruri sînt şefii, factorii cu munci de
răspundere în conducerile redact.iilor. Departe de mine acest gînd
Imobilismul ne vizează, în egală
măsură, pe toţi. Nu de putine ori
am întilnit şi cazuri de şefi
curajoşi,
bătăioşi.
deschişi
spre
nou, d ispu5i să mute şi munţii din
loc, dar ce folos că nu aveau cu
cine porni la drum. Cei de sub
mîna lor erau de neclintit din inerţia care îi copleşise. Pentru a socoti
că am aderat organic la exigenţele
fo;-mulate de secretarul general, trebuie ca fiecare dintre noi. de la reporterul începător pină la redactorul şef, să-şi restructureze radical
modul de gîndire, de abordare, ca
şi priceperea de a trata gazetăreste
noile realităţi. Orice sincopă ană
rută pe această rn ieră este de natură să zădărnicească efortul de
înviorare, de ancorare în realitatea
cea mai vie a scrisului nostru.
O asemenea cerinţă implică obligatoriu din partea fiecăruia o tefaşă.

meinică pregătire politică dublată
de o înaltă măiestrie profesională.
fără alta este de neconceput în
bătălia pe care ne cere secretarul

Una

o desfăşurăm în etan'l
pentru creşterea calităţii
muncii noastre de gazetari comu-

general

să

actuală
nişti,
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„Avem programe de largă perspectivă ; a vem o călăuză sigură 1 un conducător încercat, care a demonstrat, în cei 65 de ani de activitate, în anii con strucţiei socialiste, că nu are nimic mai presus decit interesele naţiunii, cauza
victoriei socialismului şi comunismu lui pe pămîntul patriei noastre, asigurarea
libertăţii şi independenţei României".
NICOLAE CEAUSESCU
'
'
Eliberîndu-ne total, printr-o teinstruire politică, de d ogmele şi şabloanele unui anumit moci
de gindire, îndreptîndu-ne cu interes şi pasiune privirea spre tot
ceea ce este realmente interesant şi
meinică

esenţ ial pentru mersul nostru înainte, cred c;i \'om ajunge în fericita
pr -; ură s{t spunem oricînd : .. D .\ ,
SE POATE!".

Ioan ER llAN

•
Să utilizăm cu pricepere

mijloacele gazetăriei radiofonice

pentru afirmarea
Documentele adoptate în numele
clasei muncitoare de clelegatii l::
mareic forum democrat ic - Congresul al III-iea al oamenilor muncii - . proiecţiile făcute ele tovarăşul
Nicolae Ceauşescu privind e\'olu\ia
societătii romaneşti în acest cincin al şi în perspectiva anului 2000.
p otrivit
Programului
pnrtidului,
pun în fata naţiunii sarcini înalt
mobilizatoare
pentru
asigurarea
dezvoltării
intensive a economiei
Au fost Jalonate clar, realist. căile
şi modalitălile de acţiune de lungă
durată pentru înfăptuirea obiectivului strategic al etapei 1986-1990 .
trecerea României într-o nou{1
treaptă a evoluţiei sale de la
stadiul de ţară socialistă în cur" de
dezvoltare la cel de \ară mediu
dezvoltată. urmind ca. la orizon~·1l
mileniului trei. patria noastră să
devină o ţară socialistă multilateral
dezvoltată, în care se vor manifesta
cu tot mai mare putere principiile
comuniste de muncă. de repartiţie.
de viată. de etică şi echitate revoluţionară.

F iind vorba de un eveniment
politic de referinţă pentru mul!ă
vreme in activitatea practică de
mobilizare a maselor şi de stimulare
a participării conştiente la făurirea
unei opere sociale atit de complexe.
,1 Redacţia Actualităţi -Rad io i-a
acordat şi îi acordă o alentie specială.

!n întimpinarea Congresului. radiojurnalele şi radioprogramele de
actualităţi şi muzică (.,Orele serii".
,.De fa 1 la 3" şi „ Orele dimineţii" ).
celelalte emisiuni pe care le realizăm şi -au propus să surprindă ma-
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plenară

a noului

du! în care se dcsfoşurau pregăti
rile pentru marele siat al muncitorimii rom<i.ne. S-a prospectat astfel
o foarte vie şi elocventă realitate a
epocii pe care o trăim: participarea
nemijlocită a oamenilor muncii deveniţi azi adevăraţi proprietari ai
mijloacelor de producţie, producă
tori şi beneficiari ai rezultatelor obţinute la actul democratic al
conducerii. ln cea mai limpede accepţiune. actul clemocra!ic al conducerii întrunind în egal~i mărnră
cleciz!e. dar şi participare. i niţiali\'ă,
inte1Tenţie

promptă.

dăruire

şi

înaltc.l
răspundere
revoi u(ionară
pentru înfăpluirca exemplară a planului. a sarcinilor ele calitate si eficieniii stabili le.
·
Activitatea din sala Congresului
a fo!"t oglindită pe larg în emisiunile i·cdactici noastre. pot1·ivit und ~trategi1 spcci fi ce reflectării marilor evenimente politice clin \'iata
pnpo ~ului.

fledactorii acreditaţi în salu Iucrc";rilor şi reporte l"ii din jucle\e. întreaga reducţie, au format pr2ctic
o singură echipă; ea a prezentat
CU\'întările
tovmăşului
Nicolae
Ceauşescu. clesfftşurarea 1ucrărt lor
în plen şi în comisii. gînduri. opinii
ale delegatilor la lucrări. ecouri în
ţarii , initiatiYe şi răspunsuri muncitoreşti. expresie a modului în care
întreaga clasă muncitoare ~.us\tne
hot<irîrile marelui forum al democrat iei noastre munci toreşti-re\'OI uţ ionare. Au fost zile pline de activitate susţinută . în care. practic. am
folosit toate formele gazetciriei radiofn•1ice. de la ştire. la transmisie
di rec tă, de la rep0rtaje şi i n ter\'i uri.

la comentarii şi sinteze comentate.
Cu toate acestea. abia după încheierea Congresului, reYenind asupra documentelor adoptate. pătrun
zînd adînc conţinutul bogat al cuvintărilo1· secretarului general al
partidului s-a trecut la o concentrare tematică pe marile probleme
ridicate. pe obiective ce au rază
lun~{t ele aplicare în acest cincinal
şi
într-o mai largă perspectivă.
Sigur, avem în vedere că sintem o
reclac\ie de actualităţi şi nu cu profil tematic (economic. social-educativ etc.). Tocmai de aceea ne propunem să surprindem faptul .. la zi··.
s0mnalind tendinţe, orientări. stimulînd acţiuni în concordan\[1 cu
obiecli vele strategice ale etapei.
Practica a arătat că putem nu
numai să reflectăm actualitatea
(mai mult sau mai puţin corespunzător). ci să o şi influenţăm. militînd pentru promm·area noului. s[t
determinăm transformări
în con ştiinţa oamenilor. mutaţii în gînclire si atitudinea fată de proprietatea socialistă. muncă. resurse.
procluc\ie. calitate. eficientă ele Şi
documentele recentului Congres al
oamenilor muncii oferă o mare bogăţie tematică, ce se suprapune cu
viaţa însăşi, cu complexitatea pro ·
blemelor ce trebuie rezo]\·ate prin
contribuţia noastră lot mai activă
şi mai responsabilă. folosind bine
cadrul larg democratic de part icipare la actul conducerii şi la înfăp
tuirea planurilor şi obiecti\•elo1· stabilite. Reportajul de fiecare zi se
cen-! a fi în această situatie r; con\'in0ătoare mărtude sonoră a celnr
mal înaintate experien\e şi irii\iati\'•.! muncitoreşti confirmate de rezultate. Vom pleda astfel nentn1
gcneral i zarea i cleil or valoro:1"e el ii1
diferite sectoare ale prnduc\iei mnterialP, Nu este sufici"nt să afirm,im că în domeniul X sau Y sint
obiecti\·e mnhilizatnare. Se c;tie
asta! Trebuie să surprindem cele
mai Yaloroase expcdenle si 'll:'t iun i
cCJncrete, să le stimulăm. <;ă le facem cunoscute. s;1 milităm ncntru
e:---tinclerea ariei lor de aplicare.
f;.ş lua un singur exemplu. pornind
tocmai de la o apreciere-chemare
cuprinsă în cuvintarea rostită de
tnvarilsul Nicolae Ccausescu Ia cleschiclcrea
Congresului
oamenilor
muncii. Referindu-se ln cîte\·a dintre obiectivele asupra cărora trebuie
să ne concentrăm forfele. secretarul
gener:il al partidului amintea. în
primul rînd, dezvoltarea bazei ener-

Clasei muncitoare tărănimi i, intelectualităţii, întregului .nostru _P.opor_,
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~ •
•
•
• t- f
t
chezas1a ca
le datorăm tot ceea ce am realizat - ş 1 ele reprezm a or .a ş~.
·
toate programele şi hotărîrile noastre vor fi înfăptuite cu succes !
NICOLAE CEAUŞESCU
getice şi de materii prime, în vederea desfăşurării în bune condiţi
uni a întregii activităţi. Ce cîmp
larg de acţiune, de intervenţie revine presei in acest domeniu!
La Actualităţi-Radio proiectăm o
an..:hetă de presă (serial) consacrată
modului în care se asigură buna
funcţionare a iermoceQtralelor pe
cărbune, precum şi livrarea ritmică
a cărbunelui energetic în cursul
iernii. Nu vom avea nici o contribuţie la soluţionarea problemelor
amintite dacă vom afirma că la
Turceni sau Rovinari grupurile energetice funcţionează sub nivelul
planificat, sau că minerii din nu
ştiu care bazin au datorii neonorate
faţă de termocentrale. Ne propunem să sprijinim îmbunătăţirea activităţii
unor mari termocentrale
care funcţionează cu mult sub capacităţile proiectate, stimulînd factorii
responsabili să întreprindă acţiuni
operative şi hotărite.
Heporterul trimis la Turceni şi
Rovinari, prezentind situaţia existentă, lucrările în curs, va prilejui
un dialog între energeticienii Gorjului şi furnizorii de la care se aş 
teaptă utilaje. cu institutele de cercetare ce trebuie să asigure, acolo,
în teren, asistenţa tehnică de înaltă
calificare, cu intreprinderile miniere
care trebuie să livreze ritmic cărbune de calitate corespunzătoare
Reportaje, interviuri, chiar transmisii directe vor urmări evoluţia lucrărilor, modul în care sînt îndepli-

Noi

acţiuni,

destinate

nite angajamentele asumate, greutăţile ce trebuie depăşite, semnafind
totodată
atitudini de nepăsare,
lipsă de răspundere, risipă etc.
Am amintit o singură temă. Aria
problemelor ce se impun abordate
este mult mai · largă. Se cuvine să
amintim aici acţiunile întreprinse
de organele colective de conducere
pentru îndeplinirea ritmică a producţie:, asigurarea calităţii şi competitivităţii, onorarea sarcinilor la
export, preoc upările pentru calificarea şi policalificarea oamenilor.
creşterea productivităţii muncii. şi.
nu în ultimul rind, modul în care
este valorificat cadrul larg, democratic de participare a oamenilor la
actul conducerii.
Avem o anumită experienţă în
abordarea cu eficienţă a unor asemenea probleme. Credem, însă, că
trebuie să ne reînnoim energiile, să
prospectăm mai profund şi mai nuanţat viaţa, să utilizăm cu mai multă supleţe mijloacele gazetăriei radiofonice pentru a fi ccnvingători
în contact cu ascultătorii. Sînt acestea numai citeva din sarcinile asupra cărora ne concenlrăm atenţia
în această perioadă de după Congresul al III-lea al oamenilor muncii. fiind şi noi, alături de întregul
popor. mobilizaţi de a contribui
prin mijloacele specifice profesiunii
noastre la promovarea noului. la
înfăptuirea obiecli vei or stabilite de
Congresul al XIII-iea al partidului.
Ştefan

NACIU

de presa"

rezolvării

eficiente

a problemelor economice prioritare
Asemenea tuturor strălucitelor
expuneri ale secretarului general al
partidului, şi magistralele cuvîntări
rostite de tovarăşul Nicolae
Ceauşescu la cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii ni se relevă ca un nesecat izvor de inspiraţie, ca o minunată apă vie, dătă
toare de noi forţe, în strădaniile pe
care le depunem pentru ridicarea

pe trepte calitativ superioare a întregii noastre activităţi, pentru sporirea rolului gazelei noastre în viaţa eco nomică, politică şi socială a
judeţului. Ială de ce, studiind şi
însuşindu-ne cu profundă satisfacţie conţinutul cuvînlării, am trecut
de îndată la elaborarea unui cuprinzător plan tematic, preocupîndu-ne stăruitor să asigurăm reflec-

tarea eît mai largă în. c?loanele
acestora a bogăţiei de idei ce se
degajă din importantul document.
Aşa cum sublinia. se_cretar~ general al partidulw, in perioada
următoare este necesar să se acorde
0 atenţie prioritară dezvol~~rii .bazei energetice şi de matern P~~me
în vederea asigurării condiţulor
necesare desfăşurării în bune condiţiuni a întregil activităţi economice. 1n acest domeniu, ne-ain propus să realizăm şi să. public~, în
funcţie de specificul }Udeţulw, rubrica „P atriei mai m ult ţiţei!" Judeţul Giurgiu nu are zăcăminte de
cărbune, de minereuri sau de al:e
asemenea materii prime. Dar m
subsolul său există petrol. Şi ne-am
propus ca în cadrul rubricii amintite să sprijinim cit mai mult eforturile colectivelor de la Schela de
extracţie petrolieră Clejani şi Sc~~
la de foraj Bălăria pentru valorificarea cit mai eficientă a acestei
boctătii în spiritul indicaţiilor secretarului general al partidului. Pe
de altă parte, am stabilit ca în. trimestrul IV să declanşăm o acţiune
de presă sub genericul: „S ă. reducem cu exigenţă consumurile energetice şi de materii prime". In cacirul acestei acţiuni vom w·mări cu
perseverenţă

creşterea

răspunderii

gospodăreşti

la fiecare loc de muncă, stimularea iniţiativelor menite
să determine reducerea consumurilor intensificarea activităţii de
recuperare şi refolosire a materialelor, a subansamblelor şi a pieselor
recondiţionate.

„Calita tea pr oduselor, cartea de
a comp etenţei profesionale" se
intitulează rubrica pe care o consacrăm unui obiectiv deosebit de
important din cuvîntarea rostită de
tovarăşul Nicolae Ceauşescu la recentul Congres al oamenilor muncii.
Problemele din acest domeniu, prezentate în di.ferite genuri şi modalităţi publicistice (articole-colaborări
de generalizare a experienţei pozitive articole de analiză, anchete,
mes~ rotunde, reportaJe, însemnări)
vor face obiectul unei ainple dezbateri în coloanele gazetei. Vrem
ca, pe această cale, să contribuim
şi noi la ridicarea nivelului tehnic
şi calitativ al produselor, astfel încît acestea să satisfacă, din toate
punctele de vedere, cerinţele producţiei şi să asigure creşterea competitivităţii pe piaţa externă. Concomitent cu rubrica menţionată mai
înainte, vom susţine o alta, consacrată sarcinilor specifice din domeniul exportului, perfecţionării continue a activităţii de producţie
vizită
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Numai acţionînd cu toată hotărîrea, într-un spirit nou, revoluţionar, vom
face adevărata critică şi autocritică . Să facem critică şi autocritică prin fapte,
prin realizări ! Aşa vom demonstra că lucrăm ca revolutionori, ca adevăraţi
11

comunişti

!"
NICOLAE CEAUŞESCU

pentru beneficiarii externi, îndeplinirii cu rigw·ozitate a obligaţiilor
contractuale pe care le au unitâţile
productive. Această rubrică p~artâ
genericul „Realizarea planu1u1 _la
expor t, o indatol"ire de m are rasp m1dcre".
.
Am reţinut şi am înţeles H~tportanţa deosebită a recomandanl~r
tovarăşului Nicolae Ceal:1şes;:u P_nvind pedecţionarea continua ~ 1~~
văţămmtului, a întăririi leg~tu~u
acestuia cu ştiin~a şi producţia, m
vederea asigurării cadrelor necesare
de muncitori ş1 specialişti de înalta
calificare pentru toate sectoarele dtJ
activitate. Aceste recomandări ne-au
determinat să prevedem în planu_l
tematic şi să publicăm în g'.lzeta
rubrica permanentă „Şcoala ş_1 cerinţele producţiei". în materialele
pe care le vom publica, vom pune
un accent deosebit pe în(ăptuirea
programelor de planificare, d~ I.or~
mare a unor muncitori şi specialişti
cu ample cunoştinţe din mai m_u~te
domenii în raport cu neces1taţ1le
specific~ economiei judeţului nostru,
în care in ultimii ani, s-au dezvoltat impetuos industria construcţiilor
de maşini şi industria chimică_.
_
O altă cerinţă de o excepţionala
însemnătate spre care sîntem chemaţi să ne îndreptăm atei:iţia_ este
cuprinsă în următoarea 1pd1caţ1e
formulată
de tovarăşul Nicolae
Ceauşescu: „Avînd în vedere uri~a
s umă destinat ă investiţiilor, se impun măsuri hotărite, în toate sectoarele 1 pen tr u buna gospodărire, cu
m axim um de eficienţă, a investiţi
ilor pentr u reducer ea cost.ur ilor
inv~stiţiilor şi creş terea eficienţei
fiecăr ui le u in vestit ". Inspirîndu-ne
din această Judicioasă apreciere,
am iniţiat rubrica „Fiecare Icu investit - s uperior valorificat". Urmărim astfel realizarea la timp a
obiectivelor prevăzute a intra în
funcţiune in 1986, atingerea în cel.
mai scurt timp a parametrilor proiectaţi, calitatea lucrărilor pe şan
tierele noilor capacităţi de producţie şi ale construcţiilor de locuinţe.
„Democraiia muncitorească î n act.iunc" este genericul suitei de materiale care vor aborda teme refer itoare la autoconducerea şi autogestiunea muncitorească, la adună
rile generale ale oamenilor muncii,
la modul cum se înfăptuiesc propunerile făcute de ei. la activitatea
consiliilor oamenilor muncii, la
felul în care acestea îşi îndeplinesc
sarcinile ce le revin din hotărîrile
marelui forum muncitoresc, din
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cuvîntările
tovarăşului
Nicola~ Ceauşescu.

Desigur, cu acestea nu am epuizat vasta şi complexa problematică
ce se desprinde din documentele
Congresului oamenilor muncii. In
scopul sporirii rolului educativ al
gazetei, m spiritul orientărilor formulate de secretarul general al
partidului, am prevăzut şi publicăm
deja rubricile „Ordine şi disciplină
la fiecar e loc de m un că", „ A fi re·
volu ţionar", „Com uniştii în primele r înduri" etc. Aceste rnbrici şi
altele, concepute în lumina învăţă
mintelor desprinse din cuvîntările
tovarăşului Nicolae Ceauşescu la a
65-a aniversare a partidului, Congresul al III-lea al oamenilor muncii şi cu prilejul deschiderii noului
an şcolar, vor cuprinde materiale
pe următoarele teme: lupta desffişurată de comu nişti împotriva a tot
ce este perimat, pentru promovarea
noului; preocupările organizaţiilor
de partid pentru organizarea ştiin
ţifică a producţiei, creşterea răspun
derii specialiştilor pentru introducerea şi extinderea în producţie a

Cuvintul nostru
pe o adincă

1

să vădească

celor mai avansate tehnologii; i·espectarea principiilor autoconducerii, ale noului mecanism economicofinanciar; asigurarea autofinanţării;
răspunderea
revoluţionară
pentru
apărarea şi dezvoltarea proprietăţii
socialiste, garanţie a înfloririi multilaterale a patriei, a ridicării bună
stării poporului.
Fiind conştienţi că trebuie să ne
preocupăm in continuare de îmbogăţirea
acestei tematici, inspirîndu-ne permanent din inepuizabilul
tezaur de idei şi teze cuprinse în
cuvîntările conducătorului partidului şi statului nostru, ne vom mobiliza toate forţele pentru a ne ad uce
o contribuţie cîL mai mare la mobilizarea oamenilor muncii în vederea realizării măreţelor obiective
stab'lite de Congresul al XIII-iea
al partidului, fundamenlute cu contribuţia decisivă a tovarăşul u 1
Nicolae Ceauşescu, ilustrul ctitor
al României socialiste moderne.
Cons ta ntin GRIGORESCU
redactor şeC al gazetei
„Steagul roşu " - Giurgiu

să

se Întemeieze

cunoaştere

spirit critic

Gazetarii gălăţeni au urmărit cu
viu şi profund interes desfăşurarea
lucrărilor Congresului al III-lea al
oamenilor muncii - acest Iorum
suprem al
democraţiei
noas v.-e
muncitoreşli care, prin realegerea
tovarăşului Nicolae Ceauşescu
în
înalta funcţie de preşedinte al Consiliului Naţional
al
Oameniior
Muncii a dat glas voinţei unanime
a cetăţenilor ţării, recunoştinţei şi
încrederii lor nestrămutate că această 'Jpţi une unanimă şi responsabi lă
o[cră
garanţia
înain tarii
noastre ferme pe drumul lumin0s
al socialismului, · sub conducerea
clarvăzătoare a celui mai iubit fiu
al naţiunii, arhitectul genial
al
politicii inţerne şi externe a patriei
noastre.
Magistralele cuvîntări rostite c.ie
la înalta tribună a Congresului de
secretarul general al partidului au
constituit şi constituie pentru fie-

a

realităţii,

şi

autocritic

care dintre noi un permanent program de acţiune, studierea lor aprofundată relevîndu-ne noi şi preţioase direcţii şi modali tă ii de înţelegere şi reflectare
a realităţi i .
de abordare a problemelor într-un
spirit care trebuie să se caract~
rizeze în egală măsură prin conipetenţ.ă şi talent
gazetăresc.
prin
dăruire şi pasiune
revoluţion ară.
„Să avem în veder e pe1·manent spunea
tovarăşul
Nicolae
Ceauşescu că trebuie să acţio
năm ş i să lucrăm . ca revoluţionari ,
că revoluţia nu s-a înch eiat, ci ca
con tinuă în co ndiţiile noii etape ele
dezvoltar e, că trebuie să
luptăm
p erman ent pentr u n oi şi noi desco1>erirj în toate dom eniile, să })erf ecţion ăm gindirea ş i concepţ ia poli ti co-social ă!" Sînt cuvinte profund
progrsmatice, care impun, deci, şi
activităţii
gazetăreşti o orien laîC
nou~1. imprimîndu-i mai multă fer-

„Să înţelegem că noi purtăm

răspunderea pentru viitorul de
miine 1 pentru viitorul din 2050 ol României şi să lucrăm în acest spirit ! Aceasta înseamnă o fi revoluţionar, a fi comunist !"
NICOLAE CEAUŞESCU

mitate, mai mullă exigenţă,
un
puternic suflu înnoitor.
Conştienţi de aceste înalte
cc,
mandamente, ne propunem să .facem din coloanele ziarului nostru
veritabile tribune, prin intermediul
cărora să milităm cu pasiune pentru · ca
fiecare
sa,rcină
caprinsă în
cuvîntările tovarăşului
Nicolae Ceauşescu să p1·indă conturul definitoriu al faptei, să
se
regăsească în fiecare realizare, în fiecare nou succes al celor ce muncesc
în acest judeţ. In domeniul economic
vom acorda, fireşte, prioritate celol'
două mari unităţi industriale
Combinatul siderurgic şi Şantierul
naval - publicînd, cu regularitate,
materiale şi pagini speciale care să
reflecte problematica cu care
se
confruntă colectivele acestor
unităţi, modul în care răspund,
sub
conducerea directă a organelor şi
organizaţiilor de partid. sarcinilor
de mare însemnătate privind spor:rea continuă a producţiei de metal
şi înfăptuirea programului
naval,
în condiţiile sporirii continuie
a
productivităiii muncii, ridicării nivelului califaliv al produselor
şi
creşterii
necontenite a eficieniei
întregii activităţi. Rubrici ca: „Produ cţia fi zi că r eali za tă ritmic, in
condiţii d e în altă calitate",
„ Creş
terea produ ctivi tăţii muncii - coordonată d e bază a acti v itătii economice", „Construct.ia navaiă
p e trepte tot m ai în alte de calitat e
şi eficienţă"
vor deveni prezenţe
permanente în ziarul nostru, susţi
nind ideea angajării totale, necondiţionate, pentru înfăptuirea exemplară a planului în profil : eritorial,
pentru desfăşurarea
unei munci
responsabile,
eficiente.
Totodată,
pornind de la marile sarcini de export care revin judeţului vom reflecta în cadrul rubricii „Exportul
priorita te ab solută "
efortur,le
depuse pentru respectarea necondiţionată a termenelor
contractuale,
pentru sporirea competitivităţii produselor Jivrate partenerilor externi,
urmărind modul în care organele ~i
organizaţiile de pa1,tid, conducerile
colective ale întreprinderilor asigură toate condiţiile necesare înfăp
tuirii planului la export.
In acelaşi context, militînd pentru o acti vitale economică subordonată cerinţelor unei înalte
eficienţe, vom iniţia rubrica „Cercetarea .ştiinţifi că - factor holărîtor in
ridicarea nivelului tehnic al producţi ei ". In afara unor raţiuni de
ordin general, subliniate cu deosebită insistentă de secretarul general al partidului, o asemenea rubrică îşi găseşte în judeţul nostru şi
o motivaţie proprie, specifică. Aici

astăzi

atit în domeniul
siderurgic cîL şi în cel naval, importante instituite de cercetare şi proiectare, ale căror cadre, în colaborare
cu specialiştii din întreprinderi şi
cu cei de la universitatea gălăţeană,
pot şi trebuie să-şi aducă o contribuţie sporită
pentru ca îiecărui
produs să i se asigure o tehnologie
nouă, corespunzătoare cerinţelor obiective pe care le impune noua
etapă de dezvoltare a industriei româneşti, prezenţa ei tot mai activă
în circuitul economic mondial.
Pornind de la concepţia tovară
şului Nicolae Ceauşescu,
potnvit
căreia „Nici o a utomatizar e şi robotizare nu poate înlocui omul !",
o importanţă sporită vom acorda
unor rubrici şi actiuni publicistice
care să vizeze creşterea pregătirii
profesionale a celor
ce muncesc,
întărirea ordinii şi disciplinei. realizarea unei adevărate revoluţii in
gîndirea şi acţiunea oamenilor.
Strîns legală de aceste obiective va
fi şi rubrica „Omul - măsura fa ptei ; fa pta - m ăs ura omului", rubrică în care vom populariza
exemplele pozilive, vom critica tarele existente încă în conştiinta unora, vom milita pentru o atitudine
nouă fată de muncă şi viată, pentru
înţelegerea de către fiecare om al
muncii a marilor
responsabHităţi
care îi revin ca proprietar, producă tor şi beneficiar.
Am enunţat aici doar cîteva direcţii în care ne propunem să acacţionează

Să

ţionăm, cu convingerea că transpunerea în viaţă a sarcinilor stabilite
de secretarul general al partidului,
la cel de-al III-iea Congres al oamenilor muncii nu se poate realiza
prin cîtcva rubrici, oricît a1· fi ele
de bine gîndite, ci printr-o înţele
gere nouă. mult mai responsabilă
şi cuprinzătoare a muncii de ziarist,
a calităţilor pe care trebuie să le
e t alăm prin fiecare cuvînt aşter
nut pe hîrtie. A dovedi spirit revoluţionar în
această etapă
cu
profunde valente revoluţionare înseamnă ca ziaristul însuşi să
se
simtă participant şi cronicar al revoluţiei, adevăr care impune scrisului său capacitate mobilizatoare,
transformatoare. Ne propunem. de
aceea. ca indiferent de domeniul pe
care îl abordăm, cuvîntul nostru să
se întemeieze pe o adincă cunoaş 
tere a realităţilor, să vădească spirit analitic şi competenţă. Să Le
mereu prezent în miezul evenimentelor şi să le interpreteze în sen!.:.il
marilor sarcini pe care tovarăşul
Nicolae Ceauşescu le-a t1.1asat de la
înalta tribună a celui de-al III-lea
Congres al oamenilor muncii, constituie o îndatorire primordială a
· fiecărui gazetar şi, în acelaşi timp,
o garanţie că munca lui slujeşte
revoluţiei,
progresului şi prosperităţii patriei.

T udorei OANCEA
redactor şef al ziar ului
,. Viaţa nouă·' - Galaţi

dovedim spirit

făcind

revoluţionar

•
•
o cronica Vie
din ziar
•

u
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a prezentului nou, socialist
Asumarea activă a sarcinilor şi
obiectivelor reliefate în documentele ceiui de-al III-iea Congres al
oameniior muncii si asimilarea, în
deplina sa autenticitate, a spiritului revoluţionai', înnoi tor ce caracterizează cuvîntările rostite de secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, la
acest
important forum.
Iată cele două
imperative cuprinzătoare sub semnul cărora a fost, recent, regîndită
Şi „reaşezată" activitatea redacHci
ziarului „Zori noi"
din Suceava.
Ele vizeaz'ă, în esenţă , transforma-

rea convingerilor cu care membrii
săi şi-au îmbogăţit conştiinţa
în
fapte concrete, respectiv în demersuri publicistice
corespunzătoare
exigenţelor formulate.
Beneficiind, astfel, de o sw·să de
idei excepţional de generoasă, preluînd direcţii de acţiune prioritare,
programul muncii redactionaJe
a
dobîndit. la nivelul înt:·egului colectiv şi la cel individual, o consistenţă sporită, capacitatea potenţială într-o primă perspectivă
de a orienta mai sistematic activitatea, integrînd-o eficient celei care,
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Acum este nevoie de un revoluţionar de tip nou, cu înalte cunoştinţe în
toate domeniile - profesionale, tehnice, ştiinţifice şi culturale
în înţele 
gerea legilor naturii şi a legilor dezvoltării so~iale. Numai cu asemenea re'lloluţionari vom putea asigura mersul înainte şi înfăptu i rea noilor obiective ale
11

revoluţiei

!"
NICOLAE CEAUŞESCU

pe un plan mai amplu. se desfă
în toate domeniile vieţii social-economice a judeţului. Sub genericul „I n lumina ori entărilor şi
cerintelor
formulate de tovarăş ul
Nicolae Ceauşescu la marele forum
al democraţiei muncitoreşti, revoluţionare" , o primă serie de articole
a fost realizată pe teme referitoare
la promovarea largă a noului,
a
progresului
tehnic şi tehnologic ;
gospodărirea judicioasă şi valorificarea inteligentă a energiei ; reducerea consumurilor ca act de conştiinţă profesională etc. I nfăptu1ri,
preocupări, neajunsuri şi deziderate din spaţii ale luptei pentru dezvoltarea bazei de materii
prime,
creşterea nivelului tehn ic calitativ
al producţiei, promovarea celor mai
noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii,
aplicarea
riguroasă a principiilor
noului mecanism economico-financiar, ridicarea continuă a competenţei profesionale, realizarea unei
adevărate revoluţii în gîndlrea
şi
acţiunea oamenilor ş.a. au constituit şi constituie, d e asemenea,
obiectul unor investigaţii întreprinse şi valorificate publicistic în concordanţă cu co.nţinutul documentelor de referinţă.. Pe un asemenea
front larg, cu Tepere bine precizate şi priorităţi ierarhizate în funcţie de realităţile din cuprinsul judeţului, sînt antrenate toate
forţele redacţiei, problematica vastă a
Congresului regăsindu-se în fiecare
compartiment al muncii redacţio
nale. Dintre mijloacele gazetăreşti
puse în valoare ar putea .fi menţio
nate, în acest context, cele utilizate
în cadrul rubricilor „Productivitatea. muncii", „Modernizarea proceselor producth•e - sursă principală
a creşterii eficienţei
economice",
„Economisirea în ofensivă", „Ide i
la lucru" , .,,Tribuna experienţei pozitive" etc. -, cămra li se asigură
acum o !frecventă superioară
(şi
ritmicitate),
precum şi o sporită
forţă de înrîurire. L i se alătură cele
subsumate noului generic „R ezultatele muncii măsura exactă a
efici enţei stilului şi m e todelor folosite în activitatea de partid", inspirat de asemenea, de documentele
Co~gresului al III-lea al oamenilor
muncii, de aprecierile tovarăşului
Nicolae Ceauşescu cu privire la afirmarea
rolului conducător
al
partidului nu „numai prin declaraţii " , ci şi prin fapte, prin „parliciparea activă a fiecărui comunist
la înfăptuirea neabătută a hotăriri
lor de partid, a legilor ţării ".
Aşa cum a reieşit şi din dezbateşoară
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rile purtate în cadrul redacţiei in
etapa configurării planului de acţiune corespunzător noilor comandamente. perfecţionarea
reală
::i.
muncii noastre în perspectiva acestora, exercitarea efectivă a rolului
nostru specific în înfăptuirea obiectivelor
asumate sînt condiţionate
de asimilarea spiritului revoluţio
nar ce a marcat în chip strălucit
cuvîntările conducătorului
partidului şi statului. Inţelegînd şi abordînd în toată complexitatea ei atribut pregnant evidenţiat în documentele la care ne referim
problematica
actuală a edificării
progresului multilateral pe tărimul
vieţii materiale ş i spirituale, se impune - ne străduim în acest sens
şi ne propunem să facem
analize
exigente i:n organizaţia de partid şi în
colegiul de redacţie pe asemenea
teme - să conferim acLului publicistic capacitatea de a modifica pozitiv stările de lucruri vizate, de a
instaura o nouă calitate a muncii
in perimetrele investigate. Accentuarea combativităţii faţă de neajunsuri, atitudini şi mentalităţi 1nvech1te este una din modalităţile prin
care sîntem hotărîţi să ne racordăm
mai puternic la cerinţele creşter,i
forţei de influenţare a ziarului. Inlăturînd din vocabularul
propriu
verbul „nu se poate'', optînd noi
înşine ferm pentru ideea că ,,totul
se poate" (cu implicaţiile ei fertile, ca expresie a angajării concrete
Şi nu doar a unui optimism facil).
sîntem datori s-o propagăm şi să-i
demonstrăm valabili tartea prin con-

ziaristice trainice, convinNe însuşim. de asemenea,
ca principiu călăuzitor avînd aceeaşi înaltă sorginte, teza că nici justificările, dar n ici critica şi autocritica
formale, nu trebuie acceptate. Ne
socotim, aş:idar, datori să sprijinim
mai puternic ofensiva modului revoluţionar de a gîndi
şi acţiona,
dovedind răspundere şi discernă
mînt în identificarea manifestărilor
rutiniere, de automulţumire şi pasivitate, a cauzelor reale ce generează rămlneri în urmă în diferite
sectoare de activitate, a defi ... ienţelor existente dincolo de
„argumentele" cu care se motivează uneori nelmplinirile.
Celc,r 'două imperative la care ne
raportăm munc:i şi din a căror sferă de cuprindere şi de determinare
a unor str.ădani1 concrete am relevat numai 'cîteva aspecte, le sînt
subordonate. aşa cum am sugerat,
eforturile fiecărui redactor. In acelaşi timp, concursul
profesional
ce se desfăşoară în cadrul redacţi 
ei. prin spiritul de emulaţie generat
şi prin criteriile ce orientează afirmarea competentei, asigură la mvelul întregului colectiv. alături de
alte mijloace şi măsuri politice şi
organizatorice, intensificarea preocupărilor destjnate amplificării .:iicienţei activităţii noastre. Obiectiv
în realizarea căruia este nemijlocit
implicat aportul hotărîtor al org<.nizaţiei de partid.
Jon NEDELEA
redactor şef adjunct al ziarului
„Zori noi" - Suceava
strucţii

gătoare.

„Pe baza realizărilor, care nu pot fi tăgăduite de nimeni, putem afirma că, într-adevăr, am reuşit să punem te melii trainice înfăptuirii noii revoluţii agrare, că producţiile pe care ni le-am propus se pot realiza şi se p ot
chiar depăşi, că agricultura noastră socialistă dispune, ca şi industria, d'~
mari posibilităţi pentru a-ş1 demonstra superioritatea".

NICOLAE CEAUŞESC U

Înaltă responsobilitote
şi competentă

în l'roloreo
problematicii agrare
Din experienţa gazetei „Oltul'' din judeţul
„Erou al noii revoluţii agrare''
După cum se cunoaşte, în il'meiul marilor realizări obţi
nute în acf'si an în sporirea producţiei agricole, Comitetul
Politir: ExcC'ut.iv al C.C. al P.C.H.. a hotărît, la propunerea
secrcfarului general al partidului, instituirea titlului de
„Ernu al noii revoluţii agrare·', stabilind totodată ca primul
jucltţ căruia să i se confere înaltul titlu să fie ju deţul Olt,
carr a realizat producţii ce demonstrează - aşa cu m sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu „că şi în agric ultură
mcrţ;<'m cu !)aşi hotărîţi în înfăptuirea obiectivelor stabilite
de ('Ongresul partidului, a noii revoluţii agrare".
He;,ullatcle superioare obţinute în agricultura judeţului
OH reflect~ efort urile neobosite ale oamenilor muncii, care
- sub conducerea organelor şi organizaţiilor ele partid a·1 acţion;:,t tot timpul cu perseverenţă, cu dăruire şi tenacitall', c u pusiune revo luţionară. Fără îndoială, aceste rezultate, de neconceput chiar şi cu un deceniu în urmă, înco;pon'<i:t<l ~i con tribuţia, poate modestă, dar nu mai puţin
semnificati\·ă, a colectivului redacţional al gazetei „Oltul·',
u11 colectiv matur şi inimos, conştient de îndatoririle sale.
Ceea ce ne-a şi determinat, de altfel, să organizăm Ia Slatina o n~asă rotundă, în cadrul căreia ziariştii de aici să ne
împiiri{:~ească clin experienţa
acumulată, îndeosebi
anul
ac<'sla, ln marca bătălie penku realizarea unor recolte sigure ~i stabile, pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluţii
ngrare. La masa rotundă au luat parte : E'llilian ROUA,
rcclacionil ~cf al gazetei, AureJ GAGIU, secret ar responsabil de n:dacţie, Constantin DIRNESCU şi Nicolae DIACONll, şefi de rubrică, Gheorghe MORARU şi F ilon SI N,
reclactod principali.

Âprecieri mobilizatoare,
obligaţii

sporite

Emilian ROUA : Asemenea tuturor locuitorilor de pe aceste meleagul"i, şi noi, gazetarii de la Slatina,
ne simţim deosebit de onoraţi de
înaltele aprecieri făcute de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul
general al partidului, la adresa oamenilor muncii de pe ogoarele Oltului. Faptul că judetul nostru a
devenit primul judt!ţ din ţară ce
poartă titlul de „Erou al noii revoluţii agrare" reprezintă un prilej
de mîndrie, de legitimă satisfacţie,
mobilizează, însuileţeşte, dar şi obligă, sporeşte răspunderile noastre.
Fără înd oială, rezultatele obţin u
te la nivelul întregii agriculturi a
Oltului nu au apărut din senin. Sînt
consecinţa firească a unor eforturi
deosebite, de zi cu zi, pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluţii
agrare. Aceasta înseamnă, în concepţia parti dului nostru, a secretarului său general, tovarăşu l Nicolae
Ceauşescu, accelerarea
dezvoltării
intensive a producţiei agricole, asigurarea bazei tehnico-materiale a
agriculturii, pregătirea şi folosirea
eficientă a resurselor de muncă şi
a cadrelor de specialişti, dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţi
fică,

perfecţ ion area

organizăl"ii

şi

conducerii producţiei, ca şi a întregului sistem de relaţii de producţie şi sociale din agricultură, ridicarea nivelului de conştiinţă ail oamenilor care lucrează în această
ramu ră de bază a economiei naţionale. De altfel, acestea au fost
şi direcţiile de acţiune ale colectivului nostru redacţional, care. aşa
cum s-a apreciat într-o recentă şe
dinţă a biroului judeţean de partid.
şi-a adus o contribuţie însemnată
la înfăptuirea obiectivelor noii revoluţii
agrare.
Aş dori să subliniez că, în acest
context, ne-a preocupat, înainte de
toate, generalizarea experientei po·zitive a cooperatorilor din Scornicesti, cei dintîi care au realizat recolte mari : 6-7 OOO k~
griu si
20-21 OOO kg porumb-ştiuleţi la
hectar. Evident, aflîndu-ne în faţa
unui asemenea exemplu, nu puteam
să nu facem tot ce era posibil penţr1,1 ca acesta să fie bine cunoscut
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şi aplicat în celelalte unităţi agricole. Au apărut reportaje, interviuri, anchete, şi nu numai de la
Scorniceşti ci şi din activitatea celor ce au preluat experienţa înaintată de aici. Mă gîndesc la materialele care au reflectat strădaniile
oamenilor muncii de la CUASC
Valea Mare de a obţine recolte tot
atît de mari ca şi vecinii lor. Sigur, am căutat în permanenţă să
fim - cum se spune - „pe fază",
acţionînd pentru îndeplinirea programelor adoptate de comitetul judetean de partid, îndeosebi a celui
vizînd creşterea fertilităiii solului.
Am iniţiat în această privinţă chiar
şi
o acţiune publicistică denumită de noi „Un milion" în
sprijinul administrării pe ogoarele
sărace a unui milion de tone
de
îngrăşăminte organice. Am sprijinit intens şi efectuarea scarificării
solurilor podzolice din partea de
nord a ,judeţ.ului, soluţie agrotehnică deosebit de ingenioasă datorită căreia acestea produc acum cît
cernoziomul. Şi exemplele ar putea să continuie.
Bineînţeles, gazeta noastră a reflectat
şi
amplul,
fructuosul
schimb de experienţă organizat în
judeţul nostru, din iniţiativa
secretarului general al partidului, în
cadrul Consfătuirii pe ţară cu activul de partid şi de stat din agricultură. Pe timpul pregătirii acestei acţiuni de largă rezonantă, în
preajma desfăşurării sale, am publicat două pagini cuprinzînd articole concrete, la obiect, sub genericul „Experienţa fruntaşilor la
îndemîna tuturor". Ecourile stîrnite de acest important eveniment din
viaţa judeţului nostru, mai ales de
aprecierile
tovarăşului
Nicolae
Ceauşescu, de cuvintele sale însufleţitoare, continuă să fie prezente,
număr de număr, în paginile ga-
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zetei noastre
fi prezente

şi,

de

multă

bună seamă, vor
vreme de acum

încolo.

ln miezul
problematicii agrare
Nicolae DIACONU : Aş dori să
subliniez în mod deosebit implicarea noastră directă în viata şi
preocupările de zi cu zi ale judeţului. Cunoaştem bine ceea ce întreprinde organul de partid la un
moment dat, într-o direcţie
sau
alta, într-un sector sau altul. Ne
străduim să fim mereu în actualitate, în miezul problemelor, participăm
nemijlocit la înfăptuirea
hotărîrilor adoptate în diverse domenii, deci şi în agricultură. Aceasta şi explică prezenţa în paginile
gazetei a unor teme şi rubrici ce
vin în sprijinul înfăptuirii programelor de lucru menite să pună în
valoare toate posibilităţile existente pentru realizarea unor recolte
bogate, superioare, care constituie,
de altfel, şi obiectivul strategic principal al noii revoluţii agrare. Cu
cîteva zile în urmă, am răsfoit un
număr din 1974 al gazetei noastre.
Susţineam pe atunci o acţiune ini(ială de cooperatorii de la Scorniceşti
şi
Izbiceni : realizarea a
15 OOO kg porumb-ştiuleţi la hectar.
Fireşte, este o cifră de mult depă
şită. Anul viilor s-ar putea să ne
propunem realizarea a 30 OOO kg
porumb-ştiuleţi la hectar.
Emilia n ROUA : Cu certitudine !
De altfel, sînt şi în acest an unitc1ţi care au obţinui o asemenea
producţie, iar pe unele loturi chiar
şi mai mult.

Nicolae DIACONU : Nu este lipsit, cred, de interes să subliniem
preocuparea redacţiei noastre de a
face cunoscute oamenilor măsurile
iniţiate de comitetul judeţean
de
partid în diverse domenii de activitate. Şi fiindcă noi discutăm despre agricultură, aş putea spune că
n-a existat sarcină mai importantă, stabilită în şedinţele de comandament sau cu alt prilej, care să
n-ajungă, ca să spunem aşa, pînă
la ultimul cooperator.
Este constantă şi preocuparea
noastră pentru reflectarea în paginile gazetei a vieţii de partid de la
sate. Aş putea
să mă refer în
această privinţă la rubricile „Comuniştii
în fruntea acţiunilor",
Organizator de partid şi preşedinte
~I CUASC·', care, de regulă, sînt
scrise cu ajutorul
colaboratorilor
noşt1·i, a unor oameni care lucre.ază
eiecliv în agricultură. N-am pierdut din vedere nici activitatea organizaţiilor de masă
şi
obşteşti
pentru înfăptuirea cerinţelor noii
revoluţii agrare. „Tineri pe fronturile campaniei", „Forţa exemplului utecist", „Femeile - participante active la viaţa economică, politică şi socială a judeţului" - iată
cîteva din genericele care pot fi
intîlni te în acest an în paginile gazetei. Urmărim să facem larg cunoscută, pentru a putea fi aplicată,
experienţa pozitivă din munca politico-educativă, metodele de lucru
care s-au dovedit a avea o mai
mare forţă de convingere în rîndurile lucrătorilor de pe ogoare.
Em ilian
R OUA:
ReCeritor la
preocupările noastr~ pent~':1 generalizarea experienţei pozitive, aş
dori să adaug că, răsCoind colecţiile gazetei „Oltul ", red~cto1:ii din
presa centrală, de la radio ş1 televiziune, care ne-au
v1z1tat anul
acesta, au apreciat că eie reprezintă un valoros izvor
documentar mai
ales în ce priveşte
tratare~ problemelor noii revoluţii
agrare. Şi nu numai un izvor de
fapte şi date concrete, ci şi de probleme de idei interesante. Aceasta
însea~nă că sîntem prezenţi în actualitate, ceea ce, evident, nu poate decît să ne bucure.
Nicolae D IACONU: ln cuvîntarea
rostită la încheierea lucrărilor Conaresului al
III-iea al oamenilor
~uncii referindu-se la necesitatea
afirmă~ii mai puternice a spiritului revoluţionar, tovarăşul Nicola~
Ceauşescu spunea, între altele, ca
„primul secretar şi activul d e partid din Olt, în primăvară nu s-a u
gîndit să se ducă la ADAS şi la
alţii ca să strîngă documente că
s-a compr omis recolta".
Fireşte,
nici noi, gazetarii comunişti de la
,.Oltul", analizînd situaţia din unităţile ag1·icole rămase mai în urmă. n-am acceptat nici un fel de
justificări din
partea interlocutorilor noştri. Le-am demonstrat concret. cu cifre şi fapte luate din unitiiţile agricole care, în aceleaşi
condiţii, obţineau rezultate superioare, că nu ,,cauzele obiective" sint

de vină pentru neîmplinirile lor, ci
ei înşişi, stilul lor de lucru. în
acest spirit, de altminted singurul
posibil. au Cost scrise, spre exemplu. anchetele: .,Fermele - importante surse de autoaprovizionare"
şi ,.Moduri diferite de organizare a
muncii - producţii diferite".

Atitudine

critică,

faţă

.

v·· .· .. Masă

......

•
plan,
ln pnm

s-a aflat:

combativă
•

:

Filon SIN: Scriind săptămină de
despre
recolte sporite,
tehnologii avansak, tlespre productivitate şi preţ de cost în agricultură probleme, evident, deosebit
de importante noi ne-am stră
duit să
nu pierdem din vedere
omul. Fiindcă el este cel care decide, în ul1timă instantă. soarta producţiei şi în domeniul la care se referă dezbaterea noastră. E
drept,
în gazetă au mai apărut şi materiale tehniciste. sîntem conştienţi de
această lacună, dar cele mai multe
au evidenţiat contribuţia efectivă a
oamenilor muncii de la sate la infăptui rea obiectivelor noii revoluţii
agr,are. Aş remarca în aceas1tă privinţă audienţa de care se bucură
în rîndul cititorilor. şi tocmai din
considerentul amintit, rubrica „Eroi
cotidieni ai muncii". Ca de altminteri şi materialele apărute sub semnătura unor lucrători din agricultură, buni cunoscători ai reaJHăţi
lor din unitătile lor.
Ca secretar al biroului organizaţiei de par1tid din redacţie. aş ţine
neapărat, să menţionez preocuparea
noastră pentru tratarea cu responsabilitate şi competenţă, la un nivel
publicistic cit mai ridicat cu putinţă a problematicii agrare. Incă
în primăvară, la ordinea de zi a
unei adunări generale s-a aflat re.foratul cu tema .. Contribuţia comuniştilor din redacţie la
oglindirea
în paginile gazetei a activităţii din
agricultură". Dezbaterile
au fost
deosebit de vii, s-au formulat aprcs:iptămînă

•

de nea1unsur1

Emilia n ROUA: Aşadar. să
nu
se creadă' că
în paginile ga:i:etei
„Oltul"
problemele
agriculturii
au fost tratate numai la superlativ,
mergîndu-se exclusiv sau aproape
exclusiv pe linia generalizăr i i experienţei pozitive. S-a luat atitudine ori de cite ori a fost cazul
şi, din păcate, n-au lipsit situaţiile
ce meritau să fie criticate deschis,
fără menajamente.
Constantin DIRNESCU : Zootehnia are în judeţul nostru o pondere însemnată, dar nu se ridică la
nivelul celorlalte sectoare.
chiar
dacă multe unităţi au înregistrat,
în ultim;i 2-3 ani. progrese evidente. De
aceea.
îmbu n ătăţirea
muncii în acest sector vital al economici a stat permanent în atenlia noastră. Sigur, şi în acest domeniu am popularizat larg experienţa pozitivă. De pildă, cea a cooperatorilor de la Scorniceşti. Perieti, Valea Mare, Ghimpeteni, Vă
leni, care
au obţinut însemnate
producţii de Ja12te şi carne.
Emilia.o ROUA: Poate vă referHi
şi la intervenţia gazetei în chestiunea preţului de cost al laptelui la
C.A.P. Schitu ...
Constantin DIRNESCU: Da. Este
vorba de articolul „Simpla cunoaş
tere a
deficienţelor nu
sporeşte
cantitatea de lapte". apărut cu trei
luni în urmă. Acesta n-a fost un
caz singular. Ne-a oferi~ însă posibmtatea de a atriage atenţia asupra consecinţelor pe care le poate
avea slaba organizare a muncii, nerespectarea tehnologiilor ştiinţifice
de lucru. Au urmat apoi
raiduri
anchetă în mai multe ferme zootehnice, s-a
publicat săptămînal
clasamentul prod ucţiei de lapte, pe
C.U.A.S.C.-uri şi unităţi. Am aflat
din disculiile cu oamenii în teren,
că materialele respective, dar mai
ales clasamentele.
au
constituit
pentru to\i şi pentru fiecare în
parte un prilej de analiză 5i de
autoanaliza.
Emilia.o ROUA: Biroul comitetului judeţean de partid a dispus ca
articolul referi Lor la si tuatia de la
C.A.P. Schitu. să fie prelucrat în
toate unităţile agricole. Ceea ce s-a
şi făcut...

OMUL

rotundă

cieri pozitive şi negative, s-au fă
cut propunen care şi-au găsit apoi
locul cuvenit în planurile de muncă şi, lucrul cel mai important, în
coloanele publicaţiei.
Aurel GAGIU: Angajamentul comitet.ului judeţean de partid de a
înfăptui
încă în acest an principa1lele obiective ale
noii revoluţii
agrare a devenit pentru noi. gazetarii comunişti de la „Oltul„. adevărat cuvini de ordine. O do vede~
te şi faptul că de generalizarea experienţei pozitive din unită!. ile agricole fruntaşe s-a preocupat întregul nostru colectiv Tedacţional.
Aceasta se poate lesne vedea citind, cred. şi paginile speciale: .,Angajare fermă. eforturi
susţinute
pentru obţinerea unor producţii superioare în fiecare uni ta te agricolă", „lndeplinirea
exemplară
a
programelor din agricultură - cuvînt de ordine al tuturor lucrători
lor de pe ogoare". „Săptămînă-re
cord în executarea lucrărilor agricole", toate apărute sub genericul
„Experienţa fruntaşilor la îndemîna tuturor". Desigur. exemplele
sînt mult mai numeroase, unele
dintre acestea fiind citate şi de că
tre colegii mei. Ceea ce aş dori eu
să subliniez neap ă rat este faptul că,
popularizînd noul. noi n-am făcut
cunoscute doar tehnologiile avansate. actionînd apoi pentru .răspîndi
rea lor cit mai largă. Am făcut, mi
se pare, ceva mai mult: ne-am adus
contribuţia la spulberarea neîncrederii multora în posibilitatea reali;r.ări i unor producţii mari în agricultură, mai ales în zonele care nu
beneficiază de
condiţii
naturale
prielnice.
In altă ordine de idei, este adevărat că cele mai multe dintre materialele pe teme agrare au avut
un caracter de lucru, mobilizator,
fiind apreciate de cititorii noştri.

15

.

Cărti
„
Dar tot atît de adevărat este că au
văzut lumina tiparului şi
unele
materiale mai generale, în care enunţurile, juste. desigur. nu
au
fost susţinute prin fapte şi exemp le concrete. Altele, cum s-a mai
spus, au avut un caracter prea tehnicist. Fiindcă este limpede că, dincolo de popularizarea unor tehnologii, latură foarte importantă ce
nu trebuie deloc subestimată, noi
nu trebuie să renunţăm la menirea
noastră de căpetenie: aceea de a fi,
prin tot ceea ce scriem, edu cator i.
Gheorg h e MOR AR U : S-a
spus
mai înainte că întregul colectiv redacţional a fost angajat în susţi
n erea problematicii agrare.
Nici
n-ar fi fost cu putinţă ca un singur om - pentru că numai unul
lucrează la această rubrică să
r ezolve sarcinile deosebit de complexe care ne revin în acest domeniu. Au fost situaţii, în special pe
t impul campaniilor. cînd au tr ebuit
să apară. într-un
singur număr,
cîte 2-3 şi chiar 4 pagini cu
materiale din agricultură. Este limpede că trebuia să participăm cu
toţii la scrierea lor. La acestea se
adaugă foile volante în
sprijinul
oamenilor muncii de la sate. elaborate, de asemenea, de către întregul colectiv. O astfel de foaie.
de fapt o veritabilă gazetă specială.
a apărut cu cîteva zile în urmă.

Există destul loc
•

pentru mai bine...
Fireşte 1;e impune relevaL şi
un
alt aspect. Toate resoarteJe noastre. poate mai puţin cel industrial.
includ în sfera lor de activitate şi
preocupări menite să contribuie Ia
educarea oamenilor muncii din mediul rural. De pildă, resortul care
se ocupă de problemele social-cetăţeneşti, întocmesc periodic pagina
„Viaţa satului". In spaţiul ce-i este
afectat sînt evidenţiaţi . între altele,
lucră tori ai ogoarelor cu deosebite
calităţi gospodăreşti, cu spirit de
iniţiativă şi dragoste de obşte. Se
ia, în acelaşi timp, şi atitudine fat.ă de anumite anomalii, nereguii
ce impietează asupra bunului mers
al treburilor în satele noastre.
Emilia n ROUA: Biroul ju deţean
de partid a apreciat, cum spuneam,
pozitiv activitatea gazetei noastre.
S-a arătat, totodată. că în munca
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noastră există destul Ioc
pentru
mai bine. NP propunem. de aceea,
să abordăm
mai temeinic problemele dezvoltării agriculturii, cău 
tind cele mai bune căi şi mijloace
publicistice, capabile
să
explice
maselor conţinutul documentelor de
partid. orien,ările şi indicaţiile sectetarului general al
partidului
Sînt ferm
convins
că
gazeta
noastră îşi poate spori influenţa în
rîndurile oamenilor muncii şi, fă
cînd această afirmaţie. mă bizui pe
spiritul re\'oluţionar care animă colecti\•ul nostru redacţional. Va trebui să combatem cu mai
multă
fermitate lipsa de grijă faţă de averea obştească, manifestările antisociale, contrare eticii şi echităţii,
la rubrica „Supunem judecăţii opiniei publice", dar şi î1~ cadrul altor rubrici. Vom publica. în continuare, pagini speciale pe baza scrisorilor trimise de oamenii munci .
ne vo:n strădui să cuprindem toate
zonele. toate localităţile judeţului.
Aurel GAGIU : Fără îndoială. şi
pină acum am urmărit
eficienta
criticilor noastre. Dar va trebui să
o facem cu şi mai multă perse\'erentă. Se simte nevoia ca rubrica
„Revenim Ja materialele publicate"
să apară cu mai multă
frecventă.
Avem destule de făcut şi în ce pri\'eşte prezentarea graiică a problematicii agrare. F olosind mai bine
ibstraţia.
graficele
comparative,
mijloacele tipografice de care dispunem, vom reliefa mai pregnant
ceea ce este nou, înaintat în agricultura judeţului nostru.
Emilian ROUA : Pentru că ne aprnpiem de sfîrşitul d2zbatcrii
noastre. consider c.ă ea a fost u lilă,
în primul rînd pentru nu1. u1\!r111du-ne posibilitatea de a eva1ua o
dată în plus modul în care am tratat o problematică alît de complexă. cum este cea a dezvoltării agriculturii. Am acumulat. e drep .
o anumită experienţă pozitivă. da·
greul începe abia acum. Fiindcă va• trebui să muncim la nivelul
înaltului titlu ce i-a fost conferit
judeţului : titlul de
„Erou al noii
revoluţii agrare". Sînt convins, însă. că putem să-l onorăm cu cinste
şi demnitate. Ştim bine ce avem de
făcut, dispunem, de forţele necesare, de orientări clare, avem tot ce
ne trebuie pentru a ne situa la
inălţimea marilor răspunderi ce ne
revin în etapa actuală.
Masă rotundă organizată

de
Cons tan tin TATU

Ilustraţii

: Nicu CERNEI

scrise

de ziaristi
„
1n Editura Sport-Turism,
colegul nostru de la ziarul
„Scînteia", Ioan Erhan, publică
o interesantă carte de reportaje, intitulată sugestiv Acuarele pe planeta

albastră.

* * •
Ilie Tănăsache este autorul
unui nou roman inspirat din
realităţile noastre cotidiene :
Roagă-mă
orice
(Editura
Cartea Romanească)

* * •
In aceeaşi editu ră, colaboratorul nostru Ion Paveles~
semnează cartea Lumea ca o
corabie, rod al călătoriilor
sale în mai multe ţări de pe
glob.

*

*
Va leriu

*

Râpeanu publică,
la Editura Cartea Romaneas că, volumul Scriitori
dintre

cele

două

războaie

mondiale,

care cuprinde, între altele,
studii şi eseuri desure Nicolae Iorga şi Tudor Teodorescu- Branişt e.

* * •
Recent, a intrat în librării
un nou volum de publicistică : Moartea morilor de apă,
ele Dona Roşu (Editura Cartea Românească).

*

* •

Ion Ilorea, r edactor şef adjunct al „ Romaniei literare",
este autorul unei noi cărţi de
ver suri : Podul de vamă. apăru tă în Editura Eminescu.

*

*

*

clujeană

1n editura

Facla a
cartea de interviuri
Agora, sub semnătur a lui Petru Sfetea, cele mai multe
dintre acestea fiind publicate
de-a lungul anilor în paginile
revistei „ Tribuna".
apărut

Ştefan

*

*

*

debutează în
cunoscuta colecţie „ Romania ,
azi" a Editurii Eminescu cu
volumul de reportaje Nimic

despre

Mitroi

singu rătate.

Â

- ln spiritul clemocratismului presei noastre---

~]N:lllNl.HltE CU CITllQIE
„

-

„

.·~ ·.~'-

._7:.§~·~·=

Dialogul zia1·uh1i cu cititorii, element esen ~ ial pentru o evaluare exactă. mereu Ia zi a eficienţei muncii gazetăreşti. se realizează, după cum se .ştie, pe diverse căi de Ia urmărirea atentă
a c.orespondenţei sosite la redacţie la consfătuirile cu cititorii. d e la testa r ea interesului publicului
prin ch estionare publicate în ziar Ia simplele cllnvorbiri neoficial e. ţinind de rela~iile sociale curente ale oricărui redactor ş.a.m.d. Despre aceste căi a.Ie dialogului cu cititorul ş i mai ales des pre intîlnirile redacţiilor cu colective de oa meni ai muncii, ne-am propus să discu tăm în spaţiul anchetei
noastre, la care participă: AURELIA BERARIU, redactor ş ef al ziarului „Dobrogea nouă" - Cons tanţa, TEODOR BULZA, redactor şef a l ziarului „Drapelul roşu'" Timiş şi ALEX. PORTASE,
redactor Ia ziarul „Pentru socialism" - Maramureş.

•

IZ\/Or

de teme

•

SI iniţiative

publicistice

..)

~~ncheta revisten -

Opiniile cititorilor,
măsura eficienţei

muncii ziaristului
lncă
noştri

de la început, colaboratorii
au ţinut să precizeze locul
pe care-l ocupă, în preocupările redacţiilor . un dialog viu, permanent
cu cititorii.
„Intoldeauna

::nâsura eficientei
o d:'.. aud i enţa în
rîndurile cititorilor, consideră Aurelia Berariu. Nici un demers publicistic nu poate fi conceput în
afara acestui ~cop. a acestei finalităţi. Ca ziarişti comunişti, car€
scriem pentru masele l&rgi de cetăţeni. cel mai adest:?a cu participarea cetăţenilor înşişi. în procesul
de elaborare a publicr.ţiei ne interesează în cel ma1 înalt g1·au pă
rerea cititorilor, opiniile, obse1·vapi!e şi sugestiile lor.
La noi legătura permanentă cu
cititorii este o praclicii curentă şi
un cnteriu de aprecit:?re pentru liecarc dintre redactori. Am izbutit
să avem în fiecare localitate, în
foarte multe unităţi economice cite
un activ obştesc. ziarişti colaboratori, acti v işti politici care sînt organizaţi în posturi de corespondenţi
oricărei publicaţii

sau subredacţii voluntare. Atunci
cmd un redactor nu poate fi prezent la un even iment. mare sau
mic. se \'a afla :.icolo un reportPr
in haină de luC'ru, mc::mbru al rE"•pecti\·ului
colectiv
muncitoresc.
Aceasta este una din formele ele
legatura ale ziarului cu oamPnii
muncii din industrie şi agricultură.
tlin laboratoare şi dm şcoli. de ori unde s-ar afla ei pe întinsul judeţului·· .

După opinia lui Teodor Bulza.
dialogul cu cititorii SC' încadrează
nu doar în preocupările curente ale
redacţiei pentru creştC:'rea nivelului
profesional al muncii gazetăreşt, c'
este în directcI legăturci cu efortu I
permanent de creştere a conţinutu··
lui săll politic :

.. In efortul său constant de a
ră::.punae supremelor c.1mandamente politice şi econom ico-sociale ale
etapei actuale, beneficiind de îndrumarea şi sprijinul permanent al
editorului său - comitetul judeţean
Timiş al PCR prin varietatea tematicilor abordate. ziarul .. Drapelul roşu" şi -a orientat întreaga activitate spr e susţinerea publicisticii
a programului în profil teritorial
stabilit pentru judeţul nostru pe
baza documentelor Congresului al
XIII-iea, a cuvîntărilor rostite ce
tov:mişul Nicolae Ceauşescu in cadrul plenarelor CC al PCR. ale
altor forumuri ce disting şi afirmă

u:ă!'ălurile specifice ale democraţiei
dm România socialistă. Prin actul
publicist.ic în care :;înt angajaţi z i
ae zi, scopul urmănt de redactorii
6iarului nostru este de a forma şi
cultiva convingeri comuniste revoluţionare, de fierbinte patriotism şi
responsabilitate faţă de valorile treculului, faţă de măreţele ctitorii
realizate în anii de nepieritoare
~!orie ai epocii Nicol<'.e Ceauşescu.
Acestui context i se integrează grija
stato rnică pentru dialogul cu citit0rii".

Experienţe,

idei,

acţiuni gazetăreşti
Despre e:cperienţa concr etă a ziarului ,.Pentru socialism" - Maramureş ne vorbeşte Alex. Portase.
„Ştim

că in practica red acţiilor
forme diverse, consacrate, ale
legaturilor cu cititorii. Ele au darul
ele a ne readuce mereu acolo unde
se naşte evenimentul, ne ajută să
cunoaştem mai bine realitatea
pe
care ne-am propus s-o oglindim. La
solicitarea «Presei noastre„
s-au
mai publicat î n paginile acestei îndrăgite reviste articole despre experienţa di n redacţia noastră vizînd
legătura cu
cititorii.
De
aceea
există
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nu dorim să epuizăm toate posibileiepu.ndl:€ ale t.emei rpropuse, ci 11e
vom opri asupra unui aspect cu
caracler de noutate, conturat în cadrul şedinţelor de lucru ale cenaclului ziariştilor, precum şi în
adunările generale ale organizaţiei
noastre de partid. Este vorba de o
acţiune sugestiv intitulată «Ziarul
nosfru văzut de„.».
Să scriem cu .faţa la cititor, cel
mai drept judecător al faptelor
noastre de ziarişti - iată un crez
al colegilor mei. Şi nu întîmplător

::~

18

..

în cadrul cenaclului nostru care
are o frumoasă tradiţie, und~ invităm şi personalităţi din diferite domenii, despicăm„. ştirea în patru.
Este firesc, ca frap ce sintem în
siujirea alfabetului limbii române
a adevărului, să ne frăminte idee~
de a scoate mîine un ziar mai interesant decît azi. De ce reportajul
este uneori palid ? de ce informaţia nu informează întodeauna ? de
ce moare .foiletonul ? iată întrebări
cărora încercăm să le găsim răs
punsuri în întîţnirile noastre''.
„Formula folosită pentru a realiza un dialog cit mai rodnic cu cititorii, arată Teodor Bulza, nu este
intimplătoare.
Analizele periodice
ale modului cum sînt soluţionate
propunerile, sesizările şi scrisorile
oamenilor muncii .făcute de conducerea superioară a partidului ne-au
determinat să diversificăm modalităţile de comunicare şi informare
cu masa de oameni ai muncii. De
peste un an de zile, periodic, organizăm intilniri
cu cititorii din
mari intreprinden din municipiu,
oraşe şi comune, la care sint invitaţi să participe pe Ungă producători nemijlocip de valori materiale şi spirituale, - factori educaţionali, cadre de partid şi de stat,
care prin funcţiile deţinute pot soluţiona sau limpezi pe loc o bună
parte din problemele ridicate cu
acest prilej. In practica dialogului
instituit, valorificarea scrisorilor ce
ne sînt adresate a Iost, de asemenea, diversificată prin gruparea tematică a conţinutului acestora, prin
aria de posibil interes faţă de o
problemă sau alta. Pc seama acestora a fost concepută o pagină cu
perio'1icitate
bilunară
intitulat<'\
«Scrisori, propuneri, sesizări», cu
rubrici speciale: «Ce prevede legea ?.-, «Din poşta săptămînii».
«Dialog cetăţenesc», «Curier juridic». In funcţie de spaţiul disponibil, sumarul lor este completat cu
raiduri-anchetă, reporlaje pe teme
edilitar gospodăreşli sau sociale. De
cele mai multe ori, ele sînt semnate de cadre competente în domeniu sau de conducerile întreprinderilor şi instituţiilor vizate
special : direcţia pentru probleme
de muncă şi ocrotiri sodale, ICRAL.
procuratura, UJCAP, direcţia sani-

tară etc. Nu sînt omise din vederile

noastre nici scrisorile prin care ne
sint sesizate aspecte negative din
diverse domenii dar care, ca interes, sînl limitate Ia o persoană sau
grup de persoane. De cele mai
multe ori soluţionarea acestora din
urmă o realizăm prin repartizarea
lor la redactori, care, cu prilejul
deplasărilor în teren pentru documentare, au ca sarcină şi analizarea temeinică a acestora. In funcţie de concluziile desprinse. fie că
sirlt realizate materiale pe care le
publicăm, fie că sint adresate organelor în drept să dea răspunsu
rile cuvenite celor ce le-au scris".
O experienţă bogată, interesantă,
ne

comunică

şi

Aurelia

Berariu.

„Avem o bună expu-ienţă în ce
priveşte valorificarea scrisorilor. sesizărilor şi propunerilor cititorilor.
Multe dintre ele se regăsesc în coloanele ziarului, la rubricile sale
permanent consacrate problemelor
cetăţeneşti: «Opinii ale cititorilor»,
«Pe urmele scrisocilor dumneavoastră» «Răspundem cititorilor noş
tri»,' «La intervenţia redacţiei»,
«Abrevieri», «Curier cetăţenesc»
etc. Alle scrisori .fac obiectul unor
not'e sau anchete sociale, în raport
de gravitatea celor sc-si:rnte, de interesul larg pe care îl stîrnesc în
rîndurile cititorilor.
Analizînd periodic această latură
a activităţii redacţiei. parte integrantă a muncii politice de masă,
am în şedinţele de colegiu. cît şi
în cele de consiliu, am ajuns la
concluzia că este tle datoria noastră să venim în întimpinarea cititorilor la modul cel mai simplu şi
mai concret cu putinţă. Periodic, o
brigadă alcătuită din trei-patru redactori, se deplasează într-o comună în ipostaza de locuitori ai
acesteia, participînd la \'taţa ei economică şi socială, devenind deopotrivă solicitanţi ai reţelei comerciale şi prestatoare de servicii, dar
şi ai altor instituţii. De regulă. redactorilor aflaţi în această ipostază
li se alătură şi membrii postului de
corespondenp, buni cunoscători ai
realităţilor şi adevăraţi purtători de
cuvînt ai colectivului. Concluziile
unei asemenea acpuni se concretizează apoi într-o pagină specială
intitulată: «O zi locuitor în localitateu dumneavoastră".
Acum doi ani, colegiul nostru de
redacţie a iniţiat şi o altă formă

de

legătură

cu masele largi de ceorganizînd vizite de docu··
mentare strict profesionale şi întîl·
nindu-ne cu cititorii din oraşul, comuna sau unitatea economică asupra căreia convenim {evident, după
criterii anume - fie pentru a generaliza o experienţă pozitivă sau
a lua atitudine împotriva unor stări
de lucruri negative, fie pentru a
impulsiona pătrunderea ziarului sau
soluţionarea unor probleme cetă
ţeneşti de stringentă actualitate). O
primă vizită de acest fel am organizat în unităţile agricole din
CUASC Hlrşova. O zi întreagă de dimineaţa pînă sec.ra - toată
redacţia, inclusiv pe1sonalul tehnico-administrativ s-a aflat în ferme
~i brigăzi, pe lîngă formaţiile de
muncă. Discuţiile purtate cu mecanizatorii şi cooperatorii. cu ceilalţi
oameni ai muncii aflaţi la datorie.
concluziile desprinse ele fiecare 1·eclactor in parte au făcut obiectul
redactării şi publicării, în numă
rul imediat următor al ziarnlui. a
unui supliment de patru pagini. Am
re:1lizat,._ a~tfel o imagine g!obal.:i,
ia proporţiile reale ale unei zile de
muncă, în cel mai întins CUASC
din judeţ. Aş preciza însă că, înainte de publicare, toate concluziile
au fost supuse unei largi discuţii,
la care au participat reprezentanţi
ai unitaţilor agricole, alţi factori
de răspundere, dezbaterile încheindu-se, aşa cum ne aşteptam, cu gă
sirea unor soluţii concrete. eficiente, capabile să înlăture neajuns urile
semnalate.
Am organizat, tot cu întreaga redacţie, o vizită de ducumentare la
cel mai nou şantier naval din judeţ- FCRM Mangalia, aceasta încheindu-se cu o dezbatere pe o arie
largă de probleme, la care au participat muncitori, tehnicieni, ingineri
şi economişti toţi cititori ai ziarului. Cu acest prilej s-a instituit
şi un concurs profesional de mă
iestrie gazetărească.
I ntrind în practica muncii noastre, asemenea în t!lniri cu cili torii
am organizat la Cernavodă şi
Adamclisi. La Cernavodă s-a realizat cu întreaga redac.ţie acţiunea
«O zi locuitori ai localităţii dvs•>,
iar la Adamclisi am f~cut un adevărat test printre cititorii noştri, de
la care am aflat păreri şi opinii
dintre cele mai importante despre
tematica şi rubricile ziarului".

Ancheta revist~i

tăţeni,

Ideile

•

SI
_,

sugestiile

se ţin tîrguri şi multe alte cele
care se întîmplă azi pe cei 6215
km2 ai judeţului. Aflăm şi cum va

••
oamenilor munc11,

inepuizabilă

sursa

tematică

Preocupare constantă, de prim
ordin a redacţiilor, a oricărui gazetar legătura cu cititorii este realizatd de fiecare zia1· prin modalităţile pe care le consideră cele mai
eficiente, regăsindu-se întotdeaun~
in paginile publicaţiilor, nu numai
în spaţiul rezervat în mod explicit
acestui dialog. Observaţiile, comentariile, sugestiile formulate în diferite prilejuri, într-un cadru sau altul de cititori, constituie un sprijin' real, indispensabil pentru activitatea gazetarilor. Iată ce ne spune, în acest sens, Alex. Portase:

„Nu numai cenaclul ziariştilor a
devenit cadrn de fructt:oase dezbateri profesionale, ci chiar unele
adunări ale organizaţiei noastre de
partid.
„Ziarul văzut de la masa de lucru a secretarului de redacţie··,
„ ... de la masa de lucru a corecturii", „Subredacţia, adevărată secţie
a ziarului" - iată cîleva teme în
jurul cărora ne-am adunat cu folos. Nu putea lipsi din atenţia noastră «Măria Sa, Cititorul», astfel incit pc ordinea de zi a unei adunări
lărgite de partid a figurat tema :
«Ziarul văzut de cititori». La adunare au participat, ca invitaţi, muncitori, cadre de conducere, profe~ori,
medici, muzeografi, artişti
plastici. •Dincolo de cunoscuta introducere: «Sin tem onoraţi că ne
aflăm în mijlocul dvs», au fost reţinute aprecieri care ne bucură şi
observaţii de mare folos. S-a adeverit incă o dată că şi în gazetă
rie, lucrul bine făcut capătă stră
lucire şi nu trece neobservat celor
din jur. Unul dintre participanţii la
dezbatere, profesorul Romulus Filip, spunea cam aşa: «In fiecare dimineaţă mă grăbesc să citesc şti
rile din coloana a 5-a, pagina a
2-a. De ce ? Fiindcă rubrica ,. Azi"
informează despre evenimentele şi
manifestările care au loc azi in judeţ, trimite cititorul Ia un spectacol, la muzeu şi expoziţii, află unde
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fi vremea şi numerele tragerii loto
şi

ce eveniment mai însemnat va
avea loc azi într-un îndepărtat colţ
al lumii».
«Ce se înilmplă în urma articolelor critice '? a întrebat cititoarea
Ana Ion. Am dori ca ele fiecare
dată să ni se comunice şi măsurile
luate pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate».
Iată şi alte secvenţe ale dezbaterii: «Cind unuia dintre noi îi
apare poza în ziar, ori se scrie
ceva din uzina noastră, prindem
foaia în cui şi ne mindrim» (cititorul Nicolae Certiţă).
Intilniri intre ziarişti şi cititori
uu au fost numai într-un cadru organizat, cum s-a văzut. Zilnic, pe
coridorul redacţiei pot fi văzuţ i citori care ne caută cu încredere. Un
miner vine să-i spună colegului Tohă tan ce-a mai dres el în întrecerea „Diamant de Maramureş. Altul ne relatează cum a fost el martor cînd o lucrătoare din comerţ
(să credeţi că-i adevărat !) i-a înminat unui cetăţean 30 OOO lei, bani
pe care-1 pierduse. Altul ne spune
ceva incredibil : o tinără a acceptat să se „inchirieze·' ca mireasă
pentru suma de 10 OOO lei. Nunta
a avut loc in Seini iar articolul
s-a intitulat „Mireasă de închiriat
pentru nuntă cu dar".
Ne mai întilnim cu cititorii şi
prin sutele de scrisori care sosesc
pe adresa redacţiei noastre (76:3 în
acest an, pină la 15 septembrie).
Multe corespondenţe ne sosesc din
c~le 15 subredacţii ale noastre în
care activează 75 de membri.
In majoritatea scrisorilor ne sînt
infăţişate preocupările şi realizările

oamenilor muncii din industrie
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şi

.„

agricultură,

din subteranele mununde oameni
mtraţi în legendă, cîntec şi realitate,
caută
Diamantul de Maramureş.
Noi ne străduim să dăm cuvintelor
stralucire aleasă şi să le scriem cu
faja la cititor".
Şi Teodor Bulza împărtăşeşte opinia că «o singură pagină nu poate
epuiza necesitatea permanentă a
dialogului dintre ziar şi publicul
său. O bună parte a scrisorilor şi
sesizărilor
constituie pentru noi
punctul de pornire în realizarea
unor materiale publicistice - după
caz, însoţite de ilustraţii, grafice şi
fotografii de mare interes cetăţe
nesc. Acestea sînt încredinţate tiparului ori de cîte ori este necesar.
fie în cuprinsul rubricilor «Ne-am
informat pentru dvs», «Ancheta
ziarului», îie sub titluri de sine
stătătoare. Ne sînt, de asemenea,
adresate scrisori care, prin conţi
nutul lor, ne depăşesc posibilităţile
de soluţionare. ln consecinţă, ele
sînt dirijate .forurilor competente,
iar atunci cînd sesizarea ni se face
verbal, nefiind obligatorie consemnarea ei scrisă, rezolvarea se face
printr-un simplu telefon adresat
celor de care depinde prcblerna respectivă. Cu acest prilej este cazul
să amintim privitor la relaţiile cu
publicul, că accesul acestuia în redacţie este permis pe tot parcursul
programului de lucru. ln plus, începînd din acest an, între orele
17-20 (şi între 9-13 duminica)
avem cite un redactor de serviciu.
Fără a ne considera pe deplin
mulţumiţi cu ceea ce am realizat
pină acum. atît în munca de ansa ~1blu, în conceperea şi editarea
ţilor

noştri

frumoşi,

ziarului, cit şi în cc priveşte îndialogului ca formulă de
lucru in paginile :-.ale, ne permitem
să apreciem că, acţio11înd în spiritul indicaţiilor tovarăşului Nicolae
Ceauşescu
de a milita neabătut
pentru cultivarea spiritului revoluţionar, pentru promovarea nou lui în
toate domeniile vieţii rr«teriale ş1
spirituale, publicaţia noastră a izbutit si.i-şi asigure respectul şi preţuirea cititorilor săi. O dovadă de
necontestat in sprijinul acestei afirmaţii o constituie cifn• ridicată a
tirajului mediu zilnic".
treţinerea

Fireşte, nu există şi nimeni nu
ar putea emite reguli precise, jormule matematice exacte privind
stabilirea şi menţinerea unei relaţii
strinse, directe, f ,-uctuoase cu cititorii. Sînt cai şi metode care se definesc în actit:itatea practică, carr>
se deduc din e.Tperie nta proprie
sau a colegilor de la alte redacţii.
Cu nădejdea cel anc:11eta noastră a
reuşit să ofere unele repere . unele
idei susceptibile de a fi adoptate
dăm din nou cuvîntul, în încheiere,

Aureliei Berariu:
„Militind pentru înHiptuirca politicii partidului nostru. a indicaţii
lor şi îndemnurilor tovarăşului
Nicolae Ceauşescu, ne străduim să
asigw·ăm o largă accesibilitate şi
audienţă a ziarului ln rîndul maselor largi de cititori, al oamenilor
muncii de la oraşe şi de la sate.
Tocmai de aceea, pentl'u atingerea
acestui obiectiv important. opinia
cititorilor constituie pentru noi o
importantă sursă tematidi şi un izvor nesecat de subiecte, pe măsura
tumultuoasei vieţi politice, tcrmomice şi sociale a JUcle\ului, a ţării
lntregi.
Anchetă realizată

de

Cristina DUMITRESCU

Atelier
.

· ·

.
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Valenţe

educative
ale comentariului sportiv
De vo r bă cu RADU URZICEANU
- Popularitatea pe car e o c unoaş 
te sp ol"tul în r inrlnl unor categorii
largi, extrem ele d iverse, ele ce tă 
ţeni confcr a presei şi ziariş tilor de
s1>ecialitate sar cini deosebite. Cc îşi
propu ne, cc o biective urmăreş t e articolul pe t emati că sportivă, în afa r a i nform ării propriu-zise a 1mbliculu i asupra evenime ntelor la z i
clin domeniu ?
- Intr-adcvăr, sportul tl devenit
::istazi, mai mult ca oricînd, un fenomen social. Faptul că el cuprinde cercuri tot mai largi - şi de
parlicipanţ i şi de public obligă
la un plus de atentie nu numai
în ce priveşte aspectul organizatoric, dar şi reflectarea în mij loacclc de informare. Cronica sportivJ, aiît cea apărută în presa scrisă cit şi comentariul prezentat la
radio şi televiziune - a contribuit
enorm in ultimii ani la răspîndi
rea în masele cele mai largi a
interesului pentru sport, pentru d iferitele lui discipline, unele de audienţă restrinsă în urmă cu citeva
decenii. înainte. preocuparea pentrn sport determina lectura presei
sau articolului de specia1itate. Acum, urmărirea cotidiană a programelor a determinat. la foar te mulţi
telespectatori, apariţia însăşi a acestei preocupart, a
interesului
pentrn sport.
Presa şi articolul sportiv se află
deci, aşa cum S!Juneam. în fata
unor insemnate exigenţe. Prin-ia
dintre ele mi se pare a fi respectul pentru adevăr. şi d•)ar în
măsura în care cronicarul se menţine cu strictete în limitele acestui respect relatorea lui va avea
crcdibiliiafe. va putea nu numai să
informeze dar să si educe.
- La prim a vc.ilerc, această cxi g~nţă este lesnt> de îndeplinit ;
nu-si poate nime ni imagina o cronică in car e r ezulta tele comunicat<' să nu fi e rele exacte. rele a devărate. Vă r cfc1·i ţi însă. clesi ttm·. la
u n sens ma i bogat, m a i profund
al cuvi ntului „acl evi'~r ".
- Sigur că nu la erori - voluntare sau involuntare privitor la scoruri sau la recorduri mă
gîndcam. Este vorba despre adevă
rul cuprins în aprecierea jocului,

în reliefarea unor momente deosebite. în sublinierea unor elemente
ce au contribuit la obţinerea unui
anume rezultat, nu la comunicarea acelui rezultat. Şi această exigenţă nu e, uneori, atît de lesne
de atins. Au un cuvînt .greu de
spus competenţa, simţul de responsabilitate al gazetarului, 5criozitatea lui profesională. Mi se pare
dl! asemenea deosebit de important
- şi aceasta ar fi, poate, cea de
a doua exigenţă în munca noastră ca reporterul să fie animat de acelaşi fair-play pe care
îl pretinde jucătorilor şi chiar publicului. Un comentatot sportiv pă
ii maş va deveni, inevitabil. părti
nitor şi va fi dezavuat de cititori sau de telespectatori. Fairpla)' înseamnă, în cazul gazetarului de sport, recunoaşterea meritelor ambelc;r formaţii şi ale tuturor
sportivilor comentaţi.
- U n gazetar de s port trebuie
să fie, prin d efiniţi e, un iubitor
ele spor t şi, toi prin definiţ ie, aş
zice, s portul este zon a unor partizana te clare, e ntuziaste. Cum se
îm1>acă aceste clouă lucruri ?
E perfect adevăr.art că sport ul se leagă indisolubil de ideea
de suporter devotat şi e firesc acest lucru de vreme ce este vorba de o competiţie. de o luptă, de
o întrecere. Cele două aspecte S"!
împacă însă
perfect atunci cinci
ziaristul este ceea ce trebuie să
fie : un profesionist riguros. neoăr
linitor. t1h observator atent si exact în apr ecieri, un ,. rel'ltator ··
(dacă se poate spune astfel) priceput şi obiectiv. El trebuie să fie.
însă. şi un om de cura.i. pentru
că nu arareori se întimnlă ca aprecier ile lui să nemulţumească
o pqrte a publicului pentru că. ;:işa
cum spuneaţi, sportul este o zonă a
pasiunilor fierbinţi, adesea chiar...
incandescente. Obiectivitatea ziaristului. adăugată neapărat comoetentei sale, devine - ca la arbitru - condHie a exercitării profesiei. Sînt uneori într-un
meci
faze neclare. derutante şi spectatorul aşteaptă de la gazetarul de
spori o lămurire asupra jocului dar
şi a arbitrajului. Iatit de ce corn-

peienţa

este i n egală măsură neca şi obiectivitatea. Şi trebuie să recun oaştem că nu e întotdeauna simplu să rămîi imparţial. In afara unor eventuale simpatii proprii, mai sînt comentariile
nespecializate, nec.ficiale. dar
foarte pasionate' - ale publicului
în mi.1locul căruia te aUi, mai ales
cînd e vorba despre suporterii echipei locale dintr-un ora~ sau altul.
Aceste exigenţe ale profesiei sînt.
după opinia
mea, îndeplinite de
către cei mai multi gazetari sportivi şi de aceea observaţiile, aprecierile lor se bucură de credit în
rlndul cititorilor. Or, acest credit.
acest respect reprezintil cea mai
însemnată satisfacţie pentru noi. Adevărul e că de cele mai multe ori,
nict nu sîntem apreciaţi pentrn calitatea, să-i spun, literară, a articolului, a cronicii sportive, ci pentru exactitatea verdictului nostru,
chiar dacă este post fesium şi nu
mai poate schimba cu nimic rezultatul cunoscut.
Se poate vorbi, în cazul croni cii sportive, de un rol educativ ?
- Sînt convins că o bună cronică
sportivă are şi un însemnat rol
educativ pentru că ia atitudine împotr-iv.a greşelii, n eventualelor păr
tiniri, îndreptînd pe cititor pe canalul unei judecă ii atente, bazate pe
argumente, învătîndu-1 să nu urmă1·easc.ă doar rezullatele ci drumul
parcurs pînă la ele. I n sport, mai
mult decit oriunde, evoluţia evenimentelor conţine o mare doză de
surpriză. Nu cîştigă totdeauna cei
mai buni (chiar dacă de obicei aşa
se întîmplă), dar asta nu înseamnă
să negăm meritele unei echipe, ale
unor sparli vi, dacă dintr-o întîmplare, sau o greşeală legată de un
anume moment. au fost înfrînţi
Şi o
echipă bună poate pierde,
noi nu trebuie să-1 i~norăm calităţile după cum nu ibr•crăm. bineînţeles, nici faptul ca a pierdut un
meci. E dificil să lauzi un învins,
dar e frumos şi e in spiritul dreptăţii să procedezi astfel, atunci cînd
comportarea lui, cînd meritele lui
cesară

O JUS!ifică.
- A l ăuda

un învins, cum spuclumncavoastd, poa te fi, în
anumite circumstanţe de un real aj utor. ii poa te încura ja p e învins
s ă devină iar un în vingător.
- Este adevărat. Dar la fel de
adevărat este şi că abuzul de epitete, laudele exagerate, „umflarea"
unor merite, ch iar reale, nu este
rleloc recomandabilă, este needucativă. Şi pentru sportivul sau echipa in speţă, şi pentru cititor.
Păstrarea unei juste măsw·i, a unei ponderi în aprecieri este una
dintre exigentele profesiei noastre
Şi penLru că vorbeam de rolul
educativ pe care îl are. pe care
trebuie să-l urmărească şi articolul
sportiv. ca orice aci publicistic.
cred că e bine să ne referim la
necesitatea relevării sporti vită1 ii. a
cinstei, a dăruirii în teren. Majoneţi
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şurarea

Atelier ..,_

;"

ritatea spectatorilor din tribune dar
şi a cititorilor de rubrici sportive
este formată din oameni tineri.
chiar foarte tineri. Relevarea, în
comen tarii, în cronici, a faptului
că rezultatele bune sînt obţinute
prin luptă cinstită, prin perseverentă, prin eforturi susţinute timp
îndelungat,
poate avea un ecou
demn de l uat în seamă în rîndul acestor tineri, în modul în care ei
îşi desfăşoară activitatea proprie.
- Pentru că vorbeam despre tineri, despre pasiunea lor pentru
sport, despre admiraţia lor pentru
sportivii de frunte, cred că trebuie
să ne oprim şi la ideea posibilităţii de a oferi modele demne de
a fi urmate. Ce rol r evine presei,
judecind din acest unghi ?
- Un rol destul de impor tant.
dar ş i o răspundere pe măsură.
Nu e greu să îţi găseşti un model, un erou în lumea sportului.
şi nouă ne revine sar cina de a
canaliza atenţia tinerilor cititori nu
spre străluciri facile ci către adevărate valori sportive, umane, morale. Un marc sporliv îşi va afla,
firesc, numele în cronici, dar dincolo de acest gen, el p(Jate fi erou
n i unui reportaj, al unui portret.
Cronica este doar unul din mijloacele utilizate de ziar şi nu se
referă, nu se poate referi decît
la un anume fapt, eveniment. Un
reportaj poate vorbi cititorului şi
despre viata persrmală a sportivului, astfel incît să se constate că
meritele de pe teren decurg dintr-un mod de a gîndi şi de a
trăi, că se datorează. indiscutabil
talentului său. dar în bună mă~
sură şi stăruinţei, seriozităţii pregătirii, îmbogă(irii necontenite a cunoştinţelor, disciplinei etc. Un asemenea reportaj, argumentat prin
rezultatele obţinute de acel soorti v. poate avea o mare forţă de
înrîurire. Act ul educativ. în presa
de sport, are o sferă mult mai
largă
de cuprindere decît aceea
sportivă, pur şi simplu. In această
ordine de idei, aş aminti rubt·ica
,.Mari spo11ivi, ieri şi azi"
din
r evista ilustrată „ Sport". Ne ocupăm, în această rubrică de numele
mari ale sportului de ieri, despre
performerii binecunoscuţi de pe terenuri. dar ale căror performante
actuale, în alte zone ale activităţii,
sînt mai puţin cunoscute. Vrem să
relevăm, în spaţiul acestei rubrici
că frumuseţea caracterului sporti~
este de fapt, frumuseţea caracterului uman, şi calităţile care l-au
impus pe un sporii v există şi în
prezent, păstrîndu-1, ca cetăţean.
tot în „linia întîi ".
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meciului să facă un comentariu. Efortul lui este în direcţia unei relatări atil de exacte, de
plastice incit să suplinească, pentru ascultător, prezenţa pe teren.
!n cazul televiziunii, o relatare mi- Aţi amintit, în lc(;ătură cu înnuţ10asă, în detaliu nu mai este
deplinirea rolului său educativ, danecesară, ba chiar devine p leonastoria. articolului sportiv de a scoatică, întrucît telespectatorul are tete în evidenţă meritele, calităţile.
renul în faţa ochilor. Comentatorul
Reversul este şi el valabil? Edutrebuie să fie, de această dată, un
căm cititorul şi prin combaterea
prieten competent <.Iar discret, care
unor deficienţe, a unor neîmpliurmăreşte meci ul alături de tine
niri?
şi-ţi împărtăşeşte opiniile lui, de
- Lăudînd tenacitatea, seriozitacunoscător,
îţi
dirijează privirea,
tea, nu uităm să atragem atenţia
fără a încerca să ţ.i-o înlocuiască
asupra superficialităţii în pregătire.
Este nu doar inutil dar chiar suSubliniind sportivitatea, fair-playpărător să spui că oaspeţii atacă
ul, respectul faţă de adversar, ne
pe partea dreaptă, că m ingea a
împotrivim unei atitudini neciviliieşit în aut, cînd toată lumea vede
zate din partea sportivilor sau a
limpede că oaspeţii atacă pe parpublicului. Fiecare dintre calităţile
tea dreaptă. că mingea a ieşit în
pe care le evidenţiem 1ş1 are. din
aut ş.a.m.d . Trebuie să explici de
păcate ş i reversul său şi acest 1uce s-a greşit, nu să constaţi că s -a
cru nu trebuie ignorat.
greşit, ceea ce presupune compe- Aţi afirmat, la începutul contenţă, capacitate de apreciere ravorbirii noastre că, de multe ori,
pidă şi exactă a fiecărei situaţii
cititorul nu urmăreşte atît meritele
nou ivite. E necesară de asemenea
literare ale unui articol sportiv, cit
ponderea de care am amintit, penjusteţea observaţiilor. Nu este un
tru că dacă te aventurezi în comenpericol pentru ga:.i:etar ?
tarii pe care fazele ulterioare ll'
- Poate deveni un pericol.
în
contrazic, rişti să-ti piHZi creditul.
măsura in care uităm că activitaComentariul de televiziune este o
tea noastră publi.cistică este, treartă anume nu trebuie
să
buie să fie şi un fenomen de culvorbeşti prea mult, dar nici să
tură. Şi mă refer, printre altele,
laşi momente de pauză prelungite,
la cultivarea limbii. Este foarte imnu trebuie să ţipi, clar nici să fii
portant ca tî n ărul nostru ci titor,
apatic. Nu trebuie să u iţi că te
ascultător sau telespectator să înadresezi nu numai unui auditoriu
veţe din articolele sau emisiunile
imparţ i al, ci şi unor suporteri, că a
spor tive să se exprime corect, să
încuraja una din echipe (chiar dacă
înţeleagă sensul exact al termenimembrii ei nu au cum să le a ud ă
lor, nuanţele de limbaj. Sigur că
de pc teren) înseamnă a supăra pe
această acuratete a stilului este mai
susţinătorii celeilalte.
uşor de realizat în cronica scrisă
- Ca orice spectacol, şi spectadecît în aceea de la radio şi telecolul sportiv presuoune doi terviziune, unde necesitatea de a vorbi
meni, în cazul de faţă terenul şi
1·eocde te îmoiedică uneori de a vortribunele. Se urm ă.reştt- doar combi frumos. Exi~enţele sînl însă la fel
portame ntul sportivilor sau şi acela
de mari si trebuie si1 recunoastem.
al publi cului ?
că. din păcate. Jimba română nu
- Cred că atitudinea publicului
este prea răsfăţată de unii comentrebuie relevată. în fel ul acesta
tatori.
reuşind s-o şi îndrumi. s-o educi.
- Ce apropie şi cc diferentiază.
E bine să subliniem un mod cica obiective urmărite, comnntariul
vilizat, eficient de susţinere a esportiv auărut în presa scris!'i. c4"\
chipei, dar şi situatiile în care
de la radio şi cel de la televiziunP?
spectatorii se abat de la un com - Ele constituie tr0i f:=itot"' ni portament <:uviincios. favorubil desferite ale aceleiasi problern". Cr0făşurării jocului. Aprobarea sau ·deznic~ de ziar trebuie să o"::i. eleaprobarea
atitudinii
nubl icului
1nentele inform::itive e""'lti::ile nqr
poate fi exprimată şi mi se
să nu abunde în dela! ii. r1~venite
pare chiar util - în comen tariu.
fastidioase a doua zi dună meci.
Dacă vorbim despre finalitatea ecind rezultatele sînt în !.!ener:=il cuducativii a articolului sportiv - şi
noscute. Ea oferă mai cu se'lmă
acest aspect nu poate fi ignorat aooinii asupra spectacolului soortiv.
tunci cînd ne referim la presă, inmai pupn o relat.'lre a lui. O indiferent care ar fi profilul. tematerpretare, o punere în ordine. dacă., •- tica abordată - e necesar să învreţi, a informaţiei cur.ascute deia
ţelegem că educatia nu se face cu
măcar în linii mari. Cronica radi-o~ un articol, cu o frază, dar se face
fonică nu poate face altceva decît
cu fiecare articol, cu fiecare frază,
să informeze. Este foarte greu penadunate în timp, sub0rdonate, toatru comentatorul de radio pe care-l
te. unor obiective ferme, clare, urgoneşte din spate însăşi fuga minmărite cu consecvenţă.
gii, ca dup ă fiecare fază sau după
Cristina DUMITRESCU
fiecare element intervenit în desfă-

·
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Mediile electronice conferă
o nouă dimensiune
transferului de informaţii
11
vorbit, în prima parte a interviului. d ~s
cializat îr. traducerea s imuHană a textului, în paralel,
sistem elor teleinformatice d e a
Pe jumătale din ecrnn. Menţionez şi display-ul vid eo
tnmsmitf' l a distanţă informaţii de te~t şi de imagine,
portabil, adecvat întocmirii ştirilor la locul relapresupunind că a cestea sint deja înregistrate în metă•rii. Deocamdată variant.ele existente au posibilitatea
mor ia calculatoarelor staţie i de date. V-am ruga să
de a a.fi.ş.a doar un singur 11n<l de text, a urmări covă rl!f<'riţi la pos ibilităţile concrete de a. introduce
rediludinea davier:i şi efectuarea eventualelor corecturi. Du.pă îinregisirarea pe purt.ătoru1! de infoiirna\ii
o s tire in memoria calculatorului. Cum s e reali zează
a cea sta în ce priveşte textele dactilografiate ?
Dar
poate avea loc transmi1terea la ,510diul centra l al ag.en)lcntru fotografiile ori diapozitivele color ? Sau p e ntru
(iei priin c1J.:ipl1Hea unui telefon obişnuit în lă,caşu•l
existent ai! disp1ay-u.J1ui poritabil.
imairinik 5i textele îmcgistrate pe bandă magnetică ?
- ln toate situaţiile, i.nfor1maţiille trebuie digifa~i
Fă,ră
fodo:ia,lă, i1nitroducerea tex1lwlui în memoria
cekulatoarelor prin citirea .:rulomată a paginii dactizate, adică cod:fica1te în limbajul n umeric bi1niar recuJogmiiale este posibilă şi'
noscut de caku'l.z.1~or şi orcu ajutorul m aş inilor o ptoga1nizate a.slf.e1 incit să îie
cteotronice de <'itit tip
'înmagazinate lin memoria
O.C.R., a căror produ ::livia::estvia şi regăsite atunci
ta1te -E:sk~ de 100-lOO!J 1'€mcînd vor fi rpre·lucrate sau
ne
dacli Jo.g rafia te citi~
tran•mise prin sistemua teDr.
ing.
ALEXANDRU IROD
într-o secundă. Sî1n t fololei n forma.tic. I1n trodu::erea
Si•te de două - trei decenii,
în sist,em o 'realHzează peîn special 'îin M~ct ii le de
ri C~dcde spe:::ahzalte. Aculeg.ere al·e tip.og.ra.fiilor produ•cMoare de ca.rte.
gen\ia T.1A.S.S., spre exemplu. \l)OSedă 800 ,::le
Ne-aim pu !-ea referi tla î nregistrăril e audio, b:.nr,
pcriferiice într-o reţea ca.re 1perrni1e VQhicu.Lar·ea
cuno.>·cule, care p.olt fi transmise fie ca aLaire,
oncarui tip de i.nforunaţii de text şi (Imapr:n sistemi.'l t€ijeinforma,ion.al. digit.al'izarea semgini. Agenţiile U.P., U.P.J:„ Reuiter, France Pr€\5se şi
nalului
asigurînd şi fidelitatea 'inaată a tran..;m ialtele posedă perirferice care pernnit intrarea textuiui
siei, fie sub fmima unui text îmiegistrat la un display
şi imaginilor în sistemele teleinformatice,
inch.siv
ele către reporterul ce poate clavia, identic sau preluposibilitatea de a le rtransmite diln locuri îndepărtate
crat, i.nterviul sau rela~area audio re<>pectivă, Sau la
sp1-e locurirle de d€\5till1Ja.ţi.e.
Procedeul in.regist.rării directe a vocii, care nu a deAşadar, oare sînt posibilităţile conore te de introducere a textului şi imaginilor în memoria oalcu păşit, însă. stadiul experimental, deşi, într-o oarecare
măsură, se utilizează d~jia în S.U.A. JaJponita, Ohiina.
latoa.relor ?
In 01•dlne.a. COffilP'lexită~ii rehnic:lor - a-5a Illl'lffiite vo- De regu[ă, textul este iintrod'Uls în ca1lcu.tator prin
cale -- se dec;sebesc · reccp~i a auditivă, gene r a r ea
intermediul display-urilor video prevăzute cu c!;wia' orii şi rrcunoaşterea v ocii. Succesele obţinute în atură alfamumerică şi claipe pentru oomenzi care permit
cest domeniu. inclusiv în tara noastră, sînt tot mai
realiZJar~ tuituror ft:.ncţ iuni.lor de editare a textului,
larg popularizate în paginile presei.
curn ar fi corectarea lu i imediată sau ulterioară prin
- A m în ţeles că şi imaginile, p entru a fi introintercalarea, eliminarea sau supra.punerea unei litere,
d use în m emoria cal culato rului, necesită a fi tra ns - ·
cuvî1nt, porţiu nii de text în articolul deja dav:at şi
for m a te în semnale digitale ce pot fi recunoscute de
a.fişat pe ecran, origaini:ziairea în pagină,
des•părtirea
acc·sta.
automată îin si1abe etic. Textul poate fi inmagiazinat
- Da, a'Şa e5te. Sc1anarea imaginifior opace sau
îin memoriile cailieulaitorU'lui la o adresă an1t1mită, resLransparente ipemnite •!Jr:ans(ormarea i1maginii în sempec1tî'ndil: -se domeniutl sulbiectu1lui : politică ~xternă,
nale e'ledtrice ainalogke şi apoi codificarea ·.llQr, în
S1port etc. AKiTesa tex•tulrui este trecută şi mrtJr-un fişier
funcţie de tona1itatea imagi•nii exiplorate, în semnale
ce poate fi oricrînd consultat pe ecran în vederea
numerice. Instalaţii relativ simple realizează fie transregăsirii tut uror articolelor dorite.
mi~rea. fie recepţia imaginilor pri111 sistemul teleFireşte, exis.tă diverse varila·nte a·le displiay~ului de
informational.
înregistrare a textului. Aş ::iminti display- ul video sta- Poate ne voribiţi şi d es1n·e oîteva ins talaţii de
jionar, care este legat prin cablu, „on line", cu unia
cest
gen.
tatea C'embraqă de calicul, s.au, mai rar, i1ndirecl, ,,offili- Desigur. Inregistrarea magnetică a imaginilor
nc", de uinil!J3.te.a cent11a1lă prin i'ntenmediu'1 'l:'nui purvildeo este asiguraită icu aju1toiid ma·gine1Jos1copulrui sau
tător de infor:mJa{ii (siuporturi:le ma,g.netice de t ipuJ
al c:aime·relor de lluiat velderi. în ultimii ani s-au făcut
discului flopipy, c;:iseitei ma,gnetice). El crunoaşte şi
progrese imipor!Jante [n aicest domeniu. prelucriarea
variante spe.c:ializate : dis1>lay-u1 grafic, care permite
inflonnaţiilor audio şi video fiind astăzi posib:lă fără
conceperea unor eleimente g11a•fi.ce, desene liniare. miatransportarea pe umerii reporterullui a ca.merei conchetarea viitoarei publicaţii ; display-ul de paginare
ven\iona1e, acumuilatorilor, echipamentelor anexe
a textului, co.ntform indkaţiilor de tehnoreda'Ctare şi
Există camere fără tub catodic, complet automatizate,
a variantelor automate de pagina-re oferi·te de prograoore nu necesită reglaje manuale 1n frnic:ţie <le con~
mele întocmite de producător ; display-ul de paginare
di\ iile ex~rioare şi, cel mai important luicru. nu cînoombinată a textului şi imaginilor, în vederea obţi
tăresc mai mu,J t ~e dteva sute
grame. Inregislrănerii paginii complete a pt: bliicaţiei ; display-ul speprc
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Interviul nostru..
rile v ideo sau audio-<video şi redarea ulterioară pe
televizor color, prin v ideoC".aBete şi videodilScuri
.,citirbe" cu ajutorul liaseru·lui, sint procedee ce s-au
~erali-zat foarte rlaip:d. Aşadar, există posibmtatea
i:i trării imaginilor audio-video, în staţia de date a
s1stemi:Jui teleinfonm.a.ţionat la sediul 0gen\iei. fosă,
aşa cum s-a mai a rătat, şi d~ la mare distanţă S'steme speciale dotate cu display color permit prelu<'rarea suplimentară ia imagÎll1ilor înainte de înreg istrarea fa adresa IS/tabicrită în staţia de date sau
îna inte de stabHirea formei fina!e de difuzare.
- S-a vorbit destul de mult despre folosirea sateliţilo.r în telecomur.(c.aţîi. Totuşi, poate n-ar fi lips it
de interes, credem noi, să vă referiţi la rolul a cestora ca verigi de bază în lanţul teleinformatic.
După <cum se cu noa~te. în 1962 a avut loc lansa.rea primului satelit de telecomunicaţii : .. Te!star'".
Pent'l'I: -legături in•terco n tinentale. fo per:oada 196519!H. organ: zaţia americană ,.Intelsat·' a lansat seria
de 15.3.teLti de telecomun:oa1ie cu acelaşi nume. Primu l avea o caipa::illate de 240 ci·rcuitc telefoni::e şi lega
doar două localităţi, iil1 timp ce satelitul lansat în 1981
d'spunea de o capa citate de 12 00'.l eirC'U:te te!efonice.
„I111tei!sat" - devenirt:ă ~,n 1972 organizaţie mo·:idială avea în 1980, iprin cei 6 salelî·ti activi. 4 de rezervă şi
2 de m ică capacitate, o reţea mondială ce as.igura legă'turi între 300 antene, d iintre care 186 pentru trafi c ul i nterna ţionali. repaPtizate în 105 ţări. numărul circu!telor depălşind tifra de 1900'>. URSS. a Jans.at
primul satelit de lelecomun'caţii în 1965. iar .sistemele
aotua!e ..Moln:a ·• şi „ In terspLtnik·' utitL7.ează un număr însemna t de sateliţi nestaţionari. dar şi s'3\ion::u·i
- cum ar fi cei din zo-n.e~e o::eanelor 1Indian "i Atlamtic. Sateliţi de telecomu nicaţie proprii posedă şi
Canada (satelitu·1 „An:k "), Indonezia („Palapa"), Ind ia, Mex icul, Brazi~ia. Arustralia, un grup de 1ări
arabe etc. Sateliţii de
telecomunicaţie
americani
SBS l şi SBS 2, lansaţi în 1981, şi, respectiv în
1982, retransmiteau în 198•3 cite 56 mi!:oane de <eal'actere într-<:> secundă. sub formă de text. desene.
imagini. vorb:re directă, în folosul unor înt:·epr:n dei·i şi instituţii publice.
Din lipsă de spaţiu ne oprim aici cu exemplele. n,1
însă îna!nte de a aminti că exi·stă asl:izi in Cosmn.s
probab il 200 satel:·\ i geos taţ i o n ari destinaţi tele~omt·
nica·ţiifo r. care •rea~i,zie,ază schimbul de info1-m.a\ii d:ntr-o parte în alta a globului.
- ln prezent, multe agenţii de ştiri. inc lusiv tcleviziwi.ea.. primesc informaţii din locuri a fla te la mare
distanţă prin intermediul unor statii fixe sau m<>bile
dotate cu antene proprii şi emisie. în banda de lung-imi de undă de ordinul centimetrilor. Ce avantaje
considerati că prezintă a<!cst sis tem de tran-smitere a
Ui!l

1

informaţiilor

?

! n nrimul rîll1d se asiErură legătura operativă. directă de la locul reportajului prin satelit la staţia regiona!lă terestră şi. de a::c:. prin cablu. Ia sediul central a l .agen ţiei (Assodiart:ed. Press. AIFP et.c) De rem arcat ci exis tă o adevărată C'ompetiţie. înainte de
-

• L a chioşcurile de
d ifuzare a presei
si-a
făcut
recent apariţia
almanahul
Realitatea
ilustrat ă..
un adevărat
almanah
enciclopedic
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editat de redacţ ia revistei „Contemporanul ".
In paginile sale sînt
publicate. între altele,
documente inedite despre pregătirea şi reali-

toate din motive politice şi militare, pentru as:gt. ra:·ea ndependenţei naţionale faţă de reţelele străi 
:ie. E.ste de altfel şi motivul pentru care multe ţări,
,nclusiv d:n Europa ocddentaJă, 'înBă şi din alte zone,
au depus eforturi pentru a avea sateliţi proprii. Se
fac totodată şi eforturi de penetrare prin reţelele mondJiale în cit mai multe \ări străi ne. Ex istă deja un
P't"Ogram TV (Worldnet - S.U.A.) ce poate fi receopţionat Simultan 1n aproape toate zonele geogra.fice. In
legătură cu aipariţia noilor tehniici trebuie pusă.
în
bună măsl:ră. şi concentrarea tot mai avansată. fo
lumea capitalistă, a a.e;en ţii·lor de ştiri. a presei în
genere. sub forma corpo1'<!ţ ii.Jor tra111snaţionale (An glia. Mexic. S.U.A. etc.). De pildă, S.U.A. dispuneau
în 1982 de ::irca 20 de gigam\i in domeniul agentiilor
de ştiri şi al ziarelor care de(ineau peste jumătate dim
totalul vinzătri[or. Cu doi aini mai tîrziu însă acelaş i
volum al vînzăfrillor era controlat doa•:· de 14 •corporaţii.

- V-am ruga să ne prezentaţi m ai pe larg citeva
aplicatii ale sistemului informaţ ion al care reprezintă
variante a le modului tradiţional de transmitere a informaţiilor prin hîrt ia tipărită, insistind, mai
a les,
asupra utilităţii acestor a.
- De la bun incep1:t aş vrea să subliniez că în
prezent există multe varian.te de ap'licare a sistemului iniormaiţiona.l. acestea oferi.nd publicu~ui aiccesul
1.a tot felul de informaţii . De asemenea. a::estea sînt
1n mod dîn·ect util~ .agen\ii1lor de presă. caselor de
editură pr:n posibilită\iile pe care le oferă de a culege informaţii din întreaga lrume. de a le prelucra
şi organiza în mod oµeraliv i n ved·erea difuzării spre
redai:ţii1le publicaţiilor tradi\ion;i~e (z:·:i:-. re'\·..-.te) sau
spre bă111::::e de dale. O pl'imă var:ant.ă de t:-an,mitere a textului prin reţe:il\.a lele!nformat:::ă
e~te
teletextul, devenită O!)€•:·aţională în::opînd cu
anii
1983-1984. Spre deosebire de te!ex. el oferă o g.amă
mai lurgă de caractere tPansmise (li I.ere majuscu·le,
de rlnd, semne de punduaţie. dia1::r;t:-:e. cara:::tere
din diferilte alfabete etc), astifel că tex•tui poate fi <citit mai uşor. Se realizea,ză •tolod'.ltă o im.ai mare fl.cxibilitate în stocarea. distribu:rea şi tram:miterea cu
fideu.tate, la dista1:iţe foar-te mari. a informaţiilor de
text şi recepţie la destinatarul doriit. Şi vite7.a de
transmitere este superioară : 2 -100 b:ţi pe se:::undă.
Texibul poale fi ordonat în paigini de format A. fiind
folosit direct ca scrisoare oficială, ceea ce elimină op~raţiile redundante de daC>ti-!ogrnfiere Sint şi u nele
d-ezavantaje în sistemul telleiex. prel'l.·ate. de altfel, de
la bătrînul telex. Acestea const.a•u in im;:>ris'lbil:tatea
transmiterii unui specimen de sem.nă1tură. detai:u deto.rm:nant în cazul unor sc11:sori oficiale. bancare, a
unor grafice. scheme sau semne deosebite. proprii lucrărilor tehn:ce.
O altă var:ant.ă de aplll:an: a s!stemulu te'.e nformaţional este telefa csimilul, derivat d!n vechiul facrsimil, un sistem al cărui prin:ipiu a fost de:;coperit
focă în se::o'.l\.·l tre:::ut şi c.;i,re s-a răspin::l..t încep'in d
cu prima jumă<tate a secolu lu i nostru. în spec'al pentru aplica!ţii în domenil\ll comercial-bancar. al agenţiilor de ştiri, al i'ntrepri nde ri lor. Fa.csimilul. se ştie,
constă în transmiterea la di:stan(ă a forme: exacte a
textulu1i şi imagin for. La început se fo:osea re1eaua
telegrafică, dar ea a fost trepbl înlo:::u:tă de re\eaua

zarea actului istoric de
la 23 August 1944. un
gh id
al tratamentelor
în staţiunile balne;ire
din ţara noastră şi o
antologie a
umorului
românesc.
•

Almanahul estival
oferă cititorilor săi un sumar ce
i n cită la lectură: .,ReLuceafărul

descoperirea lui
Eminescu", .. A fost asasinat Titulescu ?·-. .. Originea
româ n ească
a
ceangăilor·,
„ Ce
mări
a
colindat Ulysse ? ·',
„Un zbor pentru eternitate'". Cele mai multe
materiale apar, ca ş i în
a lmanahul estival din

tdefonică. Princllpiul ce se aplk:ă .a.s•Lăzi constă
'i:n
ba.J.e!erea do:umeinl:..i.'.•ui de .că·lt'e '\.tn S·~·mn3.l optic (iUrL· minarea 'lin··e -cu lin:e) . înrngi13ti:-area 1a o foto:::.ellulă a
r.azei ref,Jedate modurlate în fiu1nlcţie d-e acoperirea zonelor cu l.exrt şi i magiini, trainsmi terea la dista.ntă a
semnuilui elect.ri.c furnizat de fotocel·ulă şi prelucrat
pentru acea'Sltă a.~:ka1ie, receptarea seimnului şi acţionairea unui ca1p de scriere opti>c (<lac.ă src:porr>tull de
mulL1plicare e.ste foto 06 electros·einsibil) sa·u mec;a,niic
ce refac documentu11. trainsmis. Prr ocedeul este folosit
astăzi în miulle ţă,ri. 1la nirvel naţional dar şi la• ruviel
internaţional. iinic.Jusilv prin tnansmitSi i iin lercontrinentale.
T elcsm·isul este o variantă a te.:.ec01piei ·~are •p.erm'.<le
vizuaJlizarrea dir-ectă şi event.ual tra1nsrrniterea simultan.ă. la distanţă a UITlor &eheme, gr.afiice sau teXJie
scri:se de min.a omului cu un .stilorL elecrtrronic pe o
masă sipeicia'l.ă a echi\pa;mentul u i ele:::tronic.
1n fine. cîteva cuvinte despre vicleotextul sau teletextul * - o va·rian.t.ă ti pk te>leinfonmatilcă, care permite beneficiarilor accesul la băncile de date prin
inbenmediul per<iferi·~elor ce rpot d:lfuza informaţii. Fi-e
printr-un display color specializat, cu claviatură alfanumerică necesară fonmării ad1,eselor de cheimaa·e a
informaţiilor dorite din băncile d·e da•te, fi.e pri·n intermediul receptorului obişnuit de televiziune, prevă
zut cu o intenfaţă l•a o darviatură a<Jrfanumerică sau
119. un .telefon cu buitoane. ben•ed'k'.a1rul primeşte iinforma·~iiJie sau mesajele dorite din banca de date sa1U
ce'e transmise de partener. I.n 1ocu'l ~c~l·evi•zorului obiş
nuit, o staţie specializată poate înregistra în memorie mesaje-le 'Şi, u11terilor, la cerere. să le redea 1pe ecran
sau cpe hîriia t:nei Lmipr·imaITTte :pentru ob~ine.rea mesa.i uiJ u i Lpăir i t.
- Do1·iţi să :n e cl aţ i cîteva eX!emple în legăiu1·ă cu
servicii.ie 1ce Ie oferă videoiextul, în gene1·e sistemul
operaţional ?
Desigur. De pF!idă. banca de date Data.star
a
făcut cu 'P'Utin(ă, începînd din •1985. ac:cesiul leleinformaţiona1J la şli'rile transmise de Agenţia ge1-malnă
de presă (DPA), Agenţia elveţiană de ştiri, ziarul
.. F:na1ncia11 Times" şi 1 -e•\eaua de informaJţii Dow-Jones. Un serrvi1ciu ame11i1ca1n telei1n.forrna1ti•c, Compu Serve, furniza. 1ncă d•;n 1980, un număr de 300 de categorii de informaţii la domiciliu pe display- ul conectat
priln ·reţeaua d~ cabluri. Ştiril e erau obţinute prin 12
agenţi i de şrri, a;ceka.şi care alime.n!,ează şi medii'l e
de tr.a1nsmit•ere a lnfu·1imaţi~lo1· prin h~t~tia ti1pări1tă.
iar servici.He oierHe erau : aC'cesul la a.nuare şi liste
de telefoane, filme şi spectacole înreg•i strate, calendaruil evenimentel01r rpollilbice i.ntetine şi externe, ştiri di1n
s1port, „ştiinţă ,pe în(ell<:-sul tJutu.ror" eibc. încă din 1982.
cîtev.a reviste puteau fi colTlsultaite la -cerere prin s·ervicii videolext, Colos1indu-se fie variainrLa 1or til"Jălt<tă.
fie o versiune a. acesberia car-e cU1prin.d1ea şi r~ctl•aime
diverse, <:hiar şi cu privi.re la cumpărarea v.ariantei
tip.ăr:11Je ! Fi111ma Sears, de vînzări rprin co1iespo.ndeni\ă,

•) După unele surse din literaturo de spccialioLate, viarianta de transmitere a tex•t ului în sistemele telei1nf0<rma\io1nale cu ·accc s interactiv (diailogul cu calcularto'h.11!) este
numită teletext sau vid eotex.
iar transmisiile orLcăiiui ti1P
de informaţii în sistem ele d istributive sint numi1te videot ext.

anul trecut, sub genericul, nu in toate cazurile .i usti[icat, ,. Istorii
neelucidate".
• Bine scris şi inte·
resant. nu numai pentru specialişti, almana hul Plane ta Şah , purtînd subtitlul „Literatura şi jocurile min~i1".

este, evident, o apariAm reţinut
interviurile: „Marii maeştri
se
destăinui e·',
„ Cînd un pion aleargă
şi se topeşte în beznă" ,
„Atunci, în 1932, ideea
că ţăranii ar putea juca şah părea o utopie ...",
,.Şahul
între

Interviul nostru
şi-a rea1~:zat

caiialog•c,l de vară 1191811 de 236 pagini ipe
u:n videodisc (laser). Alee.sta conllinea nu nu:maii imagini, texte şi grafice obişnuite, ci şi secvenţe mişcă
toare, 'î n .care modelrele erau prezenta.te de că.tre un
mane·chin. Pentru rentabilizarea actiuniii s-.au introd'l.ls şi redame. Ca1taJogiuU elect.r01nk cos•tă mai ;puţin
rlecît cel 1:li1păl"it, fair publi<::U'l l-a aprecia1t favoraibil. In
p1us. el po.aitie fi „răisifoit" orin sistemuij vildeotex sau
păstrat acasă şi consuLtat prin lnbenmecLua
vildeocas-erto fom: lui
- tAm reţinut iClli!n Ieotun:i .ainterio are că !noile tehnicii telefoforma,ţicmia.le 13-U Wn r-OI Mtl.porfaint şi Î n difuza.rea :culturii. Ce tne puteţi s plllne d espre Measta '?
- Una din variantele de servici u teleinformaţional
o r€tPl'e·zi n tă eJeotJl'Onizarea Mbliot-ecilor (deccaimda:tă
separat, dar ou tendiin~a de ill!Cludere îintr-iO .reţea
n alţionaiJă sau intern.aţio.na:Jă), prin trecerea celor mai
so'licitate rerviste sau căi[ţi î111 memoria ma.gne!Ji1că a
staţi1ei1 de date şi „preilu·area" lor s:multa.n.ă de căltre
roiai mulţi citi1ori. "!n ace!iaişi con.text, amin1tes'C a.udioconfer:inţa şi videoconferinţa, pri1n intermediul cărora
s'îint pnSJe i:n J.egătJură sonoră şi sonoră/vizua•!ă dlouă
sau mai multe săli de conferinţe. La audioconferinţă
p.alt"ticiipan.ţii discută liber, f.ăiră să fie necesar
să
apese p.e vreun burt:on, suneuu1l de bună caili1t.ate transmi~ÎITldru-se simulta·n dintr-o ipat'Le in ail1ta. Se 'POt
schimba do·cument..e prin telecoipier<e sau tra•n sm: te
grafice, scheme sau text pri•n telescriere. Videooonferinţa creează în plus posibilitatea de a urmări interlocutorii pe un display-video. Sistemul video şi audio este astfel co111cey'l"lt în sistem ~utomat înicît fogă
duie inte1ilocutorilo.r s.ă se apropie dl mai mult cu
putinţă de condiţiile unei confeninţe comun.e.
- iDin cite culn.oa?tem, urn loc :aparte iîn serviciile
teleinformati!Cie destiJ11aite ratît pulbUcmluii cit şi organismelor
naţionale sau int·ernaţionale el e stat ori
particulare îl Joc.upă televi?Jiunea.
- Fă.ră indoia:Lă, arşa sta1u lutcrunile. Cel mai ma.re
vokrrn 11 aru deocamdată transmisiile em'.siunrnor TV
pe reţeaua naţională„ cu unull sau JThCli• mu~·.te e1arna1le.
Nu•m ai Î!l1 Franţa, spre exerruplu, Teţeauia uniidire2ţio
nală, pasivă, cuiprinde 300 de emiţăitoare radi-0, 250
emitătoare TV şi 4000 relee de retransmitere, oare acoperă 0 distan~ă de p'lnă la 40.000 klITl. Pri.n
sateliit,
fie prin recep.ţie directă, ;f :e prin recepţ ia i niţială Ia
o staiţic--anrtenă Pămînt-Sate1i1t şi aipoi transmi'Sia pri1n
cab'lu la domiCiliiu, se asigu.ră siimultHn a.c.oesull la
20-30 programe de televiiziune.
O rntreJbai.re dedwr·ge firesc : ~I o:ui rva fi viitorul - al mediilor electronice sau al hîrtiei tipărite ?
'Dransmilter'ea· inlfomnaiiilor ipe un suport maLel'ial oarecare a stfo:mit urn mare interes a rbît înainte
c:ît şi după inventarea titp arulu:. Căr'\ile, conii1nând
subiecte de miare interes peinlr:u o epocă sau alta, diverseile tipă.niruri, inclrusirv cele aidminis1trative, publi caţii:le cu o aniunni•tă periodidtalte, devenite
t.rep,tat
publicaţii cotidiene ziarele. au împins dezvoltarea
tiipa:rului p~ITlă Ja forma.rea i.:.nei adevărate industrii.
0

ţie inso l ită.

două apropieri ale cometei Halley ... ", ş.a.
• Anticipaţia - alt
almanah apărut nu de
mult realizează
o
contopire a viziunii tradiţionale asupra
genu-

lui cu
tă

orientări

recentă,

de da-

urmărind

locul creaţiilor S.F. în
marea literatură, atît
sub aspect calitativ, cît
şi critic.
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- Chi31r dac ă c.ondiţiile tehnice Ide realizare sint
r ezolvate, 01u 1·ămi n de 5-0luţionat şi alte dHicultăţi ?
Care ax fi, după 1opinia dumneavoastră, .acestea ?

ln:teriviul nostru„·t
I

Şi. din diverse motive, politice şi econolmice, nouLă(He
t·ehlnico~şti! n(ifice au fbsl adopllaJte de ti1pografui î1na.in-

tea ailitor industr·ii considCl'altie de V'l'r'lf. Astfe1, mulJle
din apli<:a(iile tehnkii cailculatoarelor. a•le i•nformaticii în general ş i a tele:nformaiticii· 'i:n special . .a laseri lor etc. au fost preluate în forme adecvate proceselor de reprnduicere a textului şi ima.ginilor
Aceas tă te.nd:·n\ă a perm.iis creşterea în ritm susţinut
a volumu·lui de p roduc\ie şi scădere.a cidk··lui de fabricaţie fa nirvelul im1pus de cererea ex1traio rdinară de
ti! pil.r' tu ri.
Şi , ră mînînd în acelaşi context, cons ideraţi că
ap a1riţi a şi

r.JezvoHarea imediilor rel1eotv01nfoc Ide difutipografia pregătită să

informaţiilor găseşte
facă faţă noii .situa~ii ?

za r e a

- Multe din aJVa,nt.ajele of-erHe de mediile eleclron: ce pol L regăsite şi la med:ul tradiţional de transmi•lere a informaţiilor - hîrtia tipărită. Zi"arele pot
s.'i. apară ir'~· -un vor.um apreciabil de text şi imagi•ni,
într-un t;raj suf'cioent pentru multe sute de mii de ci!ilo11i. în cond':tii grafioce deosebite. inch"z.înld şi tipărirea imaginii!or co1or de bu nă calila1te şi tipării.€
simL1ltl1a1n în mai mu•llt.c ţă r i•, si1bu.at e a!desea 1la dis1ban(e
de mii de kilomeliri una de alba. RerviilStbele ilustrate
apar în ed:ţii de lux cu imagini c'oltor avînd o calitate neegalată încă de display-urile color. Se poate
<le::i apr2'::;a că tipo~rafia c'ledronirzată răspunde mai
bine la n.e:es:tă\ile de ed.!<tare cerute de a.num:1te domenii ale transmi1lerii informaţiillor şi că. în mu'ite
aHele, nu est.e dep.ălşită de Posibiliit.ăţile m{'·:::liilor electronice. în sprijinul hîntiei ti părHe ca med:u de
difuz.are a inf.or1ma(iilor vin îns-eşi sisteme.le elec1trnni1ce de prelucrare p1,in caJic•t:ilator a texlu'liui şi imagi1nifor. 'Ilipogriafia eleatmn:ică oforă hlirl.!oei cîm:p larg
de acţiune ca su.port de mate1·iall1izare a inforirn:Jtiilor slncafe in formă numerică în memoriile "Xlern"
ale unitiiţilor cenlmle de calcul. Imprimantele „prin
contact" ~i. în speciail. cele ,.fără contact" repr.ez:ntă a.s.U1zi o vari antă ericien lă de t:ipă•ri re r.a,o· d 'l
.'I
unei cantită1i mari de da1le. de infonna·1ii. asigurînd
domenii de intere.s deosebit p.c-ntru
în 1 reo•r'nd·eri :
formula.re, scrisori, ad1rese. deciizii, docume·n'~3.\ii tehn.iice etc. De alitre~. tiipogriafi-i~e m ici. de 1n~tre.princlere,
cu1no1•·c în ultimii ani - şi pro1cesul se pl:ue că va
co111linua - o dez.volt:are de 2-4 ori mai m.a1·.e cte~it
cea rezervată t:ipog1rafi1ilor de sine stă1toare. Tipog:·afia electronică poate retprczein1t.a în viitor o variantă
foarte econom:că şi rapidă a Li.p<>gr.aifiei ei'.ectroniznte.
Cll condi(ia dep.ă.şirH unor in::xm~iente legale
ele
c.1•lHalea reproducerii imaginilor color, de formakl
hirtiei cu o lăţime insuficientă ş.a.

- Aşa d ar, m ediile eleotronioe nu vor
parnl tra diţional ?

înl ătura

ti-

- Luînd în ·consid'era(ie perfo1•mra111(eile tchni•ce obtinulc cu echipa1men1tole 'în fun1cţiu ne. precum ~i .rez1Jlt.ale•le ounoscute azi doa.r 'În fază de cer:cetar'e. extraiJ>Olind'u-!e aPoi la posib:1ilăţ•i·le de viHor se poate aprecioa ca reatl istă coexistenţa celor doL ă
Li pogra fii pentru încă o perioadă de bimp. Produsele tipograLei electronice vor completa produsele tipografiei ellectronizate. Fiec.are va produce 'în func\ie de
posib:Olităiile ei ceea ce va pu.tea rea%r.a mai biine,
mai eficient şi confomn conidiţii'lor iimlpuse (t-ermene,
desbinata1ri. durnba de v:ată a or<>duistU'l•ui tip.ă rit etc) .
Hfrtia tipărită. într-o variiantă satU allta, reprez i nlă
asl.ăzi o p.osilbilitale de diCU'z.are a infonmaţiilor. Med'i1ile c-J.ec.troni<:e reuşesc să preia cîteve dLn diomen:ile
tradijiona.te ale 1prodU<C(iei• tipogriaîioee. D ar vor putea ace.s.tea să oreia romplet, într-un viiwr arpropiart.
1.-0ate inform.atii'le. inclusiv cele polW-ce.
sportive,
tehnico-şti•in(ifice etc. ebc.? EX1perimentele din ultimii an.i. e<fectua,te la 'scară r0gională sau chiar nation:ală , confirmă această posibi'1ila.te.
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Două sini aceste diricullăţi. Una de ordin financiar, alua psiho1ogică. Pr:ima dificulta1te e>le da.tă
de faptul că sînt necesare i•nvesli'ţii uriaişe pentru
cer'Ceta.rea, pwducerea, inisbalarea ş i 'î n treţinerea echi<paimentelor din inJlreg lant•ull sistemuluii telei•nformaţional. reorientarea, deci, a efor turilor fi nanciare,
recalificairea personahdui din domeniul
vchi·culă rii
info11maţiilor spre alimentarea continuă a bănc i lor d-e
da.te în vederea improsp.ăilă rii permanente a :xm(inulului tor el:::. A doua dificultate, ceia de ordin ps:hologi<:, es<le mult discutată încă şi se referă la retinerea cHitm·ului, dbişnu:t cu un sU'pont pa·lrpabi!. tipănit, în faţa ecranului pJ.in de text şi imagini. Tocmai aceste două dificul1lă,ţi a11: JJrînrut, cu zece ani în
uimă, dezvoM.area serivi·:::iHor -teileinfor mat:.ce
furn i:ca le de isis1teimele ti,p video text. T<Ytuşi. ceea ce a,:::um
20-30 de ani părea absurd reiprezintă astăzi o variantă posibilă şi, numai în anumite situaţii, mai
greu
accept.abilă . Pentru copiii de astăzi•, care cresc „î n
mijlocul" displ ay-urilor şi le înţeleg cu mult înainte de a şti să scrie, mediile electronice de transmitere a informaţii1lor s-ar puite.a să devină tot al'ît de
familiare ca şi hfrtia tipăr;tă.

ţia

Ca re sînt iavraniajele hîrtiei !tipărite fo competic u mcd1i.il.e telec•lkQ:nicc de 1trainsmitere ia :inf<>1·-

ma~iilor ?

Ca l itatea t<exiluJui· bi·părit, iindusiv diversitatea
caracterelor de literă. es'le eviderută în
compara(ie
cu sărăc ia atetuaJă a liniei sti,listitce a caracterelor
ar:şate pe ecran. Imagini·le tipărite, 'in special cele
co1or, au o inf·l'l·en(ă supenioară cel1Q1· ob(inute pe
display-urile comerciale. Hîrtia ti<pă'l'ită fie ziare
şi reviste, fie cărţi ne poate însoţi ori unde. Ci tire-a ei este cu mult mai odihni•toar'e ipe111tiru ochi decîl a ·unui text pe tubul ca1Lddic. P.mferinţele unei
păr(i însemnate a ciilitorilor, î1n sipecial a citi·!Jor ilor de
cairte, se 'îndreatptă caLegor.ic spre Mrltila bipăriltă. fiindcă a::easit.a oferă posibilităţi mai bune de asimilare,
de medila' ie, de revedere peste ani a paginilor citite şi notate cîndva. Sigur, o parte din avantajele
de az: ale hirtiei tipărite v or fi anihila.te de perform:rn\etle superioare ce vor putea fi atiinse de mediile
o!.cc.ltxmiice. Unele sini deja depăşi1te de medi'ile electronice: informaţiHe se transmi•t mai !lent prin intenmeltliul hîrtie.i, mani•puCTa•rea mat.eri•ilor prime de
fabricaltie necesare procesdL1i de ti1pă1ri re si d'e dHuzare a produselor tipărite necesită ch eltuieli şi capaciilă\i mari de transport. consumuri ex3~erate de energie eleC:tri<că, un volum însemnat d.e manoperă
ce 'mobilizează. muHă for(ă de mun'::ă. E drept, unele
clin de7-avantaiele f'.ecărui medi'U de transmitere
a
infmm.a(iilor sîn t pe caqe să fie diminuate sau chiar
e<l'.minate. I n aioo1aşi ti.mp, intSă, avantajele detcrmi•n.ante a,le fiecăruie în parte se vor a!ccentua, astfel
că es!,e Coarte probabfiă aitîit împărţirea u no r a di:n
dio'men i iole i1nfoi;ma ţiilor in.1 re htvtia tiipălrJ tă Îln ti po,grafia electironizată sa1U eiielctro n ică ş i medliiije electron ice. dt şi co~mpletarea retciprocă· a. a'l!Jora di1n domenii. Spre exemplu, dezvoltarea explozivă a benzilor şi discur ilor vidro cu filme nu ta dimin uat cererea de carte, ci, după unele sta·fa;lici, a stimulat-o
considerabi l

- Va !fi 11ceastă peri Dadă d e s imbioză. de ~ omplc
tare r ec ipro că intre 'vele dou ă m e dii de ,trans mitere 'a
inf~rmaţiilor, 10 \JJeric1adă de tranziţi e \spre o societa te (alimc:n1f,at ă ~clu !informaţii , în mod determinant sau
exclusiv, 1>e cale electronică ?
P.oale că da. dar pînă a ajunge ae<Jlo va mai
trece ceva timp. Suficient, cred, pentru ca nepo(ii ce-i
vom avea de acum încolo sau copiii lor să poată exdliam.a într-o zi. la vederea umri articol ca cel de
faţă: cite complicaţii cind iotul este atît de simplu !
l n l ervi·u realiza l de

Milena COMARiNESCU

:'p e_·.·:·'teine .deontologice
.

"'"
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„Ignoranţa

•

nu-1 un argument...
Spinoza

- ------------1 Virgil DANCIULESCU \ - - - - - - - - - - La î1nc-epu.tul ciinc.inalului trecut
a apărut în editura ,,Scrisul Românesc" din Craiova volumul „Cum
am devenit scriitor·', va~tă operă de
l'econstituire, într-<:> pasionantă naraţiune, a vieţii lui Panait Isitrati.
pe b'1za proprii'l or sale mărturii, amintiri sau
istoI·1isiri cu caracter
au tobiografi.c. Lucrarea sugera tă de
cunoscuta colecţie „Ecrivains de
Toujours - Par lui meme'' depă 
şeşte prin amploare şi valoare documentară tot ce s-a realizat pînă
acum la noi în aco.st gon. Originalitatea demersului şi mai ales reuşi
ta sa. au fo:st unanim rocunoscute
de critica noastră d-e specialitate.
!n consecinţă, cu citcva luni in lll'm.ă. vol1umul a fost (lăuda.bilă iniţiativă a editurii „Minerva") retipărdt într-'Un ti.raj de 80 OOO exemplare care s-au eI>uiuit in.h·-u.n
timp record.
După cin.ci ani de la apariţia primei ediţii (pe cea de a doua, du.pă
cum singur mărturiseşte, o ignoră).
Nicolae Georgec;;cu, în revisb „Luceafărul
(nr. 27/l"llD din 5.VII
1986) , îşi propune nici mai mult nici
mai puţin dedt desfii·n.ţarea luct'ării
(care „nu trebuia nici :n<'icLtr gîndită, n ecum scrisă, necum publicat;.\")
şi punerea la zid a autoruluii pe
tonul unui re-ohizi.toriu fonmulat în
t.emneni şi intr-o manieră pc care
le consideram de mult ded'uncte.
Asemenea maniere care au făcut
numai rău rpublidstici1i 1r1oastre
oonstiltuie de .aJ.tfe!l şi. motivul
intervenţiei
de faţă care se referă nu a·tî.t la caritea „Oum am devenit scrii.tor", cît la modul în care
se în1:::earcă demolarea unei opere
literare nu iprintr-un examen critic
bine argumentat, ci prin 1insitnuă.ri,
atacuri la persoană, procedee străine
şi reprobate de critica litenară.
Autorul articolulni, se pare (sau
vrea să pară) r»'.i n-a citit nimic
din ce s-a scris pină acum despre
„Cum am devenit scriitor". Nu. se
referă la op:.n.ia nimănui. Nu dovedeşte să fi avut curioziLato....a să cunoască măcar
punctul <le vedere
exprimat de revista unde semnează. Ne socotim nevoiţi de aceea să

ci1tăm, spl'e informare. măcar a<.:um.
ce a scrJs „Luceafărul" di n 14.XI
1981 despre „Cum am devenit S(!riitor": „ ...editorul p1•at ml c:tzft ircuroşabil. El prcfaţ eaz::\ sdecţia
pl'o· priu-zisă cu Cronologi.a vieţii şi a
p<>5terităţii oper.ei lui Panait I strati
(profesionistă şi sobr.'i), redactează
subsolurile paginilor, completind
textul ou bogate informaţii conexe,
încheie ediţiia cu o V(}1uminoasă şi
acribioasă Addemla, compusă din
Omul şi Opera în judecata contcmPO!l'an11or şi a posterităţii şi Bibliogriafria operei şi despre 01>eră. Rezultă astfel o fascinamtă panoramare, „pa r lui mem.~" . a unui traie<:t
existelnţi!al (deoaamdată,
pet'ioada
1884-1927, restul vieţii , 1927-193!>
urmînd să facă obi••ctnl unui al
doilea
volum) rlc un dramatism
unic în literaturn J:omânil şi ra.r în
cca univers'\lă ".
Dacă ar fi citit
eîit de cil presa
liitenară în 1'9Bl eî'nd a apă+ut
ca•1'tea - î·nlrebarea care-l obsedează azi : anume ce este „Cum am
deveni.t scriitor?" şi-ar fi aflat
poate răsipumsul. Căci răsipunsuri
s-au dat în foarte numeroasele recenzii competente apărute, aşa cum
spuneam, în urmă
C'll ci.nd a.ni.
Revista ,.Săptămîna". cel puţin. a
publicat. timp de două luni, număr
de n.umăr , 8 (opt) foiletoane de
înaltă ţinută, semna.te <le Dan M utaşcu.

Ar fi fost de.:i nimerit ca J\ .G.,
înainte de a seri(~, să procedeze,
cum•cere etica noastră profesională,
la o documenta.re prealabilă.
Scriin.d cu aLîta întirziere, ~i ignorînd tot ce-au gin.dit şi au sicris
alţii, două
lucruri sînit posibile:
ori n-a în,ţeles. ori vrea s.ă dovedească, ostentativ, că nu ia în seamă nici o părere. E liber s-o facă,
deşi com;ecinţele sînt grave.
Prima dinl>re conlseci.nte:
locul
informaţiei elementare î'l ia ignoran~a. De pildă, N. G. afirmă că Al.
Talex „a pretins că desfiinţează e·
diţia Al. Oprea E. Barbu". Fals.
Ediţia, după cum se ştie, a continuat să apară şi s-a încheiat de
curînd. Afirmă apoi că Al. Talex

„s-a aşezat pe sine însuşi în fru111tea
editorilor,
biografilor, criticilor.
propagandiştilor
etc., etc., ai lui
Panait Istrati". D i.n nou fals. A d<lenda la volumul incrimi.n·at (şi
apoi cea a noii ediţii, completată
cu „evenimentele" petrecute în ultimii ani) dovede.şte contrariul. Nici
o manifes•tare, n ici un studiu, nici
o co nferinţă consacrate lui Istrati. în
ţară sau peste hotare, nu sînt omise. Fieca·re participant, fiecare intervenţie sînt menţionate, cu rigoare şi respect, la locul cuvenit.
ln u1runătoarea frază aflăm că această „instial.Me" a lui Al. Talex
s-a putut produce pentru că „Al.
Oprea n-a avut timp să tempereze
acest elan ... ". Fals, din n ou. T imp
ar fi avuit
rc-gretabul .A'l. Oprea.
Părerea lui des1Pre carte.a
,,Cum
am devenit sicriit01r" şi în general
des.pre activi•t atea lui Al. Talex (cu
care a colabora.t foarte strins) era
însă diaimetral op usă inten\lei de
.,temperare", pe care, N.G. i-o atribuie, afcdlînd astf€ll memoria unui
critic literar cal·e niciodiaită nu şi-ar
fi permis imixtiuni în creaţia altora
sau rolul de ... „cenzor".
De altfel, Al. Oprea afirmă textual,
referindu-se la ,.Cum am
devenit scriitor" : „ 0 părere foarte
bună. Mă folosP.Sc de prilej pentru
a omagia activita<tea - de o viaţă
întireagă a lui Al. Talex, închinat ă perpetuă.rii
memoriei lui Panait Istrati. Bine ar fi dacă exemplul său i-ar contamina şi pe alţii".
In alt loc, datorită lecturii defectuoase probabil, N.G. îot:·ebD. acuzator : „Unde este impactul cu patria mumă din anul 1924 şi 1025 ?"
Oricine a citit cartea arc imediat
răspunsul :
în capitolul intitulat
„Revenire
în p atrie <lupi
zece
:in i..." (pag. 307-328).
Sur;prinzăitor
ne parc că N. G.,
ca-re nu ştie şi n-.aire nici o părere
des.pre ceea ce a scris, bi ne sau
rău, critica
r()lmânoosică
des.pre
„Cum am devenit scriitor", are în
schimb păreri despre colecţia ,.Ecrivains de Toujour<; aux Edilions
du Seuil ". Seric pe larg despl'e vclumul consacrat lui Romuin Rol-
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land ş: constată că n-are referir:
la ... Pana:t I.strat:. Şi asta în vreme ce Al. Talex îl pune, chipurile.
pe Pana ~ I ,t.rati să facă temenele
lui Roma.n RoI1and.
O cunoaştere cit <le sumară a
vieţii ce.or doi scriitori şi a operei
lor exclude o as·emenea acuzi\.. Romain Rolland era - cînd P:rnait
!strat! l-a cunos.cut pe1i;,.on'll - un
seriit-0r cu o <meră literară practic
1ncheiată. cu o a~itud1ine civică de
notorietate mond ală. P anait Istrati
n-a influen\al-ri. ln schimb. Romain
Rollanrl i-a sal\'at lui P:.in:1it Istrati
viata
dintr-un naufragiu
moral.
poate fatal. şi a dat prir.1u! g;r de
autoritate
mondială op-:!n~ i
sale
1itera re. Ce1'n ce presupu1w ".l oarecare „.dîfe:·cn\<1.
X-am \Te:i. s1i zl.'J•.wim pre;J. mult
subliniind încă ,, ab,1t:!re ele la nor-

*

De altfel. in treacăt fie zis.
şi acolo unde vrea
sa .~e cloi·edească .)tiutor (şi a nume in „literele" frantu=eşti)
se dot·ede.,te a fi 1lat11ri de a denlr. „"1etnda" pe rare o preţuiqte ş1 o dă
de e.remplu
pentrn tir1oare ştii11(1fică, acu7rnrf11-1 implicit pe III. Tale.i·
C'i si-a permis «I 11-0 nrme::e.
a fo«t. cu Sllbtilitate. ironizată
„par
clic
meme", oclată cu
a1Jari/za 1·ol11m11lui 100 ni colectie1 „r:crirains de Tnujours"
Acest 1·0/11m. semnat de stră
lucitu/ t•ritic literar care a fnst
Claude Bon11efoy, era consacrai lui Ronceraille. Şi-11 cazu/ acest111 t·n111„1. „1111 specialist .incontestabil" oferea public11l111. dupa normele colecţiei. o
sumei rle te.rte ale a11torului„.
„puse la patru ace" cum spu ne .V. G. Ba şi opi;iii ale cri:•cu /:t.:rare. frarnnente de profotoz1. poeme. o biografie.
grafii. Totul clupă metnri'l care-l lasă în e.i·taz pe N. G . Dar
.:uimea ! Ronceraillc„ . nu există :;;i nici n-a existat. Tot ce
cuprincle cartea a (ost i11i•e11tat.
ti,:1catâ cu 1'11catâ. si scris de
Claude nn1111efoy. (Cu ştirea e~lw!'!'· care a i·oif astfel. erz
rns~ ~1. _sci ironizeze consecinţele
fe11.ş1.::arii 11•.1ei metode şi fo los1r11 ei p111ă la
a det'eni
T11ti11rl).
Dar. cum se t •ede. N.G. nu
i:lie di• acest tur rle forţă al
1111 Claude no11nefo11. Pnate afla insu citind i:olumul Ronceraille din cunoscuta colecţie
introducerea la 1·ol11mul pos~
tum al lui Claude Bonnefoy,
„Panorama critique de la litte rature moderne"
(p.
17-18)
Ed1t1ons Belfond. Paris, 1980 şi.
referirile
lui
Denis
Roche
â propos de modul i11
care
si-au ales personajul şi-au fă 
cut c•1 el fotografiile.
Denis
Roche: F:c·rit sur 11wu1e-Edit ions de L'Etoile, Paris, 1972,
pag. 160-161).

.\'. G„ chiar
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mele eticii galet 1reşli, dar modul
de ploconire în faţa unei
intreprinderi e:iiloriale străine. oferi:·e3
ei dt'<:pt model i n locul unei o-~E:·e
de mai larg.ă întind.ere si in:Jmparabilă
valoan~. oste şi el străin
presei noastre care ştie sa re!e\'e
cu demnitate orice lucru bun de pe
alte meleaguri. fără a încerca să
înjosească. prin el creaţiile p:·,1p:·1.,
româneşti.

Cînd
ţioase.

*)

epuizează
aluziile
a utorul nşi permite

tendenalălu

rare::t de nc:erlat a munc;. lui AL
Talex de O. Min.ar. cunascut pen tru diferite fals'.fo:ări de document.e em:nesciene. Dar şi-n caz..il
acestei comparaţii - în fapt culpă
de defăimare îşi dă
în petec.
„Cu m am devenit scriitor" este o
cule~ere de tex1te is.tratiene. mLtlte
d in ele prinse pentru prima dată
într-o carte" - scrie ~. G. şi-ap.'.l;
tună şi fulgeră
apropiind munca
lui Al. Talex de falsurile lui O.
Mm.ar. „Dar - zic·e în c-ontinuare
duipă trud•'l îndelungată. Perpessicius şi -a eh! <;eam1 era crn un
mixaj„." Care-i truda lui N. G. 1n
urma căTeia poat.e demonst-ra „[al.se
m:xaje ·' în „Cum am deven: t seriit-0r ?·'. Cum îşi permite să afinme
că Al. T alex corni•t-e zeci de asemi>nea m:xaje'· - Viră să s<:> simt.ă
obligat să aducă pmbe ? Elementare n'>rme de mnrală gazeUi.rea-;:ă
cer să faci 'l.:e:;tc probe ma· a 1es
cititorului tin'.ir. dornic să fie convins, nu indlat cu :nvecLive. rost'1·0 pe un ton de multă vreme dep3<:it.
După ce !'e inrlc>p;1rleci7."• de „critica" textului propriu-zis. N .G ~rece
la judecarea gicib,11.J. a ac'iviti'L1 ii iui
Al. Talex. pretinzind11-i nici mai
mult nici mai puţin, să fadi altcHa
de-.!il... a făcut şi face. („Dacă Al.
Ta,1ex se crede în stare a-l edita
critic pe Js.trali , să facă bi.ne să
ne dea eşantioane din
asemenea
sectoare a le muncii sa1-e sem:seculare. nu din sertaH·le cu ine<lite"I.
Pretentia este ce! puţi n absurdă.
Intii pentru că în ultimii cinci
ani Al. Talex a dat „eşantionul"
cerut. edit'înd. am de an. cite un
\·olum de scrieri istraUene. ln trei
volume editura .,lHhwrva" a tipării
as tfel. sub ingriji:.·:·:t sa, î11tn':<ga
operă literară a Ini Pana it I s trati,
transpusă în românc:;te de a utor ul
însuşi sau tradm;:t de AI. Takx.
Sint 2 OOO de pa:gini din care pesto
dou.1 su te cu note şi p:-.e:::iz:ir: necesare pentru buna cun:>aştcrc a
operei 1S'tratiene. Un alt „eşanl.ion"

editorial a oferit Al Talex . tot fo
acest rasti1mp, la Gal!1mard. la Pal'is : volumu l „Le pelerin du cn 'l'I"',
b:ne priimi·t de critica fra:1:::eză.
Dalor:tă a:::estei mun:::i bune a
.spu.s pin.'.1 acum critic=i noas-t:-ă literar;i - la cenlena:·ul Pana.t IslraL. in România. în deplin consens cu aprc.·:::ierile de partid de;.;pr·e
vaLJarea sc-ri i l-01rului român . op-era
i'a litcrnră a putut fi ed.tată în inLregirne, într- un tiraj U1ră egal în
lume (80 OOO de exempla:·e f.e:arc
volum) ! O ediţie ele masă doc:. realizată de Al. Talex.
s-a alătu:·at
ediţie' bilingve Al. Oprea Eugen
Barbu. începută cu cîţi\·a ani mai
înainte. A con tincial publicarea articolelor, conferin!elor. arnin'.irilqr şi
confesiunilor şi este
in pcegr1tire
editarea coresp.mden\ei.
Cerinţa ca Al. Talex să nu mai
furn.zcze tex te ined'te e c·el pu\!n
de neînţeles . Ce-ar ~rebui să facă.
cu ele ? Să le arunce. s'l le dea fo:::,
să le depună pent1·u uz..il alt•na?
Ori să le folosească pen•ni edi'arc
Şi penku a scrie partea a Il-3 a
cărţii ..Cum am ,levenit scriitor" aşa cum e firesc?
.Această activ1lal" editorial;l I\: G.
o ignoră pledînd lll'ntru necesitatea
unei ediţii criti c<'. Făr l încloi~.I<.<. o
ediţie ele ampl 1:-ire. cu n au to i '11arii scriitor i români. se va reruizn. Nu
pentru că aşa cere N G„ ci pentru
că în t.a.ra noastră există o politică
edit.oria1lă
că1ăurzi·t.ă de princip: ile
partidului nos•t.ru. Cînd se va face
şi cine va face viitoarea edi(!e Panait Istrati va fi însii în m0d incont-eslabil benef:ciarul m ..mcii ..."emiseculare" a lui Al Talex. E tnst,
dar dacă ar fi s.ă cin•ărim cum
propune N. G. C'lllp.a editurii „Scrisul române.s c de a fi tipii.rit „Cum
am deven it seriilor" (şi apoi a Editurii „M:nerva
care a t.ras î n
80 OOO de exemplare edit'.a a II-a
fără aut-0r'.zaţia lui N. G.) am pune
pe un taler al balan\ei un dosar
cu zeci de tăieturi şi rncenzi i fa vorabile şi peste ele, în p! us. cite•· a
volume. iar pe r-0li\lalt un singur,
stingher şi pen ibil art:co'.„ .
Panait Js.tra ti şi opera sa, datorită muncii celor ca·re l-au iubit cu
adeviirat. la noi şi pe alte meleagur:. se bucură de drep'urile şi onoarea ce li se cuvin. Panait 1.,,trati
şi opera sa n -au nevoie de avocati
nepreiutiţi să le pledeze cauza. Şi
în nici u n caz de avocaţi care işi
pe1mit să strige că o carte „n:.i trebuie nici m ăcar gîndită„." Cui
slujeşte asernen2a npr·•l:O,:tc? l n nici
un caz lui Panna Istrati.
N. G . nu ştie că şi pc ring,
da::ă te u1rci. n -ajunge s.ă taberi cu
pumnii orbeşte, la nimeccală? Boxul are reguli. Cine nu le respe::tă
e res·p.ns de public şi descalificat.
Gazetarii au un C•Kl
deont0logic.
Cine îl ncsocotc1tc St! dezonoreaz.:t.
0
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Gazetari despre
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DEMOSTENE BOTEZ

„Am devenit prin şcodlil
un ziilrist cctatcnn"
„Sînt tare trudit" - se confesa
Demostene Botez publicistului ieşean
Am·el Leon sosit la Bucureşti să-l
mai vadă o dată pe scriit arul ajLat
pe patul de suferinţă, cu puţină vreme înainte de a se stinge. „S-au
împlinit 60 de ani de cînd slujesc
hîrtia. Am inceput-o cu ziaristica la
„Opinia" şi la „Depe;şa" lui N. D.
Cocea din Iaşi, am continuat
cu
literatura şi m-am întors la gazetă
rie. Din căsnicia asta cîştigă amîndouă, literatura flux de autentic,
ziaristica - grijă pentru stil şi expresie şi tendinţa de a da faptului
semnificaţii cit mai largi.
Ri:imîn
convins că redacţia de ziar e o
şcoală foarte bun ă pentru a transmite scriitorului pasiunea pentru actualitate, ritmul muncii şi educaţia
punctuali tă ţii, solidaritatea cu societatea în sînul căreia trăieşte. Ce
vrei? Sînt om al muncii aspre, asemeni ţăranilor şi, tot asemeni lor,
om al colectivităiii văzută ca unitate". Evocarea acestei ultime întîlniri şi a dialogului purtat cu „domnul Demostene", autorul a inclus-o
în cel de-al treilea volum de amintiri despre personalităţi ilustre pe
care le-a cunoscut. apărut în editura
„Junimea" sub titlul „Umbre", în
1974.
De fapt, între literatură şi ziaristică, paralel cu acestea, poetul
şi
prozatorul Demostene Botez a făcut.
timp de peste trei decenii. avocatură,
profesiune din care, cum
singur
mărturisea.

cu o

.,cu

vi>~mice ră<;cruci şi

alergătură

istovitoare'". trebuia
să-şi asiaure ..pîinea cPtt c10 toate
zile·l e". Dar des'Pre anii lunrJi pr>. trecuţi prin sălile tribunalelor, „pe
coridoarele pline de un fel de atmos feră cetoasă", el nu mai păstra,
atunci cînd. aproape octogenar, îşi
scria memoriile, decîl aminliri lipsite de semnifica ţii. „Plecl.'.lm procese ! - notează Demostene Botez
în volumul al doilea de „Memorii",
apărut postum. Ei şi ? ! Ce importanţă

avea pentru societate, pentru
binele comun, ca apar: adu" de destoini cia mea, faptul că o casă care

vieţii

era în proces a fost cîştigată de
unul sau ele celălalt. Bunul în cauză
1·ămînea acelaşi, cu nimic sporit şi
într-un caz şi-n altul. Mi-am dat
astfel seama tîrziu că îmi alesesem
o cale greşită, lipsită de mulţumiri,
ele satisfacţii reale morale urmînd
faculrt:atea ele drept. Firea mea, sensibilitatea mea se simţeau mereu
umilite ... Cîteva satisfacţii în npă
raf·ea cu s ucces a unor nenorociţi. ..
Mi-am căutat atunci o s alvare, un
refugiu : să scriu, să fac publicistică". In ce măsură,
totuşi, experienta trăită ca „avocat de bară".
i-a deschis orizontul spre o mai lucidă înţelegere a complicatelor raporturi dintre oameni, îndemnindu-l
să se dedice, poate cu şi mai mult
palos, scrisului, ne-o dezvăluie, el
însuşi, cîteva rinduri mai departe :

„Profesiunea de avocat. viaţa activă
au făcut s[t cunosc oameni multi.
tot mai multi. şi pe acei care-mi
erau clienţi sau pc acei ale căror
proc2se le auzeam în fiecare zi dezbătute în faţa instanţelor judecăto
reşti în interminabi le ,ore de a)teotare a rînclului procesului meu, să-i
cunosc foarte bine. în cele mai ascume resorturi ale acţiunii lor ... Am
sesizat pnn propriile me-le simţuri,
înainte ele a cunoaşte orice carte
teoretică, universala
luptă socială,
l[icomia urîtă a celor puternici şi
avuţi, mizeria. umilinfq
şi munca
istO\' iloarl'. clac'l nu i;i fo2mea pînă
b moqrt 0 • a c<:>lor mici şi exploatat1. a semenilor ~le> samară Şi nu
am putut sfi rămîn in<lifen"1t, nu
am putut să lac. Am încep ·t de
foarte ele tînăr, încă înaint2 de a
nvca 25 de am, 5:ă scriu la :o:iare ca
apărător al marii mulţimi împilate;
în toate ziarele şi revistele zise „de
siînga, primit cu simpatie alături
de ei şi înconjurat de mari luptr1tori ai vremii : N. D. Cocea, Tudor
Arghe;--.i, Tudor Teodorescu-Branişte.
Mi-au acorclaL încrederea lor, mi-au
pus la d ispozi tie paginile revistelor
sau ziarelor lor... De la 1913 încoace, cu greu se va găsi în rafturi le Bibliotecii Academiei revistă

Desen ele l. Ross

sau ziar democratic în care să nu fi
publicat... lncepînd cu publicarea
primelor articole împotriva antisemiţilor ş1 cu cronkile literare ale
romanelor franceze ce apăreau atunci, scrise regulat în ziarul democrat „Opinia" clin I aşi, condus de
acel mucenic blîn::i f?i Lenace care
a rost C. R. Ghiulea, şi pină astăzi,
în coloanele mai multor ziare, con secutiv sau simultan, am practicat
efectiv, zi ele zi ziaristica, din 1913
pînă în 1972, cînd scriu aceste memorii. Mult timp am f<is.t in redacţia
zinrelor „Adevărul " şi ..Diminea(.a",
a ziarelor „Timpul" şi .. Universul".
atunci cînd acestea au tret"ut în patrimoniul stalului dup'i :n August
1 !).11 ··.

Desigur, de la debutul. din 1913,
nu numai în prew cotidiană, dm· şi
la „Viaţa românească", în a cărei
rcdactie a intilnit o seamă de perwnalilăţi a!e literelor româneşti şi
a r1i1sit ambianţa propice formării
sale intelectuale şi scriitoriceşti (revistă, pe care, ele altfel ai·ea
s-o
conrlucă din 1964 pînă la sfîrşitul
vietii. în 1973), de la articolele din
„Facla" lui Cocea sau „CroPica·· lui
TtiQ.or Arghezi şi Gala Galaction la
.mita de comentarii PC' marginea
faptului dive1·s din „Adevărul" (cu
titlul generic ,.Comediri umană") . .5i
de la acestea la velicnu>ntcl" luă1·i
de pnzitie anlifa.~ristă din coloanele
„ Cuvîntului liber", t1·ail'ctoria publici .~ tirii lui Demostene
Ratez a
cun0~r11t o curht'i. mereu asren'l„ntă
pe /inia asumării 1·ăspm1derii aazetarului fată de comandamentele epocii sal e, „Activitatea mea de ziarist - nota in continuare ;n paginile sale memorialistice - a adop-

t1t astfel un caracter clin ce în ce
mai protestatar. mai revoluţionar.
Am luat atitudini deschise, publice,
în multe probleme obşteşti şi, deci.
am început „să fac politicii". Am
devenit prin şcoal a vieţii şi direct
prin cunoaşterea oamenilor şi a realităţilor un cetăţean, un ziarist cetă\ean, cu o poziţie bine conturată.
Fără o hotărîre deliberată, dar prin-
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tr-o convingere întărită zi de zi,
am devenit un luptător pentru o
cau~ă, ca_re era aceea
a dreptăţii
sociale ş1 a omeniei. Am fost tot
timpul elevul ţăranilor din satul
meu natal, ale căror chipuri subte
şi cătrănite le purtam în ochi".
In paginile memorialistice,
mai
ales, dar şi în muite articole publlcate de-a Lungul îndelungatei sale
activităţi
gazetăreşti,
Demostene
Botez evocă figuri dintre cele mai
marcante din lumea presei şi a scrisului în general, reconstituie cu sensibilitate atmosfera unora din redacţiile în care şi-a fă°cut prietenii trainice.
Iată-l, de pildă, consemnind nostalgic în primul volum de ,Memorii", unele aspecte mai puţi~ cunosc·u te din activitatea redacţiei „Vieţii româneşti" din perioada început'l!'ri~:

„Revista nu avea funcţionari
Cele mai mici treburi, precum corectura, expediţia, cumpăra
rea timbrelor, se făceau de către
prietenii revistei, adică de către cei
ce erau şi colaboratorii din Iaşi,
care la apariţie, făceau, lunar, un
tel de clacă. Administraţia o făcea,
cum am spus, profesorul Mihai
Carp, de procurarea fondurilor acJ;iz! ţii de reclame, cumpărare ' de
h1rt1e se ocupa profesorul universitar Ion Botez, plata colaboratorilor
o făcea profesorul universitar Petre
Bogdan ; expediţia, adică lipirea adreselor şi timbrelor, ambalajul,
transportul la poştă le făcea toată
lumea. O administraţie boemă
la
voia întirnplării, dar care functiona
perfect. Revista trăia din abonamente şi vînzarea cu numărul... Era
de altfel singura revistă care considera că nu face ea o graţie colaboratorilor dacă îi publică. Pe cît
ştiu, salariu nu primea nimeni nici
!brăileanu, care-şi închinase r~vis
~e_i toată puterea lui de muncă
şi
1ş1 petrecea viaţa în redacţie. Poate
că. mai tîrziu, începînd de prin 1912,
pnmeau salariu Mihai Sevastos şi
Gh. Topîrceanu, care nu aveau nici
un a1t venit şi lucrau efectiv în redacţie la materialul primit. Consemn~z acestea ca o mărturie a dragostei tuturor pentru revistă o pasiune
a spirituJui de sacrificiu Şi ca o dovadă a tinereţii sufleteşti a acelor
oameni. a simplităţii şi modestiei
lor,. căci nu se sfiau să facă şi treburi de oameni de serviciu, o dată
cu o colaborare de cea mai înaltă
\inută. Aceeaşi modestie şi în aspectul Iocalului redacţiei, o singu.ră
came_ră mare, lungă, ce ţinea loc şi
de -~1roul secretarului revistei G.
Ibra1leanu, ş i de redacţie, în care
se .~du~au spre seară, zilnic, 10-15
scrnton, şi de adminic;traţie, şi de
sa lă de expediţie. O ferăstruică în
per~tele dinspre tipografie, cit o
f~a1e de caiet, avînd un geam care
cadea ca o ghilotină, făcea legătura
vazuţi.
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cu domnul Constantinescu, şeful tipografiei, un om înalt slab conştiincios şi foarte cumse~ade. Numai
el ştja să nu se enerveze în faţa
corecturilor făcute de !brăileanu în
şpa~Lul la care din necesitate imperioasă, lipea ca anexă o coală de
hî:-tie pe care rîndurile adăugate cu
mina se prelungeau ca nişte rîuri
pe-o hartă complicată".
Despre activitatea redacţională a
lui I brăileanu, mentorul revistei ieşene, Demostene Botez aduce măr
turii demne a fi neţinute de oricine
încearcă să schiţeze un istoric al
presei culturale de la noi.
Dacă

nu ştiu cum, pe ascuns, ca ·~ă nJ
se ştie, s-ar fi stenografiat ori s-ar
fi înregistrat la un magnetofon ocult tot ce-a spus el în fiecare zi
din 1906 pînă în 1930, adică în cei
24 de ani cit a fost nelipsit de la
revistă, s-ar fi adunat o operă monui:ientală de mare interes şi originalitate, care ar fi întrecut opera
lui scrisă, în care, dintr-un fel de
sfială, nu a consemnat tot ce ginde_a ... Prin Ibrăi~eanu, prin spiritul
lui, care a dommat la conducerea
revistei, aceasta a putut îm!emna în
cu1tura românească o şcoală de educatie spirituaJ.ă, de umanitate de
civillizaţie, de-o atitudine soc'ială
izvorîtă dintr-un
înalt spirit de
dreptate... „Viaţa românească" s-a
născut din concursul
mai multor
ene~·gii şi valori culturale de prim
ordm, dar a trăit şi a durat în forma
şi cu prestigiul pe care şi l-a cîş
tigat, numai datori tă capacităţii.
muncii şi pasiunii lui !brăileanu ...
Nu voi uita niciodată atenţia cu
care revizuia de zeci de ori fiecare
şpalt, fiecare coală tipărită, pe care,
pînă la tipărirea întregului
număr
al revistei, le ţinea în săltarul lui.
Aceste adevăruri trebuiau spuse...
Cine ştie, poate că mai tîrziu s-ar
fi uitat numele ,,secretarului de redacţie" care nu a apărut niciodată
pe coperta revistei. Să se ştie prin
măl'turia celor care au trăit' împ1·eună cu el viaţa de redacţie, că
acest „secretai·" a fost lotul la aceas t:l revistă, pe care a iubit-o ca
pe o ope ră personală" .
O singură dată în viaţă Demostene Botez a avut cutezanţa de a
scoate o revistă, cu fonduri proprii. E vorba de „ Insemnări literare", pentru a cărei tipărire,
la laşi, a investit o modestă sumă
de bani pe care o agonisise şi i-o
lăsas e tatăl său.
Ca directori ai
publicaţiei
figurau Sadoveanu şi
Topîrceanu, dar cu toate treburile
redacţionale
şj administrative se
î-i:vrednid,eau el şi !brăileanu.
Iata-l explicînd experienţa: .,Nu

mi-am închipuit o clipă că se va
putea realiza vreun cîştig sau mă
car ca nu voi pierde toţi banii.
Speram numai să- i întindem cît

mai muH, ca să putem apărC'a cit
mai mult. A apărut aproape· un
an, din februarie 1919 pînă la finele lui decembrie acelaşi an. cînd
nu am mai avut cu ce o scoate.
cu tol spirilul de economie, şi, iarăşi,
o administraţie personală.
boe1nă. îndată după război, depozitarii şi difuzorii presei prin
chio)curi erau improvizaţi şi fără
scrupule. Le trimeteam revista şi
ei nu inapoiau nici costul ei nici
eventual, retururile, ba nici 'chia1:
un răspuns la cererile mele... G lorioasă, romantică şi săracă, revista a dispărut d111 lipsă de fonduri
cum dispar oamenii care mor de
foame... Noi, cei din redacţia interna, nu primeam nimic şi. cum
grosul colaborării îl formam noi
aşa numai am putut rezista u1~
an... Re_vista
avînd spaţiu puţin,
manuscnsele erau scurte. Se citeau
atunci (la şedinţele redacţionale n_.1~.) sau le aducea Topîrceanu gata
c1t1te. Restul mă privea : tipar corectur~•. punere în pagini, prel~al·e,
exped1ţ1e...
Am făcut · atunci o
straşnică şcoală redacţională şi administrativă".

Cind în 1921 Cezar Petrescu edita
la Cluj revista „Gîndirea", Demostene Botez răspundea bucuros solicitării de a deveni colaborator al
noii publicaţii: „Am răspuns cu

entuziasm chemării lui şi în acei
ani, am închinat o inten;ă activi1.a~e revistei „Gîndirea", nu numai
pr~ntr-o colaborare regulată, dar
pnn~r-un. interes susţinut pentru
reuşita ei. .. Interesul meu pentru
revi~t~, CUJ:?rindea şi problemele ei
~dn:1111str?t1ve şi de difuzare, pe
1.mgu
_obţinerea de colaborări cte
la Iaşi, .unde în acel timp tri.'\ia
un _grup msemnat de scriitori". Doi
ani mai tîrziu însă, cînd Cezar Pe-

tr~scu hotărîse să treacă şi nuinele

lui Demostene Botez printre cei afla~i ~n. „~omitetul de redacţie al
„G:~idtrit , mutată
la Bucuresti
sc~?it~rul ieşean ii scria prietenu~
lui sau_: „Iţ~
mulţumesc
foarlt
mulţ ca m-ai pus şi pe mine în

com~tetul de redacţie al ,.Gîndirii·-,
rlup_a c_um am constatat pe coperta
:ev1sle1._ Cum însă prezenţa mea
m comitet ar însemna solidarizarea _cu to_ată atitudinea revistei,
n:iamfestal:J. prin notele ei de l;:i
Iu:e, şi aprobarea lor, nu pot primi această cinste ce mi-ai !ăcu
t-o.:. Colaborarea mea. sporadică
desigur, nu înseamnă o adeziune l~
aceste aprecieri, şi aş vrea să îns_e mne_ numai o prietenie neconditionala, pentru tine... Un comitet
de. redacţie trebuie să însemne o
ur~1tate de concepţii politice şi un
cntenu de aprecieri comune în
orice domeniu. Această unitate nu
o si:nt cu colegii mei. pe care. ca
aut0ri îi stimez".

Factura cu totul inedită a „ Biletelor de papagal" îi dă lui Demostene Botez prilejul de a elogia în
primul rînd condeiul publicistic al

directorului revistei. „Pagina d-lui
notează el într-un arti:::ol din 1929 - a însemnat zilnic

Arghezi -

pentru iubitorii de artă, o reculegere ca aceea a unei rugăciuni in
fiecare duminică. D-l Arghezi ne-a
dat cu fiecare articol o bucurie
pe zi. Am admirat nemărginit puterea aceasta divină de creare. în
care fraza e totdeauna nouă şi
::u,·intul purificat... Uneori, dintr-o
împrejurare banală, dintr-un fapt
divE:rs, anost şi diform ca o foaie
de gazetă desfăcută, domnul Arghezi a decupat o schiţă neaştep
tată, miniatură
de frescă, numai
aşa, C<:t intr-un joc de copii. Faptul
divers, a doua zi sau chiar atunci,
şi-a pierdut
toată
însemn ătatea,
dar schiţa d-lui Arghezi a rJ.mas
i ndependentă şi va trăi singură ...
D-l Arghezi a putut v01bi frumos
despre orice, aşa cum lumina poate
releva orice.'·.

„ Bilete de papagal'' şi-a putut asiuura succesul, precum se ştie, în
primul 1înd datorită semnăturii nelipsite a lui Tudor Arghezi. Dar
formatul neobişnuit al publicaţiei
jcicea notă cu totul discordantă în
peisajul presei culturale a vremii.
Ocupîndu-se într-un articol publicat
în „Adevărul literar" din noiembrie
1933 de tendinţa majorităţii publicaţiilor literar-artistice de a adopta
format de gazetă. Demostene Bot ez făcea următoarele judicioase
r emarci : „ Un director d e revistă
sau de ziar literar are o răspun
dere teribilă nu numai faţă de generaţia lui, ci şi faţă şi de cele viitoare. „Adevărul literar", în ţara
românească, adică acolo unde din
cauza începuturilor limbii şi literaturii e mai uşor să te compromiţi
fără să se observe, a menţi nut zeci
de ani şi a întărit un prestigiu al
cuvînlului pe care l-a Lipărit. Altă
dată, nu prea de mult, literatura
nu se putea face decît prin reviste.
fie ele şi de opt pagini, numai să
fie în chip de carte. Cartea a însemnat artistocraţia ca şi burghezia tiparului. Literatura era astfel
oferită în ambalaj de l ux, ceea
ce putea să î'l'ldepăr.teze. „Adevăruil
literar'' este printre cele clintii publicaţii care a oferii literat11ra pe
hîrtie cu înfăţişare de gazetă. Deosebirea aceasta de format, aparent
lipsită de însemnătate, are totuşi
o neînchipuită importantă p5ihologică. Ziarul e al mulţimii ; revista
nu. Poporul cititor ştie asta. El citel'>te un ziar cum ar sta de vorbă
cu un om de acelaşi soi. Cînd citeşte
o revistă are impresia că
face lux (chiar dacă revista costă
n umai cinci lei), are impresia că
stă de vorbă cu cineva cam îmbGgăţi t şi dispreţuitor pe care nu-l
poate suferi. Ziarul literar
este
destinat să ducă literatura în marile mase populare, să educe pentru literatură oameni
care altfel
ar fi răn~as străini de ea. înmulpnd astfel numărul cititorilor. Un
zia;· literar e un orator popular de

tribună, în propagandă literară, pe
e:înd revista e un protesor de catedră cu redingotă, care vorbeşte
la zece elevi... Destinat mulţimii
.,Adevăru·! literiar'· nu a în\.eles să-:
fc>că concesii, ci s-o îndrume. A
publicat ceea ce poate interesa oameni cît mai diverşi. dar nu a PL>blical în nici o ramură de activita te artistică nimic dubios. Nu a
creat nici incurajat şcoli ~au bisericuţe literare, el a încurajat literatură pur şi simplu. A fost cel
mult o şcoală literară a sincerilătii
în artă, a expresiei simple. şi · a
unui suflu uman. Este o biseric:'l
în alt sens. fiindcă este o credinţă
şi o iubire de oameni... Azi mi'icarea literară, cit a mai rămas. nu
este condusă de reviste ci de ziare
literare. Evoluţia este de altrt.l pretuti;1deni în acelaşi sens"'.

La împlinirea, în 1934, a unui
an de apariţie a „Cuvîntului liber"
reristă din al cărei sumar săptă
mînal rareori lipsea semnătura lui
Demo1>tene Botez, scriitorul lăsa de
o parte discuţiile pe teme culturale, r eafirmindu-şi crezul ca gazetar
politic puternic angajat pe baricadele stîngii : „ In fiecare săptămi
nă scria el un grup de oa-

meni

strînşi

în jurul d-lui T. Teosemnalat nerevoH:e, au a
rătat cu degetul infamii şi crime.
au bătut în poarta de oţel ca o
U!;'ă ·~e fier, a prejudecăţilor sociale
şi alcătuirii grupului omenesc. Material nu ne-a lipsit ; căci totul ni
se pure fals, crud şi nedrept. :'\u
ne-a lipsit nici energia de a ne
striga indignarea sau revolta. lJneori am strigat tare în noi. in su!'letui şi conştiinţa noastră, clar s-a
auzit slab pină la cititori din cauza surdinei de fier care ne stă
dorescu-Branişte, au
dreptăţi, au schi{ţat

dea~upra

(referire

evidentă

la cen-

;:ura L·remii n.n.). Am fost at:mci
ca nişte instrumente muzicale. can'
scoteau o notă tare, dar pe care, o
partitură socială, scrisi:i pc lesp<>dc
cie piatri\. ne-o impunea în lulc:t,-1
si în~ilmşită. Cititorul, ca un meloman încercat al acestei mirdci
cu c<.re ne-au deprins vrcnhl!"il~.
a în:eles, - şi a prins mai muli
sforţarea noast ră din adînc. decit
ceea cc a ajuns pină la suprafată.
S-au schiţat frumos şi curat, adevăruri simple şi directe care sar
în oclti oricăi·ui om. Le-am spvs
cu sinceritate şi fără menajamente... In rînduri le acestei
re\'iste
n-avem dreptul să ne ocupăm de
altce'.·a decit de tragedia pe care
o impune cu genunchiul pe piept
.,a1T.1onia ~·;ocia lâ'' si să o denunţăm mereu. cu ·sinceritate. cu g.?nerozitate. cu simplitate. Dar tre!.Juie, este nevoie, ca acest cavint
al nostru să meargă adinr, lot mai

a<lînc. Nimic nu ne poate upf1ra
mai mult libertatea şi idealul decît t!eşteplarea a cit mai multor
constiinţe... Opera noastră este tonică şi morala··.
ln aceia.şi ani în care îi apăreau
aceste rînduri, Demostene note::
publica în ziarul „Adevărul„ suita
de articole sub titlul generic .. Comedia umana", menţionată la începutul articolului. .. E jurnalul in-

tim al unui nonconformist. care, în
fnţa ipocriziei, ridică glasul adl•\'ă
rului, ducînd logica ra\iunii pînă
le. ultimele ei concluzii·· măr
turisea el în prefaţa ?;Olumului ce
r eunea, în 1969. bună parte din aceste texte. Şi continua : .,Faptele

diverse care stau la baza fiecărui
comentariu au fost cele mai multo.
neînsemnate, dar, orice fapt, oric1t
Je mic, poate purta în el o semni ficaţie de ordin general, edificatoare
pentru cunoaşterea omului ca alai·e
şi a epocii sale. Unele comentarii
au ceva din concepţiile lui J. .J.
Rousseau. Ele apar. nu ştiu cum.
ca in zefll!mea. In realitate insi1.
era un punct ele vedere la care
mu împinsese ardoarea canibalică
şi furioas[i cu care ci\'iliza\ia cu
tot m·senalul ei de invenţii şi progrese tehnice. se pusese exclusiv
în serviciul războaielor, adică al
desfiinţării omului, nu a fenciri1
l..d. între un comentariu doct. cu
aere de filosofie şi terme-ni ermetici, al condiţiei umane. interioare şi exterioare - în societ<1tea
de ieri. am preferat ironia şi persifilarea. care, desigur. nu vor putea
deruta pe nimeni asupra seriozituţii fondului ..."
Iar în prefaţa altei culegeri de
articole, , Chipuri de măşti „. apă
rutif. in 1965, arăta explicit că a
folosit ironia şi persiflarea deoarecP
tex tele erau scrise .. într-o vreme

cind cenzura împiedica libern şi
directa exprimare de opinii·· ..... Pentru a putea spune totusi cit rnrii
mu!t (iin ceea ce vroiarn s;i soun.
s{t demasc regimul cu tarele lui :;;i
să-l înfierez pentru a susţine un
:>pirit ele revoltă care să f:worizeze
o a;mosfcră de nemulţumire si reve!~dicări, am adoptat o form·-1 de
e:.prir.1are care să strecoare ideile
cele mai serioase în caruselul \'C'sel
al unei ironii... In cea mai mare
p~rte din aceste
articole lotul e
i:·vr.ie şi sntiră ; elogiul e fnls si
scara valoi ilor este oarecum întoarsa cu c;usul in jos".
Sensibilitatea poetului a.rnpra
au atras atenţia şi pe 1>1rnă
dreptate, toţi cei ce au anali::nt
cre11ţia
literară a lui
Demostene
Botez căpcita indiscutabil
alte
ralenţe cînd condeiul sciu ii exprima crezul politic şi social.
căreia

Constantin D ARIE

ATENTATUL CONTRA
D-LUI ION C.

PAŞNI~I

Eri seară, la şapte ore fără
cinci minute, pe cînd dl. Ion
Brătianu,
prezidentul consiliului,
împreună cu d-nul
Robescu, deputatul, trecea pe
strada Vămii, spre a se duce
acasă, tocmai în faţa palatului legaţiunii
germane, un
individ a tras cu revolverul
asupra sa, fără însă să-l atingă ; glonţul a atins haina
d-lui Robesc u. (6/18 septembrie 1886).
I

DEZMINŢIRE

CETAŢENI

SAU BATAUŞI

BRATIANU

Ieri dimineaţă o bandă de
vreo 50 de inşi , ziarele guvernamentale zic paşnici cetăţeni, cele opoziţioniste spun
bătăuşi, au năvălit în redacţiile „Epocei" şi „României ·•
stricîncl uşile, geamurile, mesele, distrugînd hîrtiile şi bă
tînd pe unii redactori. Au
voit să pătrundă şi la „Independance Roumaineu. dar
au găsit porţile încuiate.
Sergenţii de oraş să zice
că i-au lăsat să facă ce vo-

iesc spunînd

că

nu se pot

opune poporului.
In numărul apărut aseară,
ziarul „România " dă a înţe
lege cititorilor săi că „Universul" ar fi un ziar poliţie
nesc pentru că a publicat încă
de ieri dimineaţă portretul
d-lui Brătianu , cu amănunte
despre
atentat şi o scurtă
biografie, insinuînd totodată
că atentatul a fost o măies
trită prefăcătorie pentru a se
face popularitate
primuluiministru.
Nu ştim dacă în privinţa
din urmă se va găsi cineva
să creadă pe „România" ; noi
însă ne ridicăm asupra aserţiuneî sale
dintîi. Dacă se
poale imputa ceva „Universului" în afacerea
aceasta
este numai
repegiunea ; în
adevăr, de îndată ce am aflat
de atentat, pe de o parte am
trimis după informaţii ,
iar
pe de alta am sustras de la
altă destinaţie
portretul şi
biografia d-lui Brătianu şi ,
lăsînd afară anunciurile paginei IV, le-am pus acolo ;
astfel am tras ziarul pentru
capitală şi pentt'U cîteva oraşe de provincie, către care
trenul nu plecase încă. Cu
această ocazie putem adăuga
că pe ziua de ieri am vîndut
12 OOO de foi cu
portretul
primului ministru.
Acest portret cu biografia
respectivă le aveam pregătite
pentru un calendar pe anul
viitor, tot aşa precum avem
portretul şi biograiia
d-lui
Lascăr Catargiu şi altor băr
b aţi.

De altfel unii redactori de
la „România" s-au convins
despre aceasta după explicaţi ile verbale ce le-am dat şi
ne-au promis o dezminţire
la cele ce au scris.
(7119
septembrie 1886).
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Totuşi

ancheta.

justiţia

(7/19

a deschis
septembrie

1886).

ONESTITATE
IN GAZETARIE

Presa română, recunoaştem
aceasta cu plăcere, a ştiut
pînă acum să se deosebească
de presa din Europa
prin
faptul că a rămas totdeauna
onestă, că nu s-a cumpărat
cu bani.
Foarte rarele excepţii care
au fost şi sînt au fost astfel
înfierate de opinia publică,
incit n-au putut să stăruiască
în aceste dispoziţii.
Mai multe ziare ş i înh·e
cele dintîi un oficios, au destăinuit oarecari lucruri urîte
asupra unei foite apărute nu
de mult şi numită „Monitorul comercial". S-a denunţat
că această foaie e o gazetă
de şantajuri şi de specule
murdare.
Dovada cea mai palpabilă
e că de va lua cineva colecţia „Monitorului
comercial"
şi o va pune fată în faţă cu
registrele tribunalelor, nu-i
va fi greu de dovedit că un
număr
însemnat de poliţe
prorestate nu figurează în
„Monitorul comercial". Şi Clceasta le (ace ziarul despre
care vorbim
pretinzînd că
publică toate poliţele protestate ...
Cu acest chip. întreprinză
torul _,Monitorul comercial"
lua de la unii bani ca să nu
le publice poliţele şi pe a!1 i
comercianţi îi inducea în eroare, făcîndu-i să fie con vinşi că cutare negustor n-are
vreo poliţă protestată.
P resa română trebuie să se
apere de asemenea
oam eni

care caută s-o discredi teze.
De aceea înregistrăm
cu
plăcere
hotărîrea
pe care
confraţii noştri de la „Curierul financiar" au
luat-o
spre a pune capăt
acestei
specule : ele a publica o copie fidelă a tul uror poli telor
protestate din registrele tribunalelor, în acelaşi timp şi
publicînd gratis toate reclamaţiile ce primesc. (4/16 septembrie 1886).
PALATUL DE

JUSTIŢIE

D. arhitect Mincu a fost
cu întocmirea devizurilor pentru
Palatu de
justiţie din Bucureşti. (18/30
septembrie 1886).
însărcinat

O PROBA IN MIJLOCUL
FOCULUI

Ieri seara, la şapte ore, a
avut loc în localul pati n agiului proba de foc a d-lui ing.
Schalla ; proba a reuşit foarte bine.
D. Schalla, în mijlocul vă
pau produsă de vreo cinci
grămezi înalte de lemne peste care se pusese strujituri şi
se turnase petroliu. a făcut
evoluţiun i timp de 15 minute, îmbrăcat în hainele inventate de d-sa. Se mişca în
mijlocul focului ca în loc liber· şi se culca peste foc.
Aerul se trimitea cu ajutorul unei mari foi printr-un
tub. Asemenea i se Lri m itea
apă cu pompa spre a-şi ţine
îmbrăcămintea udă.
Lucrul
era în adevăr vrednic de vă
zut şi d. Schalla a fost n econtenit acoperit de aplauzele unanime ale publicului.
(4/16 septembrie 1886).
NOUTAŢI

HAZLII

Un jucător de cărţi. ne3vînd noroc la joc, a căutat
să fure pe tovarăşii săi. dar
aceştia cînd au băgat ele seamă l-au luat şi l-au aruncat
pe fereastră.
Neizbindu-<;e
rău, s-a ridicat şi s-a dus
la un prieten spre a-i spune
faptul şi a-i cere un sfat ce
trebuie să facă pe viitor.
- Iată-mi sfatul. răspunse
amicul :
dacă vrei să mai
joci cărţi, să joci întotdeauna la catul de jos.
(17 /W
septembrie 1886).
Rubrică

Roclica

re;iliz->lii nf'

ŞERBĂNESCU

Din tradiţiile progresiste
ale presei româneşti

„ASTRA" şi rolul periodicelor ei
În emanciparea politică,
În afirmarea conştiinţei de neam
125 de ani de la întemeiere
In

discu.-sul rostit pe Cîmpia
de la Blaj, Simion Băr
nuţiu enun\a ca principiu al ideologiei revol uţiei române de la 1848
legătura dintre libertatea naţională
şi cultura naţi onală . După expresia
lui, cultura reprezenta „puterea cea
mai tare pe pămînt..., o cetate nouă
a unităţii naţionale".
Această idee, prezentă explicit şi
implicit în programul revoluţionar
paşoptist, dar care îşi trage seva din
timpurile dinainte, a stat la temelia
Asociaţiunii transilvane pentru literatura română şi cultura poporului
român, devenită populară, prin activităţile ei, in toate ţinuturile locuite de români, sub numele de
ASTRA.
P e cit de însemnată a fost ziua
de 3/13 mai 1848 în istoria politică,
„ tot aşa de epocală - aprecia dr.
Ioan Lupaş - este în istoria stră
daniilor noastre culturale ziua de
23 octombrie/4 noiembrie 1861". Î'a
această dată, la Sibiu, după repetate încercări ce au durat mai bine
de o jumătate de veac, a avut loc,
din iniţiativa unui grup de cărtu
rari patrioţi, între care George Bariţi u, Timotei Cipariu şi Ioan Puş
cariu, istoricul eveniment al inaugurării activităţii Astrei, aşezămînt
de căpetenie al culturii nationale.
Astra avea să răspundă nevoii indelung şi tot mai acut resimţite de
românii de pretutindeni, dar mai cu
seamă de cei aflaţi sub stăpînire
străină. de a dispune de o asociaţie
care să înmănuncheze şi să dirijeze
forţele intelectuale ale neamului în
înfăptuirea programului
nationalcultural. Fiindcă propăşirea şi propagarea culturii naţionale rămăsese
pe atunci, pentru românii din
Transilvania, singura modalitat e de
acţiune în condiţiile în care auto1·ităţile hal::>sburgice le interziceau
cu străşnicie manifestările politice
Libertăţii

făţişe.

Astra va

desfăşura

publicarea afacerilor ei şi pentru
mijloacelo1· înaintării literaturii şi culturii poporului român",
iar Andrei Şaguna, preşedintele asociat. iei, încă de la prima adunare
generală preconiza ,,o foaie periodica în stil popornl care să nu lipsească din nici o comună românească şi l;:i care să colaboreze jurişti, medici, tehnicieni, pedagogi,
economi, cu invătăluri practice pentru popor".
Cum in înfăptuirea acestei inijiative se întîmpinau mari greutăţi, apariţia revistei a fost amînată cu şase
ani, timp în care au fost editate
„Analele Asocia~iunii", cuprinzînd
procesele verbale şi documentele
Astrei, iar anunţurile şi informaţiile despre activităţile ei erau găz
duite de alte publicaţii, mai vechi
sau P1ai noi, ca „Gazeta TransilvaniE>i", „Telegraful" rom<in" şi „Familia'".
In sfîrşit, în ianuarie 1868, începe
să apară, bilunar, revista „ Transilvania", principalul organ de presă
al Astrei, care va dăinui, cu unele
schimbări de periodicitate şi structură impuse de adaptarea la posibilităţile şi cerinţele timpului, pînă
în 1946. reapărînd într-o nouă serie,
din J !J72. Hotărfrea de a se trece la
editarea revistei fusese adoptată de
adunarea ~enerală din anul 1867,
ţinută la Cluj care marcase şi o
schimbare în conducerea asociaţiei.
Scopurile revistei se identificau,
fireşte. cu cele ale Astrei, constînd
în „găsi rea mijloacelor înaintării literaturii române şi cult urii poporului român", iar profilul ce i se
hărăzise era unul cultural-ştiinţific.
Conform actelor forului editor, acea->ta urma să publice „ traclate
care să împărtăşească rezultatul
ştiinţelor şi cu deosebire al ştiinje
lor privitoare la prosperitatea mate1·ială a poporulu i român". De asemenea, .. producte spirituale ce privesc la lit eratură in întelesul cel
mai strict şi la artele frumoase :
poezie, pictură, muzi că etc„ ca nişte
factori însemnaţi pentru deşteptarea
gustului frumosului şi, prin acestea,
orientarea culturii unui popor" .
In pi·imul său număr, „ Transilvania" anunţa că nu se va limita
la fenomenul cultural din provincia
în care apărea, ci este interesată de
găsirea

o

îndelungată

şi rodnică activitate, contribuind în
mod hotărîtor, printr-o multitudine
de mijloace, la trezirea şi întărirea
conştiinţei naţionale, a credinţei în

Unirea cea mare. Intre aceste mijloace amintim susţinerea şcolilor
român eşti de diferite grade şi crearea altora noi, cum a fost prima
şcoală de fele cu internat, instituirea de burse, organizarea de conferinje, serbări naţionale, spectacole,
expoziţii şi chiar a unui muzeu îs··
toric-etnografic, a numeroase biblioleci, editarea unor colecţii de căr(1
şi broşuri (Biblioteca populară, pentru ţărănime, Bibliolec_a tineretului)
a Enciclopediei române ş.a.
Toate aceste preocupări ce vizau
eman ciparea culturală a românilor
ca şi cele de slimulare a eman~
cipăr i i lor economice, a interesului
pentru meşteşuguri şi industrie sau
pentru metode mai eficiente de cultivare a pămîntului şi-au găsit reflectarea în publicaţiile periodice
ale Astrei. De altfel, conducătorii
ardeleni erau ei înşişi gazetari şi
cunoşteau valoarea presei în lupla
ce aveau de purtat. George Baritiu,
de pildă. întemeiase şi condusese
„ Gazet~ Transilvaniei ", primul periodic românesc din această provincie, iar Timotei Cipariu. la rînrlul
său, fondase „Organ ul luminării ·',
transformat în „ Organul na~ion al ",
şi „ fnvătătorul poporului", prima
publicatie „ poporală" .
Sen timentul public făcea şi din
colaborarea şi abonarea la ga%ele o
datorie najională. De aceea, .,fiecare număr de ziar era considerat
- cum constata mai tîrziu scriitorul şi gazetarul ardelean Ion Agîrbiceanu
ca o biruintă„. ntt
numai de redacţia intern ă ci şi de
colaboralo1·i şi cititori". Chiar statutele Astrei, în art. ~3. prevăd dl
aceasta „ va susţine o Coaie periodică în fascioare nelimitate pentru
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producţiile .. ce apar de orice parte
a românimci ··. Mai mult, „invită
pe literaţii români din toate piit"ţil~„ să-i vie în ajutor cu .,fructele
cele mature ulc cercetărilor si erudiţiunii lor·'. Dacă în faza 'pregă
titoare apariţiei precumpănea punctul de vedere conform căruia redactarea trebuia să. se facă într··Un
limbaj „anume menit pentru clasele de jos ale poporului··, orientarea, de fapt, a revistei va fi multă
vreme diferi tă, ., Transilvania „ apă
rlnd ca o publicaţie pentru intelectuali. O asemenea destinaţie apărea
factoril01· responsabili mai potriviti1
cu realităţile, (inînd seama de faptul că în timp cc ,.oamenii din
popor aveau nevoie mai întii de
dascăli destoinici care să-i învetr>
~cr.isul şi. cititul. intelectualii, espu~1
111f!uenţe1 culturii străine. erau în
pericol de a se înst1·ăina şi depărta
de tulpina neamului". Greutăţile de
lot 1elul au făcut irealizabile cel
puţin pentru un timp, şi alt~ in-

··~·.-.

Din

tradiţiile

ale presei

mea necurmată a bibliotecii private, în lipsa unei biblioteci publice„. ?„
Cum între preocupările ştiinţifice
ale lui G. Bariţiu cea de căpetenie
era istoria, „ Transilvania·' a deveni L
treptat o revistă preponderent istoric:\. Prin publicarea, pe lîngă matet'ialele administrntive ale ,,Astrei··,
a valoroase studii şi documente, revista se înscrie, evident, pe linia
traditiei .. Magazinului istoric pentru Dacia „ al I ui N. Bălcescu si A.
Treboniu Laurian.
·
In paginile acestei reviste s-au
adunat piese valoroase necesare
scrierii unei adevărate istorii a
Transilvaniei. Această istorie, pentru a fi adevărată, explica secretatenţii.
rul foii într-o recenzie la lucrarea
Redactarea revistei i-a fost încrelui
Mik6 despre „Despărţirea Trandinţată secretarului prim al Asociasilvaniei de Ungaria", trebuie să
ţiunii, lui George' Bari\iu. care. timp
intre(easă şi .. istoria intreagă a nade peste două decenii, adică pînă
ţiunii româneşti transilrnne" . . ,'foti
la alegere:i sa ca presedinte ni Asciti se ocupă cu lectura istoriei pa·trei. în 18G9, a depus o muncă
triei scrise pînă acum în oric::tre
uriaşă în folosul revistei. Nu era
limbă arăta el într-un articol din
numai redactorul [oii în sensul de
,.Transilvania'' (nr. 9 11868) vor
a aranja, cum se angajase. matefi observat ca şi noi. că la anurialul primit de la al\ii, ci de multe
mite timpuri şi locuri ii se pare
ori era chiar nevoit să o scrie de la
ca şi cum poporul românesc ar fi
un capăt la celălalt. Povara redacdispărut de pe scenă. pentru că destării „ Trnnsilvaniei ". dar mai ales
pre el nu se mai scrie nimic, nici
deficitul financiar al intreorindcrii.
de b!ne, nici de rău. Lacunele de
l-au făcut pe Bari(iu ca î~ decurs
natura aceasta sinl Coarte per icude şase ani să-si ceară de patru ori
loase".
demisia. De fiecare dată. însă, s-n
în conceplia pe care George Balăsat. înduplecat s{1 rămînă. cu toate
ri(iu a imprimat-o revistei „ Trancă, aşa cum singur mărturiseşte, ar
silvania". inlăturarca falsurilor şi a
Ii d()rit .. să scape din iobăgia în
omisiunilor inten(ionate. de asemecare fu aruncat sub li tlul foarte
nea falsificatoare. reorezenta nu
frumos de secretar primar şi de
numai o operă ştiinţifică absolut
redactor". Cind. în şedinţa din 10
nt>cesară, ci şi o reparatie morală
noiembrie 1374 a comitetului. un
datorată unui popor nPdreptălit, iar
membru a cerut recuperarea deficiistoria. o armă politică modernă
tului prin 1·educcrea la jumătate a
mînuilă de toate
naţiuniJP
culte.
remuneratiei si aşa modeste primite
de redactor. G. Bariţiu, jignit, des.. cn care trebuie să se apf're şi romfmul dacă crede si doT"P~te realităinuieşte cit ele greu ii era s;'\
znrea aspiraţiilor sale (,.Transilvascrie aproape singur revista. „Si
nia". nr. 1-2 11888).
dacă ar fi numai scrisul: 11dăuga
el - dar studiul de [ier. preparaDac&, istoria ocupa locul rentral
ţiile de siiptiimini si Juni întregi pc
în pae:inile revistei. din cunrinsul
care Ie cere un singur articol ;;5
ei nu lipseau nici studii desore datini. Jimbă, folclor, ca argumente
fie luate întru nimic? Dar multialf' dreoturilor româneşti. s;iu articole de economie, medicinil. perl'l(!ogie. de popularizare a stiintei.
în schimb. oină>. la încenutul ~eco
lului ni XX-lea apare relativ putini'! literatură.
Ca redactori ai .. Transilvaniei".
Re\.'l$li""J · +K'fK>rnh.1
î:ideplinind totodată şi functia de
1
secretari ai Astrei, i-au urmat lui
i ~tfanjl JR!rn llt~1{~N rom, fl t:iJll3l'a ~'0!'lllilJ fl\21.'
G. Dariţiu, ales preşedinte al Astrei. pentru perioade mai scur1 e
T Ponescu. Z. Boiu şi C. Diaconnvici. După 191l3 aveau să inti·p în
l'Cclactie O. Goga. Ort. C. Tă7l[i
oanu, I. Georgescu, H. Petra-Pc-
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progresiste
româneşti

trescu, I. Breazu, Silviu Dragomir
ş.

a.

La jubileul de 25 de ani al revistei, serbat, din cauza întreruperilor în apariţie, abia în 1895 în
numărul festiv cu dala de 1 ia~ua
rie, .făcînd bilanţul activităţii, redactorul Z. Boiu consemna : „ Transilvani.a·• a stat totdeauna în strînsă legătură cu viaţa Asociaţi un ii"
publicînd un material, calificat c~
multă modestie, cum se şi cuvenea
de la un părtaş al înfăptuirilor.
„nu lipsit de valoare : actele oficiale ale comitetului şi ale adună
rii generale, numeroase documente
istorice, elaborate filologi ce, pedagogice, sociale, cuvintele de deschidere şi dizerta(iunile de la adunările generale „.
Corespunzător
reorganizării
din
acelaşi an al Astrei, revista devine
şi organ al românilor bănăţeni.
După 45 de ani de activi ta te, însă,
.. Transilvania", ajunsă cea mai veche 1·evistă din ţinuturile aflate sub
stăpînirea austro-ungară, îmbracă o
haină
nouă,
o haină cerută de
schimbarea tacticii în lupta pentru
Unire din anii premergători războ
iului. AstCel, în numărul l din
1!114, redactorul de atunci, Oct. C
Tăzlăoanu, anunţa că revista se va
transforma dintr-o publicaţie oficială într-una de propagandă culturală şi ştiinţifică. Situaţia românilor din Austro-Ungaria, nefiind
prielnică cercetărilor originale, redacţia
promitea să popularizeze
progresele imense Căcule de stiinte
pe plan mondial şi mai ales ~ă u1:mărească .,pas cu pas impunătcarea
activitate a bărbaţilor de ştiintă din
Romfmia'". Cit priveşte creaHa şli
inţ.ifică proprie. aceasta
urma să
vadă lumina tiparului cînd mijloacele financiare aveau să o îngăduie,
într-o publicaţie aparte, cu un tiraj restrîns . Noul program, de popularizare, .. mai ţinteşte - precizează editorialul să facă din revistă o adevărată şcoală naţională,
în c11re cititorii cărturari, diferili
ca 1-'tate şi ocupaţiuni să găsească
nu numai un izvor de cunoştinţe,
ci şi îndemnuri şi îndrumări pentru altă interpretare a vieţii, mai
bogată în conceptii largi şi mai roditoare în (apte de interes obştesc" .
Intenţia ini(ială, de a
propaga
printr-o publicatie periodică proprie, cultura în masele populare. va
fi pusă în aplicare abia în ianuarie 1907. prin editarea la Sibiu a revistei săptăminale .. Ţara no astră ",
Dr. Rodica ŞERBĂNESCU
(continuare în pag. 40)

o

lucrare de real folos

profesioniştilor
La scurt timp

după

apari-

Aspecte ortografice controversate de Dorin
ţia

lucrării

N. Uritescu şi Rodica Uţă
Urilescu, pe
care
revista
noastră a recomandat-o
colegilor, în nr. 8, o nouă lucrare pe care, de asemenea,
o considerăm deosebit de utilă celor ce sînt chemaţi prin
scrisul lo1· să contribuie la
cultivarea limbii literare. la
scrierea corectă, conf arm normelor ortografice în vigoare,
se află de curînd în librării.
Este vorba de apariţia, în
Editura ştiinţifică şi Enciclopedică, a cărţii Dificultă ţile
ortografiei limbii române, datorată apreciatei cercetătoare
Flora Şuteu. Cartea, cum arata autoarea în „Cuvînt că
tre cititor", se adresează celor ce nu sînt lingvişti dar
care vor „să înţeleagă mai
bine problemele ortografiei
noastre actuale". Prin extrapolare, p·utem considera deci
cd această carte ne este des'tina lă în mod deosebit nouă,
ziarişLilor,
deoarece scrierea
corecta, conform celor prescrise ca atare în lucrările
normative este, pentru toţi
cei care se adresează prin
.scris unui public larg, o îndatorire profesională de la
care nu se pot s1~strage.
De1nne de reţinut ni s-au
părut precizările privind dificultăţile
ortografiei rQmiineşti actuale
care, conform
opiniei autoarei, izvorăsc din :
deprinderi ortografice precare, criză de încredere în normele academice. caracterul
discutabil al formulării norml!lor şi nostalgia ortografiei
din 1932. Considerind că toate acestea sînt cauze subiec-

condeiului
tit:t!, extra iingvistice,

aparţi

nînd psihologiei sociale actuale, autoarea îşi propune să
insfate asupra cauzelor de ordin strict ling1: istic ale dificultcl ţi lor ortografiei actuale
pentru înţelegerea cărora gă
seşte necesară schiţarea teoriei lingvistice moderne cu
privire la ortografie. Intreprindere deloc simplă dacă avem în vedere, pe de o parte,
materialul amplu şi dens la
care autoarea face apel, iar
pe de alta, dificultatea găsi
rii unei forme de redare pe
înţelesul
unor nespecialişti.
Structurată
pe
capitole
(simpla citare a cîtorva titluri
este edificatoare pentru intenţiile autoarei : Dificultăţi
le ortografiei şi greşeliie de
ortografie ; Pe scurt despre
scrţere,
ortografie şi transcriere ; Indreptarele ortografice; Reguli şi dificultăţi), lucrarea îşi propune să sensibilizeze publicul la ideea necesităţii de a consulta per11iane11t dicţionarele şi îndreptarele ortografice. aceasta fiind singura modalitate de
in,suşire a cunoştinţelor şi de
jormare a deprinderilor de a
scrie corect. conform normelor obligatorii ale ortografiei
romaneşti actuale.
Este, credem, de la sine înţeles că o asemenea lucrare
nu poate şi nu trebuie să lipsească din biblioteca noastră,
făcind parte din acel fond de
rtocumentare minim. obligatoriu pentru fiecare ziarist,
profesionist
în
adevăratul
sens al cuvîntului, care işi
respecta meseria şi pe cei că
rora li se adresează prin scrisul său.

Milena COMARNESCU

scrise
de ziaristi
"'
Cărti
"'

Ion Segărceanu este autorul unui nou volum de versuri : Poemograme şi alte
poezii (Editura Cartea Româ ·
neas că) .

*

*

*

A intrat în librării o nouă
carte de reportaje al colegului nostru Ion Andreiţă : Cum
se vede ţara la români (Editura Junimea).

*

* *
Drăgan,

Daniel
redactorul
al revistei braşovene „Ast r a ", publică la Editura Cartea Românească romanul Taşef

re ca piatra.
Cu

*
romanul

*

*

Plecarea cava-

let•ilor, apărut recent în Editura Eminescu, Vasile Băran
încheie trilogia începută cu
„Cavalerii de pe Coastă".

•

•

Colegul nostru Lazăr J...ăda
riu („Steaua roş'ie" - Mureş)
este autorul unui al
doilea
volum de versuri: Cîmpuri
cosit.e de ceaţă (Editura Dacia).

•
*

ln Editura Eminescu o ace merită aplaudată :
Pavilionul de vinătoare. de
Tudor
Teodorescu-Branişte.
Romanul vede lumina tiparu··
lui sub îngrijirea colaboratorului nostru Constantin Darie.
pariţie

„

*

•

Surprizele unui curios este
titlul unui roman umoristic
semnat de Ionel Chiru, redactor şef al gazetei „ Lupta
C.F'.R. ",
apărut
recent la
Editura Militară.

R1eînnoiţi-vă,

din timp, abonamen,t ele
pe anul 1981, la revista

11ll~\
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văzut•Ne-a plăcut•Vă semnalăm

i<leea de a răspuinde chemării secretarului generail al partidului, t-0varăşul Nicolae Ceauşescu,
care, în
cuvfotarna 1a cel de-'al liDI-'lea Coingres al oameniloT muncii cerea să se acorde o atenţie deosebită
perfecţionării aclivită1ţii de formare a
cadr~lor,
de rC'dclare şi ridicare continuă a nivelului de
cwnoştin\e profesionale şi tehnice, ziarul ,.Român ia
Lberâ" Jin 17 septembrie, relatează experienţe valorO'ase di1n trei mari unităţi economice sub tiUu•l
„Perfecţionarea conti111uă a pregătirii PI'Ofesion.a le,
opţiune fun1::1a:menală în actuala etap ă a dezvoltării economice''.
Autor.ul. Emil Munte.anu, ai;>elînd la expei-ien\a
a lr~i înheprinderi bucureştene cu profile total
diferite, care, µrin specificul activităţii lor, recJ•amă dropo·tr.ivă cadre m: o pregăitire deosebită.
şi-a pro.pus să constate cu oe rezwl1ta:te s-.a .sollda.t
pînă acuim aat:vi.taiea d·e perfec\io.nare a pregă
tirii profesionale. ce căii şi metode de înv.ătă1mînt
sint in:ilu-;e în out"Suri'le iniţiaite. ce impune. în
conti.nu.ar<', activitate.a de perfecţionare a cadrelor.
de ridicare a nivelu.lui de cunoşii111\e profe5ionalc
şi tehn'ce. supun1nd aleruţiei tuturor condu::eritor
de u<ni tă\ i economice exiperienţe va1oroa.se, dar şi
multiple posibilită1\i de diversi!fiicare a fotimelor de
insln ire. d·e dieţpistare, în funcţie dte profilul specific şi de necesităţi, a acelor mijloace moderne
şi ef:cioeniie menite să conducă la fonmarca
unor
cadre cît mai compeienile de mu.nci lori si sp8'cia-

1111
"'

lişli.

Fără

pari•tie corustantă în ziarul ,.Scl111t€'ia
tJneretului ", pagina „Să discutăm d espre tiner eţ e, eduoaţi e, răspund eri" îşi
propune. cu Iiecare nouă apariţie, să contribuie
la fo11ma1rea tinerillor îln spir.itul celor mkli nobHe
trăsături de caracter. promov-aie cu
consecvenţă
de organizaţi.a revol,uţion.ar.ă a tinere-tututi.
Pagi1na se doreşte şi, ~n genere, reL·şcşte a fi un
spaţiu de dezbater:e pe marginea princip:i.lor mora1e promovate şi a caizurilor d'e viaţă prez.entate.
Ziarul din 18 septembrie inserează o pagină echihbra•t coruceipută atlî1t din punct de ved•ere temati:c
cit ş1 al manierei de abordare puolicif.lică. Remarcabil ni s-a părul reportajul O insul ă. a indi ferenţei,
semnal de l\Ionica Zvîrjinschi, reporter cu experienţă, tact şi sensibilitate, care ştie s.ă des:::frez.e
î1n iţelle în.cuneate ale uneli• situa.iţii .liimită momentele cheie carie au declanşat-o. Modul! de relatare.
sugesitiv $i atractiv, s01-ici<tă im1P1icit la de2lbaterea
carz:ul:ui, faipt ce îi conferă un prom·mţat caracter
educat:v.

A

işi propune să urJndeaproaipe, folosiind o gamă
var.ială dle moda1li1lă.ţi pulYlicistice rnobiHza'l.oare, iniţiativele' unor cdledive de
muncă
dimbovi\ene care s-au angajat, răspunzînd chemării so::retarwLui generali al part:dului, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, să dubleze, cu un an mai devreme, productivitatea muncii.

Z

iarul

supărare !

Bistriţa
-..;
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e

Bergson

şi

podul de

piatră

Cu ajutorul unui articol apăn1l
în „ Cronica sătmăreană (17 august)
ne lămurim ce reprezinlă în plan
istoric, social, filozofic etc. binecunoscutele versuri .,Podul de piatră s-a dărimat / A venit apa şi
l-a luat. / Vom face altul pe rîu
în jos, / Allul mai trainic şi mai
frumos''. Despre aceste versuri
„naive şi sprinţare", după cum le
defineşte gazetarul de la „Cronica
sălmăreană" aflăm: .. Ele sî nl emblematice pentru devenirea noastră ,
dar exprimă, în acelaşi timp, relaţia ideală intre iim p şi durată
în sens bergsonian. Sau, mai simplu spus, credinţa în capacitatea
Omului de a subjuga Natura, de
a o face păl'taşă propriilor aspiraţii spre comunicare"'.

e

Muzică şi

idee

Cu totul neaşteptată ideea unui
reporter tv, de a a lege ca ilustraţie muzicală pentru o emisiune dedicată tinerilor şi momentului (estiv, plin de speranţe, al încheierii
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„Dimbo111iţa"

ană.reas-că

unei căsătorii, tema din filmul
,,Lave story''. Binecunoscuta melodie a devenit, într-adevăr, simbolul
modern al unei mari iubiri, dar al
unei mari iubiri încheiate tragic.
Nu mai lipsea decit ca logodnicul
să promită alesei inimii : te voi
iubi p1·ecum Othello ! (care, e drept,
nu de lipsa iubirii poate fi acuzat).

e

Apelative

Citirfl în „Gazeta Gorjului" (19
august) : „Stimat de colegi, de
· subalterni, ing. Dinu Gavrilescu
este alintat cu apelativele dragostei
de oameni, ale adevărului că în
nici o împrejurare nu pregetă să
dea o mină de ajutor celor aflaţi
la nevoie". Neobişnuite apela t.iv<'!
Inţelegem însă că e vorba de nume
de alint şi, la urma urmei, fiecare
alintă cum vrea, cum îl îndeamnă
inima.

e

Cine se raportează la cine ?

Un foarte sever rechizitoriu împotriva veleitarismului
literar, a
diletantismului, citim în ,,Ecoul'· -

Năsăud
(16 sepembrie) :
„Proliferarea diletantismului în literatură şi artă trebuie să ne dea
de gîndit, să neliniştească spiritul
interogativ, să-l determine în mod
eficient să ia o tranşantă atitudine
critică. E necesară o nouă ierarhie de valori, o disociere radicală
a valorilor faţă de nonvalori, o
analiză sistematică, obiectivă şi din
perspectiva intregi i literaturi a poeziei şi prozei contemporane, ca s5
li se identifice noutatea, nivelul de
realizare artistică în raport cu creatia tinerilor scriitori, a debutanUlor". Oricît s-ar nelinişti s piritul
in ter ogativ, tot nu ne lămurim :
chiar sinlem îndemnaţi (somaţi,
după ton !) să identificăm „noutatea, nivelul de realizare artistică"
ale întregii literaturi. ale poeziei şi
prozei contemporane, „ în raport cu
creaţia tinerilor scriitori, a debutanţilor"

e

?

Nimic d espre

Bărăgan

In „ Unirea" - Alba (25 august)
am citit un învolburat-metaforic
articol despre Blaj, Cîmpia Libertăţii, Tirgul de fete de pe muntele
Găina etc. Articolul începe astfel :
„1\m renăscut la Blaj.
Cuvintele
mele ai· vrea să aibă gustul pîinii
de Bărăgan, al pilei de Blaj, a l
tuturor locurilor pc care le-am
străbătut în calea mea". După ~-

•Am văzut•Ne-a plăcut•Vă semnalăm \
loroa<;ii a cooperativei Strej.eşti-011:. insistind asupra fadorhlor care conribu,ie la b<unelc rezu~tate:
spiritul de orga,n;zare, disciiPlina, dăruirea exemPl<ară a cooperatorilor, hotăl'ilţi să smulgă păimin
tu~1Ui roade cit mai bogate.

cu pregnant ·caracter agitatoric,
mobilizator inserează ziarul ..Scîntei.a"
din 21 septembrie. sub genericul „tn
economie, aotivi taite susţinu tă, bine org anizată p entru s porirea. producţiei şi eficienţei !", Este consacrat un spaţiu .aanipilJu ref1ectă.rii modlulu.i oum se
acţionează pentru realizarea integrală a planului
la e'X'port în unităţi diirn industria UiŞOară, precum
şi pentru strî!llgerea. şi traru;iportul reooltei în judeţul Olt.
„Sondajul «Scînteii» în actualitatea economică",
realizat de Ion Teodor, porneşte de la exi·gcn,ţele
fonmulabe în repetate !'În.druri de conducer.ea parti<liului pri-vind ind~plini.rea exemplară a pla!llului
la export. în col11d.dţii de cailitate ireproşaib:lă, semnalînd cîteva aspoote privitnd organizarea şi desfă-şurarea prodrt:icţiei de exu;>ort î1n wnităţi di•n indus.tria uşoara. Conc'luzi'ile sondajului, s.in•tetic exprimate, propun ca soluţii eficiente : specializarea
întreprinderilor, secţiilor, atelierelor şi chiar a
fovmaţiillor de l•ucru pe producţia de export, precum şi o analiză unitară, cu toate intreprind.eri•e
care concură di-reeit sau indirect la realizarea p.rod<ucţiei de exiport.
Cel de al doilea ~rtaj, trainsm.i.s din judeţu[
Olt de echipa de reporteri a „Scînteii". sub titlul
„Shoogere.a. şi tra.nspontull recoltei - organizate exemplar. Au mu1lt de lucr-u şi muncesc şi bine cei care au reco.Lte mari-", semnat de A. Papadi uc
şi M. Grigoroşcuţă, împărtăşeşte
experienţa
va-

O

pagină

desfăşurare de eîn acest timp condensat timpul renaşterii mele - m-a fă
cut să fiu deopotrivă ţăran de
Bărăgan şi moţ de Apuseni".
Intrebăm şi noi, ca oameni µruzaici ce ne aflăm : ce a r e Bără
ganul cu Blajul ori cu Apusenii ?
Dacă gazetarul ne-a făcut astfel o
confidenţă asupra locului său de
baştină, îi mulţumun, dar nu era
mai bine să ne spună limpede ce
avea de spus ?

OBSERVATOR

şi pasiune, valenţe ude identificat în cazul Consiliului Cumunal de Edut.:aţie Politică şi Cultură Socialistă Nanov".
Ştiam, „ valenţă" e un cuvînt drag
gazetarilor, e folosit mereu şi pretutindeni, dar pînă acum nu întilnisem această „ incitantă" (altă
vorbă dragă sufletelor noastre publicistice) asociere: sudoarea ca vaperseverenţă

şor

lenţă.

Sudoarea„. ca
Din

valeniă

„ Teleorman ul"

8 Cu sau

fără

voie, h az !

(16 august)

aflăm despre calităţile dovedite de
o brigadă artistică şi mai aflăm
„ că succesul acestei formaţii a fost
asigurat şi de texte «cu nerv», virulente, pînă la statutul de pamflet, vizînd fapte cotidiene, oameni
integraţi
muncii, cu reuşitele şi
insuccesele lor".
După
opm1a noastră e1·a mai
bine ca această lăudată virulenţă
„pînă la statutul de pamflet" să
fie rezervată, mai cu seamă, oamenilor ne-integraţi muncii, decît celor integraţi, să nu vizeze, cum ne
asigură gazetarul, şi reuşitele lor.
Din acelaşi articol : „ Viaţa spirituală se construieşle cu sudoare,

supărare

!
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„Această

xistenţă

e

oontrib'Uţie

Fără

ceastă declaraţie, nu se mai pomeneşte de Bărăgan, pînă la următoarea .frază, plasată aproape de

final :

remarcabilă
a
zian:1ui
,.Drum nou" Braşov La mobiilizareea
oamentilor muncii petn tru a răspunde
chemării adresate de siecret.a1ru~ genera.I al partidului, tovarăşul Nico'lae Ceauş.esciu, este iniţierea
unei pagini cu apariţie constantă care atrage atenţia nu numai prin tematica sa de stringentă actuaht.ate (ti1!Jiull fiind edificator .îm acest sens : CoordOIIlJate d e l>ază a.le activ ităţii zilnice în fieoare unit ate eoom:>mică . Ritmicitate. CaNtate. *Eficienţă), ci
şi prin varietatea subiectelor, modul de abordare,
utilizar~a genUL"ilor publicistice cu maximă eficJ.enţă, mobi.Jizatoare şi, nu în ul~imul rînd, prin
î111treaga alcă.rt:uire grafică a paginii. Se remarcă,
ou deosebire, articolele a,păritLle sub genericul ,.In
scopul! d1Ublării produdiviltăţii mundi ". semna.te de
Z. Fokt, care adu1c în atenţia cititorilor experienţe
poz..itive din driverse unităţi economice ce au căt:
tat şf au reuşit să găsească metode meinite
a
contribui la dublarea productivitd.ţir muncii.

O

Un îndemn neaşteptat, în paginile gazetei „Milcovul„ - Vrancea,
(23 august) : „ Depozitele din Focşani, Adjud, Odobeşti, Panciu. Mă
răşeşti şi Gugeşti care dispun
de însemnate cantilăţi de combustibili solizi - ne aşteaptă. Nu ră
mîne decit să ne străduim să le
aducem in preajma noastră, să nu
lăsăm zilele să treacă pe lingă noi".
D acă nu e vorba de o neatenţie în
redactare, cu efecte hazlii, înseamnă
că aripa metaforei flutură şi deasupra rubricilor de informaţii cu caracter utilitar. Ceea ce tot hazliu
ar fi !

e

Mirări

cronică de expo„Fericita mirare a
unui vernisaj" (nici o legătură cu
conţinutul cronicii, acest titlu „ uimit" !), apărut în „Tribuna Sibiului" (19 septembrie) : „Autorul
invită privitorii la meditaţie şi infuzează frumosul (în concepţie estetică majoră)
prin iiecare etapă
a căutării şi regăsirii sale plastice".
.. Ca punct de culme a acestei expoziţii apare atitmlinca creatorului
(:>.n.) în lucrări e"Xecutate pe o infinitate de nuanţe de brunuri şi
griuri".; „«Furtună pe mare», lucrare de dimensiuni mari, în care
autorul oferă privitorului spectacolul dramatic al încrîncenării elementelor naturale, un fel de dezlănţuire orgiastică, cu o extremă
econom.i.c de mijloace : cerul se învolburează pe două tre:mi din pînză, iar ceal<altă
treime cuprinde
apa, cu valuri stîrnite ameninţător,
valuri ce nu conţin laitmotivul peren al vasului cu sau fără pînze··
Mirări de tot .felul, pe lumea asta !
Cităm

ziţie

dintr-o

intitulată

BREF
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Bibliografie
Machetarea
şi

P

ti pog·rafi a

uhlicată
.niwţia

de Orga-

llllttexmaa Zia,rişriŞtitlor,
cartea profesorilor V. Radics şi
A. Ritter, dedicată artei machetării, concepută în directă
conexiune
cu tipografia,
conţine noţiuni de bază
ale activităţii ziaristice, necesare
oricărui
gazetar care trebuie să
cunoască drumul complex pe care îl străb ate
un text din momentul
elaborării lui pî nă la
aparitia în ziar.
Chiar din
primele
pagini ale cărţii, autorii
precizeaz_ă că, în ciuda
noilor tehnici de comunicare întemeiate pe
computer, pe baza că
rora „se întoarce
un
buton şi ziarul apare
în forma sa finală", noi
nu putem să renunţăm
la cunoaşterea fazelor
şi proceselor de
bază
ale muncii de
presă,
chiar în conditiile modernizării activităţii de
editare care coabitează
încă
cu sistemele şi
procedeele vechi de tipărire.
Iată

ţionallă

de ce scopul declarat al lucrării
de
fată este să ofere elemente de bază indispensabile procesului de
concepere şi elaborare
a zi1arului.
Sistemele tipografice
de măsură
constituie
primul aspect
asupra
căruia se concentrează
atenţia autorilor.
ară
tîndu-se că
folosirea
terminologiei adecvate,
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,

cunoaşterea
aparaturii
tipografice,
transmiterea unor indicaţii Clare
şi a unor soluţii tehnice
optime reprezintă cond i ţii esenţia l e ale muncii secretaL·iatului de
redacţie. $int prezentate
instrumentele de măsu
ră (tipometrul) ale secretarului de redacţie,
caracterele de
literă,
procesele de tipărire.
Modul de pregătire a
manuscrisului
pentru
tipar în sistemul tradiţional, precum şi în
procesul de editare el ectro n ică formează un
capitol deosebit de interesant al lucrării. De
buna execuţie a fiecă
rei faze
a pregătirii
manuscrisului - corectare, cotare, calibrare
- depinde lizibilitatea
textului publicistic.
Ilustraţiei
ziarului i
se acordă, de asemenea,
atenţia cuvenită,
prezentîndu-se modele de
calibrare a fotografiei.
Elementele de
bază
ale design-ului ziaristic, redate într-un capitol special, sînt prezentate în raport
de
mijlocul tehnic de imprimare fo losit
(tipografie, offset), formatul
şi n umărul
coloanelor
de pagină. Machetarea
reprezintă cea mai importantă etapă din activitatea secretarului de
redacţie
în procesul
elaborării unui număr
de ziar, de arta secretarului de redacţie depinzînd lizibilitatea ziarului în
ansamblul
său. Datorită impactului său în ce priveşte
com prehensiunea şi estetica, arta comunicarii poate fi în măsură
„nu numai s! încînte
cititorul,
ci, totodată.
să-l determine să accepte mesajul comunicării" (p. 110). Deosebit
de u tile pentru însuşi
rea acestei arte se dovedesc informaţiile privind proporţionalitatea,
contrastul, ritmul, echilibrul, compoziţia, estetica titlurilor. Sînt date
explicaţii detaliate privind aşezarea materialelor în pagină în raport de diagrama care
divide pagina de ziar
în patru părţi, fiecare
parte avînd valoarea sa
determinată de punctul

optim ce captează interesul cititorului.
Autorii se ocupă, de
asemenea, de specificul
machetării revistelor şi
periodicelor, care, spre
deosebire de ziar, au de
îndeplinit alte cerinţe.
o tematică mai divers[1
şi o ilustraţie mult mai
bogată.

Consideratiile despre
machetare şi tipografie
sînt, în final, îmbogă
ţite cu aspecte din procesul de elaborare electronică a ziarului. Este
prezentată
munca de
machetare în
cadrul
producţiei computerizate a ziarului : corectarea pe display a titlurilor şi textelor, codurile,
instrucţiunile
şi
programele ce trebuie
cunoscute pentru tipă
rirea electronică a ziarului.

Sîn t.. înfăţişate astfel
aspectele principale ale
elaborării
ziarului de
azi şi de rnîine, arătîn
du-se că ziariştii şi tipografii trebuie să fie
familiarizaţi cu aceste
cunoştinte
ale tehnicii
curente de editare, care
poate n în unele locuri
mai avansată, în altele
mai puţin, dar, în orice
silf.ua\ie s-ar afla. orilce
tehnologie se
bazează
pe vechile procedee tradi \ionale ce trebuie să
fie bine cunoscute de
toţi lucrălo<t'ii diin presă.
Machetarea şi tipărirea
unei
publicatii
sînt
etape importante, de
bază ale activităţii
de
presă, care asigură accesibilitatea, popularitatea şi lizibilitatea unui ziar sau reviste.
Victor ia I LIESCU

e Se simte, în prezent, un element nou în atmosfera P_olitică africană : este vorba de circa 40 OOO
d_e cuvinte transmise pe zi, centrul lor de emisie
ş1 d~ recepţie fiind sediul agenţiei panafricane de
pres~ •
P~NA, aflat la Dakar, în Senegal se
ara.ta 1_n articolul „PANA - o agenţie de presă a
?f11ca1:11or pentru Africa şi întreaga lume", apărut
111 revist:i „Cooperation Sud".
Ide~;i cr~ării unei agenţii de presă şi informaţii
pentL-~ Afnoa a fost lansată în 1963, de către fondatOLy organizaţiei unităţii africane - OUA. A fost
nevoie, t~tu.~i, _de trecerea a 20 de ani pînă cînd
a~easta !;a fie maugurată oficial şi să emită primul
sau buletir. de ştiri, în mai 1983.
~upă trei ani de activitate, PANA se poate mînd~·1, i~ prezent, cu o producţie cotidiană de aprox1m~tiv 20 OOO de cuvinte, în engleză şi franceză,
realizate pe baza buletinelor de ştiri provenite din
p~r.t_ea. (~rilor .:nemb_re. Problemele culegerii şi diiuzar11 mformaţulor smt rezolvate de birourile regionale ale agenţiei, aflate în Sudan Zambia Zair
I\igeria şi Libia.
'
'
'
C..t:"ta PANA prevede că aceasta trebuie să regrupeze agen\.iile de presă deja existente în Africa,
transm1ţînd informaţiile provenind din sursele naţionale către celelalte state membre. Totodată ea
a:jione~~ă şi ca o agenţie de presă obişnuită, difuzmd ştiri culese de prnpriul său personal ori articole
de fond asupra problemelor dezvoltării cu deosebire
în Africa, şi reprezentînd, în acelaşi 'timp o adevărată bancă de date pentru abonaţii săi'. Pentru
cc nsti1ui1'ea şi funcţionarea sa, o contribuţie importantă au avut-o UNESCO, Programul ONU pentru
Dezvoltare, Programul intei:naţional pentru dezvoltarea ~omunicatiilor, alte organizaţii internaţionale
şi regionale de resort.
In ceea ce priveşte obiectivele agenţiei, acestea
reies clar din preambulul convenţiei referitoare la
crearea PANA. Adeseori, evenimentele care au loc
în Africa - se menţionează în acest sens - nu au
fost prezentate lumii exterioare continentului cu destulă obiectivitate şi exactitate.
Numeroşi africani
consideL·ă că sursele externe de informare, în special
marile agenţii de presă occidentale, au tendinţa
să pre7inte eronat realităţile continentul ui lor. Redactorii r·ANA au, astfel, misiunea „să r~flecte ac0

tua li~ntea africană într-o perspectivă africană". !n
timp. prin intermediul acordurilor încheiate
cu organisme similare din alte regiuni ale lumii,
PANA pc;ate deveni o sursă de informaţii pentru
cele mai diferite ţări. De asemenea, agenţia panafrican:"i de ştiri îşi propune - ca un obiectiv important promovarea unităţii statelor continentului
prin faci.ilarea schimburilor de informa(ii politice,
economice. sociale şi culturale între ţările membre,
contribui1:d. în acest mod, şi la creştE;!rea cooperării
lor Î!1 domeniul informaţional.
• In cei peste 20 de ani de activitate. editura
.. Pressfotc•·· a Agenţiei Telegrafice Cehoslovace (CTK)
si-a format un profil editorial bine conturat. .,Pressfoto" editează anual circa 60 de titluri de publicaţii
cu caracter ilustrat. periodice şi neperiodice. ma'erialcle ţientru acestea fiind furnizate de redacti<'l
foto a zg(;nţiei CTK. Totodată, .,Pressfoto" editează
publicaţii bogat ilustrate avînd caracter de revistă
şi de carte. De exemplu, în seria .. Patria mea" a
apărut rf'cent o publicaţie asemănătoare cu un ghid
turistic. intitulată .,Motive pragheze··. în care turiştii
străini pr•t găsi numeroase şi interesante materiale
C:espri> Praga şi locuitorii ei.
•
.. A 40-a ani\•ersare a OIRT" este titlul articolului ;;.părut în buletinul „Nouvelles de L"OT.J·', nr.
J-! 'UHl6. Organizaţia Internaţională a Radiodifuziunii
şi Telf'viziunii (OIRT) a fost fondată la 28 iunie
19·Jll. la Bruxelles. In acea vreme se numea OIR
5i se r•cupa numai de probleme de radiodifuziune.
Din 1959. acti\'itatea sa s-a extins şi asupra problemelor de televiziune.
Accastk'.. organizaţie regrupează azi 20 de reţele
de tele\'iziune şi reprezintă un instrument pretios de
cooper;;re. în special în domeniul schimburilor de
- progr~rn1P. OIRT realizează astfel de schimburi de
informaţii cu Euroviziunca şi se află în curs de iniţiere ei cooperare similară cu organizaţii regionale.
precum ABU, ASBU.
acela.şi

Revista revistelor de presă

Apărută într-un formal nou. mai mic şi cu
o prezentare
grafică
deosebită. în care
se
evidenţiază

ilustraţiile

color, cel de-al
7-lea
număr al revistei .. Jurnalist " se distinge prin
varietatea temelor abordate - de la probleme actuale de teorie
a presei. la
sarcinile
stringente ale activităţii
practice ziaristice.
Acestei tematici centrale îi este circumscris
primul articol din număr : .. De la principialitate la sugestie'". semnat de
corespondenţii
speciali ai revistei, Nikolai Krivenko şi luri
Kovîrialov.
Ideea de
bază a materialului lor
vizează sporirea rolului
presei în procesul de
dez\'oltare social-politică şi economică a ţării.
!n materialele publicate în numerele an-

terioare în legătură cu
diferitele compartimente ale redacţiei.
s-a
scris despre colegi ul de
redacţie, redactori.
secretariat. Actuala ediţie continuă dezbaterile, ocupîndu-se în
articolul
.. Principalul
element al reclact iei·· de secţia reclac(ionaliL
Cunoscuta
rubricii
.,Clubul tînărului ziarist" este consacrată analizei modului în care
este organizat ~tudiul
şi praclic1.
studenţilor
de la facult{iţi le
de
ziaristică. precum şi integrării tinerilor absolvenţi în acti\"itatea de
1presă .
Secţiunea .. Lumea şi
presa. Evenimente. Argumente.
Comentarii"
include reporta.ie
din
R.P. Polonă. R.P. Chineză.
Africa de Sud,
R.S. Vietnam.
Rubrica ..In sfera intereselor" inserează un
interviu acordat revistei de scriitorul Gabriel
Garcia Marquez. precum şi reportajul aces-

tuia intitulat .. Bogaţi şi
publicat în volumul „Cronici şi reportaje". care a văzut
lumina tiparului în anul 1955. (V. Iorga)
săraci",

PRASA
POLSKA
Ediţia

actuală

(nr.

6/1986) debutează cu
informarea privind şe
dinţa plenară a conducerii centrale a Uniunii Ziariştilor din R.P.
Polonă, care a fost consacrată analizei activilă ţii desfăşura te de această
organizaţie în
perioada care a trecut
de la primul congres,
din iunie 1983, precum
şi directivelor
referitoare la activitatea ce
urmează să se desfăşoa
re în perioada de dinaintea celui de-al 2-lea
congres, care va avea
loc în 1987.
' Activi !alea de corespondent la procesul de
la Nilrnberg a marcat
întreaga viaţă a cunoscutului publicist Marian
Podkowinski.
debutul
lui în cariera ziaristică. In inter\"iul acordat
revistei. avir.d genericul „Satisfacţii. misiune. recunoaştere··,
M.
P odkowinski îşi expune
crezul profesional. opiniile personale pri\'ind
rol u1l zia ris.tici i.
In continuarea ciclului intitulat .. Era telev1z1unii prin
sateli: ··.
Franciszek Skwierawski se ocupă de sistemul american .,Worldnet •· de televiziune prin
satelit.
Despre re,·ista
..Le
Joumaliste democratique··. organul de presă
al O.I.Z.. ce marchează
anul acesta împlinirea
a 4 decenii de la înfiinţare. scrie Jerz~' B.vrs
în articolul .. AniYers'lrca O.I.Z. prezentată în
mod inedit··.
In articolul ..Biografia nu se află numai în
geamantan", Krystyna
G oldberg prezintă personalitatea lui
Jerzy
Janicki
reporter,
dramaturg, autor de emisiuni radiofonice literare şi de scenarii cinema tografice (V. I orga)

In paginile numărului
din iunie al re\·istei Uniunii Ziariştilor din
R.D.G. sînt prezentate
aspecte din activitatea
de îmbunătăţire a calificării profesionale
a
ziariştilor din Rostock,
pe baza
orientărilor
trasate la Congresul al
XI-iea al P.S.U.G. privind aprofundarea cunoştinţelor

ştiin(ifice

şi

tehnice, pentrn o mai
bună abordare a problematicii economice.
In numeroase articole sint redate preocupări ale asociaţiilor locale sau regionale în
cele mai diverse domenii : prestări de servicii. comerţ şi aprovizionare, probleme sociale
şi artistice
în atenţia
munb.pa::tă 1 i:o:·.
sport
şi

muz:că

etc.

Spaţii

largi sînt cons.aerate acţiunilor întreprinse în cadrul .. Anului Păcii·· aiît în
R.D.G., cit şi în alte
iări, în forumurile internationale.
Mai multe articole se
referă la munca realizatorilor de
em1s1uni
radio şi TV, la cca a
foloreporterilot'. Sint evocate profilurile unor
revoluţionari ai condeiului. momente din istoria radio-ului.
.. Pentru o nouii ordine în domeniul informaţiilor··, .,Război psi hologic în eter"', ..Mediile şi drepturile omului··. ..Manipularea de
fiecare zi" - sînt cîteva din titlurile sub
care sînt prezentate analize critice. obiective
ale realitătilor actuale
în domeniul mijloacelor
ele informare clin lume.
Re\'ista publică opiniile unor redactori ai
emisiunilor radio pentru tineret din alte
ţări, între care şi cea a
colegului nostrn G hcorghe Ghelmez în legă
tură
cu impresiile li:isnte de o excursie organizată în primănu·a
acestui an în
R.D.G ..
în cadrul schimburilor
OIRT.
real.7"'ltii ele
Victoria ILIESCU

Rub1·"că
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•
ln memor1am

(continuare din pag. 34)

Înaltul titlu de
Tn numele Consiliului Ziaristilor,
în numele nostru - prieteni şi colegi, tovarăşi in înde1lungota trudă
de zi şi de noapte pe manuscrise
şi şpalturi, a'i strălucitului
ziaris;
care a fost VIRGIL DANCIULESCU
- încerc la ceasul acesta greu ol
despărţirii
să dau glas
mihnirii
profunde stirnite de pi,erderea so
timpurie. Am spus strălucit şi as fi
putut să spun la fel de bine şi :
mare ziarist
vor stabili
mai
exact vi'torii istorici a·i presei române - dor termenul cel mai potrivit mi se pare acela de zi arist,
pur şi s'mplu, titlu inaH, spre care
or trebui să năzuim toţi cei care
ne-am ales această cale grea.
VIRGIL DANCIULESCU, el a fost
ziarist, un adevărat ziarist, născut iar
nu făcut. Şi tocmai de aceea ştia
- şi dovedea şi prin propriu-i exemplu - că tailentul, simţu,! ziaristic, promptitudinea r,ea.cţiilor Io
evenimente, darul cel mare de a
comunica realmente cu publicul,
toate aceste însuşiri şi altele incă
se pot totuşi risipi în pilpîiri efemere sau se pot chior vesteji de-a
binelea dacă nu sint culti.vate cu
răbdare, sporite permanent Io focul
pregărr· şi muncii profesionale, ol
culturii multilaterale, 0 1 cunooşter:i
temeinice a realitătilor de astăz',
din ţară şi d;n fum~. Şi nu mă refer numai Io catedra din
invăţă
mîntul superior ziaristic pe
care
VIRGIL DĂNCIULESCU a onorat-o
adeseori cu talentul şi competenţo
so, dar mă gindesc, moi ales, la
morea şi permanento
şcoală pe
core o repre z intă pentru noi toţi,
redacţiile
şi tipografiile, ş; unde
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dispărutul

o profesat
prin pilda
vie, cu necurmat devotament
şi cu multă grij ă pentru moi tinerii
colaboratori, pină i n uiltimele sale
clipe.
A fost un gozei'.ar cu multiple însuşiri, o tins spre ceea ce s-or putea numi ziaristul total. N e-o lăsat
pagini de ziioristică i.nformată, cultă, scrisă cu fineţe şi meşteşug, pagini pe care cititorii le-or fi dorit
şi care or fi fost desigur moi nu meroase dacă DANCIULESCU nu
şi-ar fi dedicat cea moi more porte o vieţii sole profesionale, muncii grele, poate cea moi g rea, de
concepere o operei ziaristice de
ansamblu, o ziarului sau o revistei.
Co secretar de redacţie, co redactor sef o fost unul din cei moi
buni „regizori" oi muncii de presă.
Tovarăşii lui de trudă pot depune
mărturia cuvenită ojutîndu-ne să-i
desluşim
semnăturo, pe care nu
şi-a pus-o, pe otîte'a mii de n1umere de "ziar, pe aitîteo noi formu·le
de paginare, pe otîtea şi otiteo
idei publicis~ice
deveni e
bunuri
obstesti.
VIRGIL DANCIULESCU o fost o
prezenţă activă, cu autoritatea şi
morea lui expe r ienţă, şi in viaţa orga nizoţiilor profesionale ole zia rLş
t 'l or, i-a reprezentat
pe goze'.a(i
români cu deosebită străluci re in
ţară şi peste hotare.
Amintireo operei sole, co şi o
omului apropiat, atent,
spiritual,
plin de cordialitate pe care 1-o întruchipat,
vor dăinui in sufletele
noastre, vor rodi în faptele noilor
generaţii de ziarişti.
Nestor IGNAT
lui

de5tinată exclusiv ţărănimii. Apă
rînd vreme de aproape trei ani ca
organ cu profil politico-cultural al
Astrei, ea s-a bucurat de o bună
primire din partea publicului cititur, datorita alil talentatului său
redactor, Octavian Goga, căruia i
s-au alăturat pe P.,arcurs l!arie
Chendi şi Victor Eftimiu, cit şi faptului că se difuza gratuit.
D in 1899, Asociaţiunea a mai editat „ Revis ta industrial ă„, destmală
meşteşugarilor, in scopul de a stimula pe români în însuşirea cunoş
tinţelor tehnice mai noi şi a ridica
nivelul la care-şi practicau îndeletnicirile.
ln timp, pentru a susţine activitatea .şi a dHuza ideile Astrei, vor
apărea şi alte publicaţii, diferite ca
profil şi public, de la .•Revue de
Transylvanie" , redactată de Silviu
Dragomir , pentru propaganda românească în strămătate, care pledează
cu înaltă ţinută ştiinţifică drepturile istorice ale românilor „ pentru
cei ce s-ar îndoi de ele··, şi .. G înd
Româ nesc ", revistă condusă de dr.
I. Chinezu, loc de afirmare a tinerelor talente, pînă la mult gustata „ Foaia poporului", ce se
adresa lumii satelor. In paginile lor,
condeie de un incontestabil prestigiu dezbat cu pricepere cele mai
felurite p r obleme literare, istorice,
sociale şi demografice.
A cestora li se alătură „ Lu ceafă
rul ", revistă de literatură, artă şi
cultură a „Astrei" bănăţene, precum şi cotidiane sau săptămînale
ca „Dacia" şi „Gazeta Trans ilvaniei " , tribune ale interese1or naţio
nale superioare, situate la loc de
frunte în ziaristica românească.
Periodicele Astrei au îndeplinit
un preţios rol de lummare şi documentare, sintelizînd aspiraţiile şi
călind voinţa de acţiune a generaţihlor care au
pregătit şi
înfălp1.ui t Marea Unire. iar după 1918 au
contl'ibuit în mod hotăritor la „naş
tere3 şi argumentarea tezelor dreptăţii româneşti" împotriva revizionismului maghiar.
! mpiedi cate mu1tă vreme să abordeze în mod făţiş subi-ecte poli.tke,
acestea au făcui politică naţională
prin cultură. Ca renex al Astrei ,
generosul aşezămint care le-a dat
naştere, ele au reprezentat la vremea lor fapte de cultură ce au
inspirat fapte politice culminante.
De aceea, sărbătorind 125 de ani
de la întemeierea Astrei cinstim
cum se cuvine memoria cărturari 
lor patrioţi, care nu şi-au plecat
capul sub vremi, ci au iniţiat şi
consolidat această Asociaţie. ..în
care un neam oprimat şi-a depozitat tvate speranţele sale supreme,
de valorificare a dreptelor sale revendicări politico-culturale".

A ncepind din acest
număr
al revistei
noastre vom publica
fragmente
din cartea .,Istoria
mijloacelor de comur,icare de
mosă. De la cremene, la siliciu",
lucrare
ce
a
apărut
in
1984 sub îngrijirea şi coordona·
rea lui o·ovanni
Giovannini,
preşedintele
Federaţiei Italiene
a Ed itorilor de Ziare, secretar
general al „Federaţiei lnternationale a Editorilor de Ziare"
(Federation lnternationale
des
Editeurs des Journa ux), preşedinte
al Agenţiei italiene de presă A.N.S.A. Editorul cărtii de faţă
este, de asemenea, preşedinte
le Scolii de speciali zare .î n ziaristică si mijloace de informare
rn mas~ 1n cadrul LUISS din
Roma, preşedintele grupului editorial „ Fabbri - Bompiani Sonzogno - Etas Libri'', editor
si director al caselor editoriale
;,l'Ed:tore" şi „Media Duemila".
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Desi este dedicată, fireşte, în
mare· parte trecutului, cartea îşi
propune în mod declarat obiectivul de a scruta viitorul. Avind
convingerea fermă că, odată cu
era informatiei si a comunica·
tiilor electro~ice, · omenirea a in·
irat într-o eră nouă, ou,\orii săi
au dorit să aducă o contribuţie
la cunoasterea si intelegerea a·
cestei
realităti; î~deosebi cu
scopul de a ~trage atenţia a·
supra unui
fenomen care în
mare măsură interesează publi·
cui larg. Este vorba de impor·
tentele schimbări din domeniul
tehnologiei informaţiei - de la
apariţia
scrierii, la inventa~e.a
presei, la ascensiunea telev1~~
unii, la introducerea noilor m11 ·
Joace de informare,
impactul

acestora

precum şi
asupra so·

cietăţii.

Pe lingă vechile mijloace de
informare (in nici un caz acestea,

incepind cu presa, nu vor

fi menite să dispară), se afirmă
zi de zi noile mijloace. Cartea
oferă info rm aţii despre evoluţia

tehnicilor

de

comunicare

de

masă, astfel
resaţi,
său,

să

i ncit toţi cei intesocietatea în ansamblul
continue să ţ ină

sub

control orice tehnologie 1' orice
efect al ei asupra modului nostru de viaţă.
Cartea prezintă un larg inte·
res, fiind nu doar o simplă isto·
rie a mijloacelor de comunicare de masă, ci o cuprinzătoare
şi competentă
ţiilor,

analiză a

mutaţiilor

evoludin domeniul

Istoria mijloacelor
•
de comun1care de masa
De la

cren1e11e

.,De la crcmen(! rla sil'ic:u ·· : cu
acest titlu oarecum enigmatic. desigur, am vrut să sintetizăm cinci
6aU şa.se milenii de istorie a civi!'zaţiei 1·mane sub aspectul modului
său de a comunica,
a mijloace~or
sale de informare, de cînd cremenea
şi-a pierdut monopo:ul de insb:ument tehnologic în incizia semnului religios. artisbic sau informativ,
pentru a lăsa treptat locul celorlalte
mijloace .ce se afirma'tl odată cu inventarea scrierii argilei mesopotamice. papirusu1lui egiptean.
Aş:1dar, in epoca preistorică. cremenea. si din nou astăzi a::eeaşi
materie ·_ siliciul - protagonista
unei noi. frămîn tale transformări.
e\·oJu\ii, revolqii, .mulaţii în lffi<>uul
c]e comunicare şi de via\ă al oamenilor. Pentru că si,lici ul este aşa
zisul .. chip", adică plăcuţa care crmstituie celula „cea rmai v:e" a computerului. avînd capacitatea fulgerătoare. şi tot mai mare. de a .contine într-un milimeln1 pătrat. mii.
~eci. sule de mii de tranzist<iare !ntegra t-e 1n circu i.ie.
„O materie odi,n'.oară inertă si eYitată. dar in~puizabi1lă. nisipu'. de
si'l:-ciu devine, ~rn(ie exclusiv inteLgentei umane, resursa resurselor.
Şi silic!ul. care este la îndemîna tuturor. este singura materie de care
are nevoie începînd de acum noua
tehnologie. Este \·nrha rlf' cea mai
răspînd:tă
maiterie din univers. la
fel ca ox ige.nul : într-adevăr. mis'.pul
ob;şnu:t. de pe plajă şi din deşer
•ur;. cd'nstituie jurrnăitate din s.coarta
terestră. Natura nu mai, intră în joc.
m contează: creaţia aparţine sp::·'tului" 1).
în mod concret. pentiru ce: ma
sensibili la ~imbaju\ cifrelor: Microprocesorul de si'liciu a -constituit
m:nunea Anil'Or Şaptezeci. In 1980.
p'..aţa acestuia a fost aioreciată la
2.5 mil iaroe dolari, dar cifra aceasta subapreciază C'U mult im[.>Ortanţa
şi :mpactul
ei asupra economiei.
':\1icroprocesoa.reJe cele mai complexe
care. în prezent (11982), presupun
-circa 65 OOO bi.ţi de „data" (infor-

la siliciu
maţia -cea mai elementară). vor cuprinde de 15 ori mai multe. l·n milion în Hl90. cind piaţa va atinge
valoarea de 15 mi:iarde dolan pe
an. Siliciul va cunoaşte o con::urentă dim partea tehnologiilor bazate
pe uti!Jizarea de no: materiale ca
gali'lll, arsenicul şi chiar antimo111ul.
1n 1.s.fîirşit, probabil vor -j'i util:zatc
noi biotehnologii rpentru obiine:·ea
unor elemente „organice" de computer cu iprest.aţii mu1t mai elevate
sau com,plet noi„. In aprox·mal'v
20 de .ani, o .. cutie neagră „ de dimensiu1nJle 'Unui 1paehet de ţigări va
p1·tea conţine echi\·alenl.ul a ze~e
biblioteci ale Oongresului" 2).
S-ar putea, deci. ca într-un răs
l: mp soeui1t .u ~lu l că rtii de fa\ ă să
se transforme în „De la cremene
la arsenioe" (eu n işte posibilităţi de
in t.eripreta.re al1uzivă, nelin; şti loare)
sau „De la cremene la elementul
organic"; un semn mic a cît de
mare poate fi vit.:za de inovaţie şi
dificultatea de a opri sec11nda care
fuge. Doocarndat.ă. credem că am
spus citi1tor1.1lui nea.v;zat - -căruia
ne adre.săm - motiYul l·nui bth.1
puţin enigmatic care vrea să sint.etizeze şa1se milenii d-e i'itorie a civilizaţiei umane sub unghiul modu1-ui său de a 'Comunica : adk:ă. 1ocmaL istoria mijloacelor de comunicare.
Du1pă tib!U', să 'ir.cercăm să pr.ezentăm car-tea. Deşi
este dedicată.
fireşte. îrn mare parte
trecutuJui.
carrtea ]şi propuine ÎII1 mod de::larat
obiectivuU de a scruta viiton•l. Avînd convingerea fermă că, odată cu
era informaţiei şi a comuni•ca\iilor
eleictronice, omenirea a intrat într--0
nouă eră.
a1m dorit să aducem o
contribuţie, fie chiar
modestă.
la
cunoaşterea acestei realităţi. 1ndeosebi cu scopul de a atrage atenţia
asu1pra unui fenomen eare nu m.ai
interesează doar pe „specialiştii în
domeniu", ci pe noi toţi. întregul
nostru mod de a tră,i 'împreună. Ni
s-al: păirut aşadar dest!\.1 1 de utile
aceste înio·eimnă·r-i rapide asupra marilor cotituri ale tehnologi€'i infor-

prese i contemporane.
t)

.Jean-Jacques Servan-Schreiber, S fimondială, Milano, 1980.

clan:n

2) Herman Kalrn. The Coming Boom.
Lcndra, 1983, p. 71.
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ma\iei - de .a .apar:•\ia scrlerii. la
in\·en;area pre.,e .. la impunerea tele\'iziun:i. la apar.ţi.a noilor mijloace de infnrrnare - pentru a .arn~nti
irnpac·urile pe care le-au avut eie
asupra sr1cietăţii.
Dar oe~te oare just.fi<:aită promisa
noastra "? Această întrebare poate
părea retori:.:[! pentru cei în ternă :
nu este pentni absalu,t.a majoritate
a oamen::~Ji". chiar şi 'a celor cul\i.
Ori de cite ori se v-:>:·beş.te sau se
scr'e despre ace.~te teme. eşti cupnn~ cit· neplcii:.:uta 1<e.nza1\ie de a
fi con,derat u.n admiral<Jr a: literaturii ştkniifico-fantastic,e. Senz.a\ia de nep:a.:::ere este provocată de
conştiinţa
că I. ·crurile
spuse nu
sint cituşi de pu\in extriavagan:e.
c!. d:mputr.\'ă . .sint o real.tate iminen:..1 cu ca:·~ va t.rebui să te confrunti. şi <.'-te o confrunt.are destui
de aspră. Si1 lăsăm aşadar unuia
d!ntre mae~tr:: informaticii aprecierea cu privire la pr~m!sa :::apacităiii
de sin tez[1 :
„A.~Lstăm cu l<i\i la <:J evoluţie a
modulul nostru de a produc(;. de a
comunica. de a trăi. o evolu~ie atit
de rapidă incit est.e numită revolu\ie revolu\ia post-industrială.
Ea este pro\·ocati'1 de un compl"'x
de fact:>ri culit.urali. soC'iali. economid. şt:in\ifici. tehinolog;ici . printre
care uit.!mii se im,pu1n cu o forţa
covirşitoare.
lntr.eaga
tehnologie
este i,mplicatii. dar una se irn1pune.
şi a,numc aceNl legală de generarea.
cu''.egcrea. transmiterea, elabm·area
şi răspindirea informa\ ie:" :1).
Nu e.ste \·orba numai de un im pact asupra mijloacelor de informare in ln2să .sau asu·pra m:jloacelor de comuni•ca\ie interpersonale
(te1efonull. ci şi asupra mijloacelor
des'.:nate prod1:ieţiei (roboti. fab:ică
automat.â) şi asupra mijloacelor cu
ajutorul cărora se exercită toate tipuri'.e ele sen:.cii (de la cea exprimată de Linte
omeneşti la aceea
produsă
de ma;Şini şi instrumente
de mă;ură). ea devi,ne obiect de elaborare de căire nişte instrumente
tehnolog'ce care constitui1e ramura
tehnologică denumită informatică.
După era a~ricolă şi era industriaijă. intrăm acum 'î1n era ,.infor-

ma\iona!.ă ".

înţelegerea a ceea ce
'în prezent este îngreuiată de o p:·!m'.1. caract.er:stică. şi anume creşterea enormă a complexităţii tuh:ror
domeniilor social.
polit!c. cu'.t:ural. i·ndustria,l. ştiinti
f;c. Avem imprt:sia că este în cu:-s
o ade\·.:'h"aUi „mutaţie" . că organismu1 ..societatea umană" generează
un or;a:i.sm cu totul nou. Ş: aceasta <1.r<> '.oe concomitent cu o
c1·eştere a bunur:lor materi<ale esen\ia1e noii construcţii. dar. mai ale;.
cu o creştere fantast!că a f!u x ur::or

se

intimplă

Luiiti Dadcta. in „ t'IIl'dia
111-. l, Torino, 1HH3 p. 7.
2)
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informa11ve meni le să .con.figL· .eze
o noua structură. mai bogată şi pute!'n'.că (care poa.le totuşi degenera
in creştere dezordonată).
\'a reuşi oare .-;oe.etatea umană
sc.l ad1m11ni.stre~e şi să orienteze în
mod j-udicios propriia ei dezHJltare '?
Aceasta este acum adevărata intrebare. nu aceea cu privire la 'realitatea sa-u .!ia dimensiunea transtormărn în curs. lin ceea ce pri ve.şte
mai str;d. domeniul nostru, al mijloacelor de :nkrnmare în masă. fenomenul ca,pătă p0ate aspectul cel
mai evident: ch:ar şi .cititorul mai
p;\in pregătiit işi va da seama de
cadrul. - ce ocupă a doua jumătate
a s:udiului nostru-, tuturor clemente~or n 1ului sistem al comunicării,
care este deja în ctirs şi ca!·e se
p!·of.'.ează pe termen foarte scurt
('presă. lelev'ziune. noi mij. ace de
:nrormare). De fa ac€'St tip de panoramă se tre::e în general c:::eratura. în special cea americană, es:e
foarte b<1gată) la tentativa de a face
previziuni : utile. desi~L'•r. cind nu
depăşesc l·imitele viilorolog:ei. :'\'.J,
inşine ne QCL1pjm chiar de acea.stă
pr·:.Jblemă. dar în alt cadru
A"::„ ins;;'\. pentru a reflecta la
:mPortan\a „1•1!·li,cillil·Ll'i" asupra vi<.·\ ii
noastn\ invi''ă1m la o întoarcere la
„cremene".
rearni.nti•nd rapid care
au fost în istorie marile m<:mente
inovatnare în l·ehn'.Jlogiile oomu.n:eirii şi c1re an fost impacturile lor
asupra s 1ci0lfr;ii. Dacă vre:i. ceea
ce s::::· •3. in lfH7 lnn.s
prezent indu-şi o:-imul
dintre eseurile sale
re:.; nite în „Tend!•n\ele .cornunicăr;i ··:
„:\Ii-am propus .să arăt cit este de
p:· 1L.nd :nflL en\at.[1 de comun.care
civ.'..z.a\ia occideintală şi ce oonsec:•nte .mpJ-!'lante au avut ce'.e ma:
de seamă schimbări ale comunica-ţiilor" 1).

Opera lui Innis (mai ales eseu:
c.t.at: „Ou·:::uveaua
Minervei''. şi
„Tendinţele
comu.n::dirii ") răm'ine
bineînţeles un text edif:cator. mai
ales part.ea
dedi>cată
antichităţii.
Dar. pe lingă o 1lecbură greoaie, ~n
aoele eseuri ne uimcşt.c o amumită
subapreciere a iimpQrbanţei istorice
a inven!ăir:i 1p.reseli. a iffii!Jactului ei
enorm asupra cL 1lturi'Î. reli1giei, societă.\ii de acum 500 de ani. Gutenberg. dacă nu gre.şim. nici măcar nu
este citat: lui Gutenberg no! 'li dedicăm o aten\ie care 1n economia
generală ia operei noastre poate pă
rea. dar nu este de!oc. excesi"l.'ă.
Cînd. de altfel. Innb aj,mge să
\'Orbească despre rad:o. chiar „disc!polu:" său MicLuhan e-;te ce~ care.
exac~ în prezentarea cărţii sa·:e. ii
CL 1t~că cu aspriim.e punctul de vedere: „Tehnologia e>lectronică nu fa\·orizează fragmentarul. ci integralul. nu mecanicul. ci organicul. L:.ii
Innis nu .-a lrn::ut niciodată pr:n
') Ilar 1ld A. Tnnis. Le t{ 11tkn;r.c delia
tomuni(·azion c, Milano, 1982, p. 2:;.
1

minte faptuil că cleclr.citalea este
realmente o extindere a sistemului
nervos ca un fel de membrană globală. Ca istoric al economiei, el a\'ea
o e~:perien~ă atit de bogată despre exti•ntlerile tehno:og.ce a:e ior\elor c0t1porale, incit nu trebuie să
ne mire <:ă a omis să noteze esenţa
celei mai recente .şi surpr.nză.toarc
dintre extinderile umane"-.).
Este adevă1rat că atunc, cind Innis
ser.a, radioul urma să înceapă. odaUi cu trec-ere.a ,];a tranz.5tor. cea
de-a doua fază de ascensiune. tot
mai copleşit.oa.re şi pi nă azi iei tuşi
ele puţin încheiată. în t.mp C·e te•levizi,1..1nea ia.bi.a ie~a din laboratoare.
Vor f·i s1ufilcien\i doar aprox mativ
ze::e ani pentru a oferi celebrului
.,di·sdpo1l" el.a.mentele-bază pentru
elaborările sale privind „satul global''. pină la sfidarea paradoxală a
„mediui.·nului
.care este
mesaj „
(unde. după sfidare şi paradox şi
polemică, rămîne
ade\'ărul : „med:'J m-ul este şi mesaj")''.
Cit:torul nu trebuie sa se aş:epte
la o ilnterpretare
a opere. lui
:.VlcLthan asµpra căre.a bib'.iografia
este. .şi tla noi, destul de bogată şi
la care ne vom rderi de5 în aceste
pagini. Dar poate că nu \'a fi inutilă scopur'i1lor
!1..i.crăn: noastre această schemă sintet:că şi re&umatoare a gene.ra:lidlri1lor mduhan:ane:
..Strn'C't1.1ra unui si.siem social este
funcţie a naturii mijloacelor de informare care servesc ,la t.r.ainsmit~
rea 1wmunicăirill'Or şi nu a con\inutului .aices,t.or comunicări „ „_
„Presa a provocat o expl<:Jz,e care
a dt:s la scindarea une. 01·dini ant:ce şi solide în diferite fragmente
umane,
ilrndiv·iduale.
d.feren\iate,
mecanice. Electronica. in schimb,
pro\'oacă o implozie care unifică
sistemul nervos al intl egii omeniri
într-un tul simultan. şi aceasta reaminteşte ele satul tribal. dar. de
data aceasta, la scară planetară"'·
Şi în lumina acestor „sclipiri". şi
pentru a le verif'•::a Yalab:.J. ta·tea,
este oportun să ream:ntim istoria
comunicaţiilor de la orig:1ni
Cind
în oraşele-stai sumeriene de acum
53 de secole necei5itatea de a înregistra ofertele provenite de la sa t.e
sipre pul>erea reil<igioasă sal\.l Politică,
şi l:lpsa de .ailt imaterial duc la iinvent.a,rea scrierii pe mijlocul -cel mai
de 1neimagi1nat argila a.pare
dificilă o apreciere L nani mă asupra
faptului că stnnctura socială a acellei
lumi ar n în funcţie de natura mijloacelor de :n.formare :
pare m.a1
1

:ogic contrariul.
Arelaşi lluieru se Poate sp:.rne şi in
ce priveşte al do'.!ea sall înainte,
in\'ent.area ao!fabetulu:. in urmă cu

'J 'Vlarshall McLullan, Intro duz ione a
Innh, ;;p. cit„ p. 12.
d'i
"> C"ario Sartori, Prcsentazione
Jnni ~. op. cit„ p. i2.

'>

Kenneth l3oucl111i;?. cit. de Gianpiero
Gamalcri în 11Hroclucerca la
Galaxia
Gutcnb ~rg.

de Ma1·s11a11 McLuhan.

32 de secole : e5be oare o consecin~ă
sau o cauză a ·sistem.u~ui soc ia11, a
d'iaspore~ comerciaile !l:einidene î1n
bazi1rn::l crned>iteranean şi din::olo ?
Şi iuna .şi cealailtă. fără îndoiallă ;
terfe:[e om-1maşină ca1p.aibi le să adapLa Iel, tin mod şi mai evid~nt, l·n
teze maşina neces1itălţirlor ·umane-, 1n
cazUil in;venitării ipresei1 1în urmă cu
s1peci1a1l cu ajutoI"ll cap.a:cită1.ţii macincii secole : ai1n!d ;pe :ta jumălta·t.c-a
şJinii <le a i·nterpreta limbajul. D upă
secQlul•ui a l VX-1lea 'ies •d e sub teascu·rn se vede, ·este vorba de aspe:le
cul clin Mainz primele biblii cu
din trie icare fiecare est.e deja precairaC'tere mobiiUe ; sî1nt ani .şi dec-tmii
cîmd în loabe jpă.1·ţi1le Eiurnpei toţi
zent în sistemele actuale, dar înaurari'i zi1darii me.şleşugari.i sîn t 1în
tr-un grad de dezvoltare minor„.
Proiectul japonez reprezintă o sficăut~r~a unui' mijloc nou, pentru
dare la adresa ştiinţei„." t'.
a satisfa:ce o cerere tot mai mare
de comttni•caţie •căreia n•u ii mai pot
Să - i lă1săm .poc oamenii de ş:tiii.nolă
face faţă copiştii de manus:::rise di•n
să sc1'ulez.e f.ără prea .mare ermo\ie
mânăstiri. scribii din uni versităţi.
vii'lo1'uil, să 1'eveni1m o dl1 ip.ă 1la noi.
maeştrii · ,ma1nuscri1sellor.
Adevă11ul
profani sau ap1'0ape. inrconjuraţ i din
esrte ică .„cine, unde. d·nd" cu price în ce ·mai ·mult de 0maiŞi1ni care
vire 1a apari•ţ ia pt'esei· nu sîn t dpar să se muUtiitp•lice nu numai in
Luşi die pu·\i1n stahili1te di•n pu net dP
fiieca:re locu·: n\ă. llo·c de m1uncă, d.c
verlere istoric, chiar dacă, în m od
petrec.ere a 'tim1pt ll'ui Jiil:>er. dar mai
evitden t, ele corespund L.nui Gutenales să se acc·entueze în mod îngriberg, Mainz, 1450.
joră•tor. Inlre 1puţini 1i .care .şliu şi
I.novaţiia tehnologiică est.e oare un
majorilaLea „.neavizată", inu se crerQd al unei exi.genţe a s01cietMii '?
ează oar·e o prălpastie ca la înceEste greu să ne îndoim. Dar, totoputurile- istorie.i comunicări1i ? Pendată. •chiar aipar'i1ţira rpres'ei o dovetru a 1intra în. casta scr'ilbilor - a
d·e<Şlte cu prisos1i•nţă : noul. revo'luse vedea paigi•ni le desipre invenţia
ţionarul mijloc de comunicare este
scrierii• - erau 1necesari ani murlti
c~l care condHionează societatea în
de stuldi:i şi de trudă il)e'ntriu invă
sînul căreia apare : fără cartea lui
ţarrea unei inf.initărţi de sremm~ cuGutenberg în tiraje imediat consineifonmre..dar, oda'tă intrat, erai
derabile şi mai ales in limba popopart'ÎCripamt Ila mo.nopol+ul culturoii şi
rului - pentru a cita exemplul cel
mai cunoscut Reforma protes- ~ai! p'l:.terii în fa4.a ignorani\ei mu1\i1antă nu a1· fi reuşit să se afi1·me :. m:i'lor. Ba, mai 1mul1l, 1pen.tru a-;;;i
în a tit de puţine decenii. Acum îşi ~: a'ccentua .nmnopolul p!'l()pr:u şi nereclobindeşLe întreaga sa valoare
. p.u:ti·nta arlbuia. eforLul s.eau1lar a l
sinteza macluhaniană cu privire la
castei er.a meni't să fa1că bol ma1i dlirolul mijloacelor de comunicare în
ficil,
irnacceisibi1
propri1ul
său
modelarea mesajului.
mijloc
de
comunicare.
I:n a rces·t raipor.t de cauză-efe:::t, se
pare că acum, în epoca adtiuală,
O cul'tură care ex:::Jude maselle (şi
inovaţia
tehnolog0ică în domtenl1u1
o ipulc-re relativă) a caracLeri'zait 1pricomumk:ărJri dev ine tot mai ra1P':dă.
me~e mileni·i al!e i·sloriei. de ~ia tehtot rmai independentă de C'.ererea
nologii le argilei şi aile papi rusu li· i
societăţii. tot mai sprijinită în mod
pî1nă la prima. m.are „democratiaultonom. 1Fără să an1lidpă1m ultimul
zare a cunoaşterii", a inventării
eseu ai! J.ucră.ri·i noastre, ne permipresei cu caractere mobile de către
tJem să amintrim aioi doar terna :înG utenbE:rg. Riscul reapare, şi într-o
g.rijoră1toare ş.i fa:sci1nanltă a intelimăsură munlt m1aj dramatică ! Il cigenţei artificiale. reprodusă şi de
tăm pe Ailv:tn Toffler, ultdmul care
„sfi'cfa,rea ja!poneză" ipent1-u „iea1lcuîn·cearcă să ofere un ră'Spuns în
latoarele dii.o a cinc~a genera1ţire".
cartea sa ·intitulată „P1-.eviews and
„In ale sînt prezentate icaracterisPremise9'" : n.
tioile ·cfrcuitelor ·imtegrate ct:. o d~m
Fa1pbu•l că noua eră se anu'nlă şi
sita·Ve foarte 1mare, cu e<:lTe ni se
cu umbre nelin i ştitoare, nu es~e
propune să obţinem ca11cuilatoare ce
f.ir~şte
negat de Tofrfl:er, cu muo].le
vor reiprez.enta o evo'l.uj!e •r<:tdl:ca•lă
diif•"ren1ţie11i, dar cu un avert!1s•menl
fa1ţă de cele actuale. într-adevăr, în
decisiv : „1Este 1cert c.ă v.rewna dintre
loc să realizeze algoritmuri ca cele
noile tehnologii .reprezintă o ameactuaij•e. noile sistieime vor .fi capaninţare . Altele, dimpotrivă. consolibHe de mecanisme de ogJndiTe 1c•u
dează ,puterea
ind·ividului îm faţa
care să se ob•ţ.i.nă soliu\ioinar·ea Uinor
sta.Lulu i ", ca, de pi\lldă, m.agnetofoaprobleme. Tobodală . 1n loc să reanielre şi ia.paratele de Ioto-icapiere,
lizeze, ca cele actuale. bănci de
dale şi inforrrnaţii pre-organiza.te.
' ) Luigi Dadda, art. cit. „Media Duc111qa'', p, 17.
ele vor cu,prinde «baze ide cuinoş
"J Alvin Tofiler, extrase din „ Pretin:ţe» îin rmăsudi să se a.u boî'mbogă
VÎC\\'S an Pre1niscs·', în ,~24 Ore·' din
29. Ol şi 3/()2. 1984.
ţească. In 15ftirşi t, vo.r f•i rea'liz.aite in-
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sat€1l1i1ţii şi ·bot ima.i muJti
rmicro"
1-0t mai mdţi .~personal co~puter«.'
„Une!le s'înt d1eci ceinlir.ailizat.oare, ailtele descentr0ild12latoare, 1Şi s-ar comâbe o eroare dacă .:im crede că tot
ce zboară se mănîn•că. O poli'tÎ'Că
i n tel i ge.ntă ar pu !.eta limi la un a rnu me ·u:rp rde tehno'logiii• şi iar putca favoriza, lîn s:::hdmb, .şi îin măsură cons i derabilă. răspîndire.a altora„. ".
:Pri·n u11miare, o po1itJică. Prin urmare. o 0cunoa.ş.Le1·e. Aişadar o culltură. Deci!, mai al:es, şi în p1-:mu~
iinld, şcoaila. Ou cî't baza de ci:mooş
tere va .fri mai vas.tă, ma•i toliailă,
mai democratică, icu atît v.:i .fi 1111.ai
mic perico1ul „castei" (.;tantum
possurmus quiantum sci1mus", du,pă
culm sp1Une Bacon în motto-ul său
favo~it), şi ou atît maj imare va Ii
pos'ibilitatea de 0 co1n trola exploz:a
tehinolJog~.ei icu obiee'ti;vul el•iberării
omi.:Jui. Aiceas·ba es'be 1Sal'Cina fără
·p recedent ce se ridică Joncă de acum
[n Jata ,t uturor c·e+lor car·e au o oare1:::are ră:s1Pundere sociwlă.
1V or fi stă:pîne vechile rmi.i'l oace de
1:nforimaire (in ·nici· 'Un caz, acestea
inu vor fii meni.te să d'i'Spară, î'n1ceefi;rud cu presa) ca şi cele noi care
se conturează ni de zi. Nouă ne
1reMine dator.ia de a ga·rianta cu1noaş1terea necesară şi ~nî egallă mă
sură pentru tot·i perut.riu ea omul
1:::ă cointinue să ~i.nă sub
control
>01·i1Ce tehnologie şi orice e[eol al ei
1<h5'L'tpra :mod•ulliui de a tră.i 'îrmpreuină
lfn ni1bentatle. Ou acest apel la im1portainţa dramatică a rol1ului şcolii
lin noua soci>eta.te, 1Să ne fiie ing.ăduit
isă încheiem această sliinleză de truldă milenară în i•storita comu1nicării
,Jde ·lia cremene la silliciu ".
O ultimă 1p1,ecizare Cili priv:re 1a
1natUira acestei că.rţi, care. repetăm,
.se adresează nespecialişit:i'lor, f.ără
1n,ici o !Pretenţie de epuizare comtptletă sa.u 1perfooţiune istori'că, care
ar f.i .neciesitat c;u totul altă angajia1re şi. .m.a·i a.lies . .Li JTJUJ. Şi caracterruil ei omogen este relat.iv, dală
tfi·in1d formaţia diifer!iltă a ai 1to11ilor,
ld'imtre care nici unul nu des[ăşoară
iad1ivităti a{:ademice (cu excepţia
fiui Carllo Sa11tori car·e lu1orea·ză însă
'Şi ca m111nager .în domen.i ul mijloaicoelor de informare).
' „De la cremene 1a siU'ioiu" poate
1SerVli ca o invitaţie şi un apeJ 1a

ânţelegerea

urgenţei cumoaşter.ii ş i

adoptă rid imăsurillor corespll nz.ă toare
~n faţa aC'eStei no·i şi dramatice cotitrn·.i ·îin moda1Ji.latea de a informa.
de ia comuTI"ica, ide a t ră•i : în istoria
omulu\i.

TradL'cere şi adaptare de
Emilia COSMA
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Cercetarea comunicării in Africa
!'rimele institute de cercetilri i11 domeniul comunicării
11 e ronriner!lul african cm aJ)ăntl, către sfirşitul anilor
'511, in Euipt, apoi in Ghana.
T1u1 isia,
Za rnllia.
La
ju11w lat t•c1 dece11iului următor,
curstt ri .::ia ristice au fost orr1c111i:al<' în Kenya .~i Nigeria.
l'u(i11 mai tîr.: iu s-cm deschis
i11slitule în domeniul comu111caru. în Algeria, Maroc şi
Sl((ian. ca .;i în Camerun.
Coasta de Filele:;;,
Bur7~i1w
: as~<'. T1111wnia .5i Zair.
l'otririt dat elor ConferintPi
111tu(J• r r11anw11 tale cu pritr<' lu 110/i 1ica
în domeniul
1·c,11:unfriirii in Africn (Yaounde - Camem 11). la începutul
Cl'llltJr 'SO. )J!'S!C 2U oe ţări af/it an<' rli:-:punea u d' instit11.fl: d'! ::iaris:icrl. şcc li de C"n1111it'r1rc dl' pe lingă 1111in•rsitii(i .5i .5rn'/i-.<fudi mri de
]J' li11oa stlifiile d:
radio şi
0

î ·lt' I' 1r;i 1111 r.
I·.'.1·11ncl1•1·ea. in ultimii nni.
a ret!'/ei ele> institute .5i cent rl' r/e Cl't'C<'tare în dom?ninl
i•1.1r1rnwtiei. de
pregătire a
... w ri.::t ilor si Q trlrnicien !lor
11entrn 111ijlnacl'/e de com1111i<·arr• ii' masă li deterniinat. inaintc• dl' toate. o actil'l_('1<? a luptei pentru inst11vrn rl'll u 11ei nni ordini interl1(1ţio11r1le i11 domeniul in-

anii

1973-1980. Centrul a
circa 200 de speciaclin 13enin, Burkina Passo,

pregătit

lişti

Mali, Maroc, 1\Iauritania, Nigeria şi Senegal.
De la începutul acestui deceniu, s-a deschis o nouă e··
tapă calitativă în istoria Ce11trului : majoritatea profesorilor
o
formează africanii.
sînt modificate
programell',
acordindt1-se o att'n(ie sporită situa ţiei din Africa. cre.5te
sfera .. influenţei geografice·
a Centrului (s-au primit repte.:entanţi
din Gabon
şi
Ruanda).
De cî(ira ani, Centrul ini-

.

ţinză rolocvii şi seminaru in!erna/ionale pe probleme JJTOf esionale, dar şi politice. O
deosebită importantă a avut,
în acest sens. reuniunea de
la Dakar pe tema „Rol;tl mij!catelor de comunicare de
masă in lupta împotrii:ct rasismului, discriminării rnsiaTe si apartheid-ului", organizată de Centru, în cola bora re
c1t UNESCO.
C1mlrul de stucl ie re a prol1lemelor ştiinţifice şi tel! nice
ale informaţiei
face
part<!
din Reţeaua internaţion ală a
centrelor de documentare în
domeniul comunicării. reprezentîncl continentul africcu1,
împreună
cu
Insti tutul ele
cercetări şi dezvoltare a comunicării
de
la
Nairobi
(Kenia).

Cel ma1 nordic ziar !
Cel

mai

nordic ziar din
„S11a/lwrdposte11·-.
care se lipărC'81<' în arhipelagul SpiL/Jerr;en. în sătucul
nonieoia n Longiir. la 78 de
grade la tit llCli ne norclic<'i.

lume este

Pt1/Jlicatw rste un .~ăptă
mlnal. n1•i11rl dutri ele apari/ie i•inerea. drn septembrie
şi rî11it 11t iunie. deci 40 de
numere rie an. Lunii ·.· iulie
SI

O!lţjUS{

.'' Îllt

lrlllt

de

U!llC"-

cliu pcnlrn locuitorii arhipelagu.lui,

inclu.~iv

pentru

cei

doi zia rişti care lucrează în
aceasta. reclacti<>.
Ziarul publicii cu re(Jularitate informaţii despre viaţa
d e fiecare zi a ar/JipelaouliLi,
o' espre cercetările ştii11 tifice
intreprinse. despre actiritalea
expedrţ iii.or polare. l 1i 111Um li
ani, redacţia acordă un int eres deosebit problemelor anărc!rii natitrii. ale lumii animale din Arctica. informează
cl<'spre .:rrn('/e şi perioadele
de rînătoare la pclsari, la w·sul polar etc.

J<>rmaţit>i.

C'a şi 111aj·>ritatea centrelo r
<'fricrwe. Cc"1trul de studiere
ri pr<>ll/C'mel or ştiinţi.fire
şi
tt lrnfrc ale informatici de 11e
lin[!<[ U1;11·e.-sitatea din Dal;flr a fost i11fii.11ţai de circa
dcHul clecenii, fiind pnt<'rnic
i11fl11('11(at de fosta metropola a Senrqal11lui Franta.
ca si Ca nacla.
IJ11prl o wtrer11prre de doi
flllÎ ( J.91iR- 1970).
Centrul a
iutrnt într-o 11oiul periondc1
rle dt ro'l'1rr.: el şi-a desfiisurr1t arti 1·ita tea în strin.ţă
Teoclturiî ca Centrul de preniitirc din Tanzania. cu sr>c{ia <le ziaristică n .5colii ad111i11istratire
naţionale
din
'hrazza1·ille .>i cu Şcoalcr supednarrl de ziaristică
din
Yaouncli'. ele' )Je lînr;r'i Uni' er~iwtca camen111eză. crea tri in anul 1970.
Tn prC'zent. Centrul de stu<'il'rc a problemelm· ştiintifi
ce ~i tehnice ale informaţiei
din Dakar actionea .z ă la scara
întreuu/ui
continent. ln
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O. L R. T. - 40 de an1
Organi;;aţia

internatiorwlă

de radiodi)uziu ne şi telr>vizi1me (0.1.R.T.) a fost fondată la 28 iunie 194.6. la Bruce/Ies. Iniţial denu m indn-se
O.l.R„ organizaţia se oc11pa
de problemati.ca radiodifuzittnii. ln 1950, mai multe ţări
t'esl-europene au hotăril ~ct
.fondeze o organizaţie parnlelă: E.B.U. Tn aceste conditii.
sediul O.l.R. s-a mutat
în
Cehoslovacia, la Praga. Din
1959. orga nizatia şi-a în drPptat atenţia şi spre problemele televi:::iu nii, care în prezent ocupă cea
mai
ma re
riartP
din
actirităţi/e sale.
Bineînţeles. de la acPa dată
denu111irea organizaţiei derine 0.1.R.T.
Acum, oroani:rnţin rr>11 nr>ste
?O de canale de telel'iziune
.5i constituie 11.n instrument de
colaborare, în special în dn-

meniul schimbului ele programe.
Printre ultimele ţări admise ca membre sint Laosul,
Cuba. R S. Vietnam şi Nicaragua. O organizaţie japonează are statutul de asociată,
"iar alte tări în curs de drzvoltare şi capitaliste
.5i-nn
manifestat deja intenţia de a
deveni membre ale 0.T.R.7'.
Zilnic, se realizează schimburi de info rmaţii intre tării.?
membre, precum şi cu Euro-uiziu11ea. Se intentionează să
se procedeze la schimburi similare cu organizaţii rer1ionale. Toate aceste schiml>uri,
precum
şi
distribuirea de
programe. se face prin si.\temul „lntersputnik". In or>rspectfră. se pune
problema
transmisiilor directe prin satelit, pentru facilitarea unor
asemenea schimburi.

Seminar international
in Mexic
„
Recent a avut loc !n l\Ie:i:ic prim'UL seminar al ziuriş
tilor din America Latinit pe
problemele inJ luenţei noilor
telmologii de tipărire asupra
activilciţii de presă şi ale r6sJJîndini informaţiei de masă.

Iii

pregătirea şi desfcişurarea

acestei importante reuniuni.
rolul cel mai important l·a
avut Federaţia Ziariştilor Latino-americani (FELAP).
La seminar s-a di seu t.1 t
despre noile sisteme ele transmitere a informaţiilor. despre
calculatoare. microprocesoare
şi alte tehnici moderne, j iind
analizate pe lurg uvantnjele.
minusurile şi posibililci/i/e de
folosire a Im· în sfera inf ormaţiei de masei.
Com11 nicări
valoroase în aceste probleme
au fosl preze11tnte 1iarlicipanţilor ele căi re Lui.s Su are::. secretar general al FELAP-ului
Fernando Matta, reputat S/H!~
cialist chilian m mass media,
şi Manuel Eveta, dil'ectornl
agenţiei mexicane de informa/ii „ i\lotime.l„..
In Zncheierea seminarului
au f osl adoptate documente
în care se menţionează. între

faptul că situaţia e:xi.~tentâ în ţârile latino-americane unde s-au introdus
noile telrnologii atestă. e.ltrem
de convingdtor, natura rră
dalni<:ă a imperialismului
5i
neocolonial!~mului. Mai mult
de 90 la sulii din t'eniturile
rC'.::ttltate din na::area de licenţe. tellnologii .5i aparntură
Wll calea seifurilor monopolurilor industriale şi informaţionale ale statelor capitalisle
dezrollate. in primul rînd ale
celor din S.U.A. 1n aceleaşi
documente se mai arată că
asigurarea
oncarui progres
in răspi,ndirea noilor tehnologii de presă este strîns legată
de realizarea în practică a
principiilor noii ordini internaţionale
in domeniul difuzclrii informaţiei de masă.
Nu trebuie să se renunte la
aceste tehnologii, ci să se acţioneze pentru obţinerea introducerii ş·i folosirii lor în
C"ondi(ii ele depli11a egalitate
:;;i echitate. în interesul de::voUcirii naţionale şi clemocratice a fiecăreia dintre ţcirile
la1i no-americane.
altele,

Cine sint stăpinii ?
Mijloacele de comunicare în
masei din Statele Unite ale
Americii se află sub controlul a SO de puternice C'Orporaţii: 20 dintre ele deţin mai
mult de jumătate din zicm'.
patru domină
televiziunea.
zece radiodifuziunea. 12
au în mîinile lor editurile.
ia 1· patru cinl'matografia.
Aceste corporaţii, la rîndul
lor, sînt strins legate de cele
mai mari monopoliiri transnaţionale .5i bănci. Astfel. în
consiliul directorilor com.pan1e1 editoriale „New York
Times„ întrei reprezentanţi ai
nnne'i de automobile „Ford",
ai firmei de produse electrotehnice l.B.M .. ai companiei
bancare a familiei Morgan.
Şi, pentru a fi mai clară
evoluţia

„ libertăţii

presei„

peste
Ocean, să urmanm.
spre comparaţie. cîtei.'a claie.

De pildâ, in S.U.A se editau.
în 1900. 2 0./2 de cotidiane.
care aparţineau unui mrniiir
dt' 2 023 de proprietari. Cc
;;;e întimpla ia aceeasi ţară clupei opt decenii'! i\lai apăreau
în 1980 doar 1 730 de p11h/i1·aţii, iar ntimdnll propri::>t ·!rilor ~e ,-ed usese la 71i0. Dn r
şi în C'a_ul acestei cifre mai
trl'bHil' )acute cit era ,irrci;::ări. Citei mai puţi 11 de
la sută
clrntre
proprietari
controlează 34 la sută dint.re
ziare şi aproape jumciiate dintre rel"iste. 1n sfîrşil. să mai
aclăugltm. in aceeaşi ordine
de idei.
c{i trei principa Ir
companii de tele1'i::iune ABC. CRS .5i NBC cli.f11zea::ă 50 la sută clin proora.nele recepţionate pe teritoriu/ ţării. avînd în consecinţă o inf/11rnţă hotărîloare asupra opiniei publice.

Difuzarea
este
cauza
Cu toate că presa italiru11î
dispune de echipamente tellnice din cel<> mai modc•nH',
numărul cititori/o;- contin uci
să rămînă la un nirel scciz ut. Se estimeazcl că mottt'lil
principal al acestei siL1wt~i
constci în modalitli(i/e tlc cl1fuzare.
fo această privinţei. statistica arată că nu mai c11H i cotidiane italiene îşi disUilJt•i<'
prin abonamenle peste 10 Io
s1.ltă clin tirajul lor. Celelalte
periodice sînt clif 11.:at~ pril.z
vînzare liberă la chwşcuri.
Potrivit anch<>telor. clonr IO
pf'rsoane dintr-o sulâ citesc
cu regularitate :iare în llcllia

Falsii teroristi
J

J

Cîtiva ziaristi canadieni au
pus · într-o situaţie neplt1c1•ta
personalttl
aeroportului i11ternaţional din Nl<rntre<tl
Pentru a verifica 1n ce mcisură sînt aplicat<' diferitele
mcisun antiterorist<' an1111ţate.
unul clin ziarişti .~i-a prouirat 'În mod oficial un 1e110/ver ;;i l-a pus 111 geanwntan; în acela.5i tnnp a 111rtt
asupra sa cloua f a/:,;e c'.rplo.zwe. Et a trecut de p1111r·t11/
de control, jării crt cineca .rn-l
controleze în nwcl serios. Ne
1:enindu-i. să creadl"i cei t•etificarC'a este atit ci< .-i111erfit:ialli. :ziarisl11/ a rcpelr:t <'1ŢJerien/11. Cu acela;;i rc'::llltr t '
Un oit .:forisl a sârit 1111
uu1'd .5\ a pă1n111s pe pi~:c1
<ll'roportulw. ajungiml lll l'L'l<'
clin urmii pe acn1;eriş11! 1•11: t
cWdiri. Abia c/11 pa 2f! U< 1 1i
nute a fost. ohserrat ele o
masinâ a politiei.
F'1111cţionarii con11•r111iei Jll!r'ticH/are „lforns". care asioură
pa::a aemportului. au l'l'C'l/noscut 11lterior cel m.1 sî11f .~1<
ficient de bine pregătiti Jl''iltru a garanta corespzrnzlitor
securitatea cur.~clor C!erienc

Rubrictt realizată (],•
Constanlin LUPlT

4.5

• Calde felicitări ziarului „Zori noi·' - Suceava, care a împlinit,
recent, -*O de ani de la
apariţia primului
său
număr. Cu acest prilej,
cotidianul sucevean a
publicat pagina intitulată „ Oameni şi fapte
despre care scriem",
realizată cu
concursul
unora dintre cei
mai
statornici corespondenţi
ai săi. Şi prin aceasta s-a confirmat faptul
că recepllviLatea şi operativitatea corespondenţilor sînt de un real
folos pentru colectivul
redacţional.

• Lui Geo Bogza i
s-a acordat, pentru întreaga sa creaţie, cel
dintîi premiu internaţional
al
Consiliului
Festivalului
„Toamna
poeziei de la Smederevo" (R.S.F. Iugoslavia).
Premiul - .. Cheia de
aur a oraşului Smederevo " - a fost instituit
in 1936 şi se va decerna în fiecare an unui
scriitor din ţările du-

• Ne mai despurl
de Anul l'i<:~u apro::i.pc
trei luni. Cu atît mai
mult merită felicitări
redacţii le
care
s-au
grăbil să editeze almanahurile pentru 1987.
La chioşcurile ele difuzare a presei şi-au şi
făcut apariţia Alma n ahul Scînteii tiner etului ,
A lma na hul satelor, Almanahul copiilor.„ Despre conţinut şi ţinută
grafică, despre noutăţi
le ce le aduc în paginile lor ne vom spune pă
rerea în numerele următoare ale revistei.
• De curînd a avut
loc în localităţile Mf1lini, Vico vul de Jos ş1
Putna, din judeţul Su-

ş.a.
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nă

contemporană

$i inovaţie·-.
• De curînd, redac\ ia gazetei „Oltul" a editat o foarte
interesantă
foaie volantă :
Oltu l - primul jud eţ
tradiţie

PE sc,LJRT
'

o

de ·1a noi ·

nărene.

• Por11i nd de la ideea marilor transformări
din domeniul mijloacelor de muncă şi trecerea într-un viitor nu
prea îndepărtat la automatizarea
completă,
la informatizare, electronizare şi roboti zare,
ceea ce presupune educarea inteligentei omului. brigada ştiinţifică
multidisciplinară „Munca" şi-a propus, în cadrul întîlnirilor pe care
le-a avut cu oamenii
muncii
din
judeţul
Vrancea, abordarea unei· teme de acut interes: Inteli ge nţa - calit a te a fundamentală a
omului. Iniţiativă devenită tradiţi onală a gazetei „ Munca ·' din cadrul
manifestărilor
„Ştiinţa ş i artele ferestre
deschise
spre
om·', acti unea desfăşu
rată in .i udeţul Vrancea, în colaborare cu
consiliul
Judeţean
al
sindicatelor Vrancea, a
beneficiat de prezenţa
in brigada ştiinţifică a
unor special işti precum:
prof. univ. dr. Ştefan
Popescu, dr. Vladimir
Eşanu, dr. Marcel Uluitu, dr. Alexandru Forje

•
Intre 26 şi 28
septembrie a.c. s-a desfăşurat
cca de-a IT-a
ediţie a colocviilor revistei „Ramuri ", marnfesta1·e lilerară organizată de 1edacţie împrcun;;-1 cu Comitetul jude~e•rn Dolj pentru cultură şi cd ucaţie socialistă
şi Uniunea Scriitorilor
din R. S. România. Cu
acest prile j, a avut loc,
intre altele. şi o sesiune
de comunicări ştiinţifice
cu tema „Poezia româ-

d:

ceava, un ciclu
mali tera re m cadrul Ediţiei a VIII-a a
Concursu1ui naţional de
poezie patriotică pentru
tinerel „ N 1colae Labiş·'.
Intre altele, cu acest
prilej au [ost decernate
premii de creaţie din
partea revistelo1· „ Romarna 11 terară·•, „ Luceafărul·-,
„Contemporanul ", „Convorbiri literare··,
„Cronica",
„Tribuna".
„Orizont",
„Ateneu",
„Fan1ilia",
precum şi a ziarului
„Zori noi".
• Intre 11 şi 13 octombrie a.c„ redacţiile
ziarului „ Pentru socialism" - Maramureş şi
ale altor reviste literare din ţară, ~împreună
cu Uniunea Scriitonlcit'
şi alte organe şi organisme de cultură, organizează. în cadrul Festivalului Naţional „Cintarea României", ediţia
a XIII-a a Concursului
de poezie Sighetu Marmaţiei, ediţia a VII-a a
Serilor de poezie de la
Deseşli,
precum şi e diţia a II-a a Concursului de receptare critică a operei scriitorului
maramureşan
Alex:rndru I vasi uc.
nifestări

al n oii revo luţii a gra r e.
Este a treia foaie volantă din acest an, u1·mind celor apărute în
februarie („ Copiii Oltului - copiii ţării") şi
in mai („ Tinereţe, fapte, împliniri'"), bine primite de cititori.
•
Colectivul redaclional al gazetei de educaţie ostăşească „L.J
datorie„ a realizat, în
cursul 1uni1 sentembrie,
două
editi1 -speciale :
una pentru
militarii
care lucrează în economia naţională, alta pentru cei ce participă la
campania agricolă de
toamnă. Din bogatul lor
sumar remarcăm paginile „Ac~ionăm cu spirit revoluţ10nar, dărui
re şi abnegatie pentru
înfăptuirea la un nivel
calitativ superior a misiunilor încredinţate de
comandantul suprem, şi
„S;'i ne sporim contribuţia la strîngerea grabnică
şi fără pierderi a recoltei „. E•1 idenţiem şi
ţinuta

grafică

ireproşa

a acestor ediPi
speciale.
•
Piesa lui Ştefan
Oprea, redactor şef adjunct la revista „ Cronica„ din Iaşi, Dubla
bilă

d isp a ri ţ i e

a Marthc i N,
in
premieră la Teatrul „G.
Bacovia·· din Bacău.
Spectacolul a fost urmat d e o dezbatere la
care au participat ccitici de teatru de la revistele „Ateneu·', ,.Tribuna" şi „Cronica".
• La Biblioteca municipală „ Mihail Sadoveanu" c..lin Bucureşti,
ziariştii Icn Andreiţă şi
Ştefan Mit1oi au vorbit, în c:::idrul unui dialog cu publicul. despre
Repor tajul
rom ânesc
contempo r an.
•
Sindicatul Presă
Bucureşti. prin Asociaţia sportivă a ziarişti
lor „Glol'ia" , a organizat o excul'sie de documentare în Delta Dunării, la cr.1·e au participat 40 ziarişti din
presa centrală.
• Respcctînd şi în
toamna ac.cstui an o
mai veche tradiţie, colectivele
redacţionale
ale ziarelor „Drapelul
roşu".
,.Szabad sz6-',
„Neue
Banater
Zeitung·• şi ,.Banatske Novine„ au luat parte,
într-una din duminicile
trecute. la recoltatul şi
transport.atul porumbului în unităţi agricole
din C.U.A.S.C. Timişoa
ra. Aşadar, ziariştii timişoreni au contribuit,
nu numai cu condeiul
la încheicrca în timp
optim a campaniei agricole de toamnă„.
•
Redacţia
revistei
„Şti i nţă şi tehnică''
a
editat
de curînd
un
Coarte interesant supliment : Cal cula torul
nim ic m a i simplu. Din
sumar. ne-au reţinut îndeosebi atenţia. articolele, inti'tulate
„Argumente pentru informatică", „Călătorie în lumea calculatoarelor personale··, „ Limbaje de
programare". „Aventura
microinfonmaticii"
ş.a.
Cu acest prilej revista
iniţiază şi un nou concurs.
a

fost

prc,zentată

• Sub egida ONU a
fost lansat un am biţios
program dedicat Anului Internaţional al Pă
cii. Deviza program4l ui
este „ Pămintul - caS'l
noastră

comună„.

1n

cadrul programului, Televiziunea centrală so v1etică
a
prezentat,
pentru prima dată, documentarul TV ,.Spaţiul cosmic patria locuitorilor Terrei „. P rotagoniştii documentarului sint
cosmonauţii,
înfăţişaţi
prin aspecte
mai
puţin
ci.;noscute
din viaţa lor.
• La Elsinor (Danemarca) a avut loc cel
de-al 18-lea Congreş al
Federaţiei

Internaţiona

le a Ziariştilor (FIJ).
Congresul a a les pe
noul preşedinte - :viia
Doomaer! (Belgia). pr ecum şi doi \'icepreşedin \i Lutz Franke
(DJV
R. ?. Germania) şi Charles A.
Perlik (SUA).
• Potrivit agenţiei
„China nouă· ·. Televiziunea chineză a început să transmită filmul serial „Famille din
patru generaţii", realizat special pentru TV
după romanul lui Lao
She. Filmul este dedicat celei
de-a 40-a
am versan a victoriei
împotri\·a agresiunii japoneze. în cel de-al doilea război mondial.
• Procesul de concentrare
nu
ocoleşte
nici televiziunea prin
cablu americană. Astfel,
United Artists Communications. a doua reţea
din SUA. cu 713 OOO de
abonaţi, a fost vîndută.
pentru suma de 390 milioane de dolari. f irmei
Telecommunications I nc. prima în top.
cu cei 2 milioane de abonaţi ai săi pînf1
în
momentul
încheierii
tranzacţiei.

• La l iulie a.c„ cotidian4l progresist d in
Luxemburg
„Zeit ung
vum Letzeburger Vollek„ şi-a sărbătorit a
40-a ani versa re. In prezent. ziarul apare de
şase ori pe săptămînă.
într-un tiraj de 8-10
mii de exemplare zilnic. Cele mai multe articole apar în limba
germană. unele în lu-

xemburgheză.

în

iar altele

franceză.

•

japoneză

Firma

producătoare

de
a
anunţat că \·a pune curind în \·înzare primul
aparat de proiecţie tridimensională a
videodiscurilor. \'or putea fi
folosite şi tele\'izoarele
obişnuite pentru a beneficia de acest avantaj
cu condiţia de a se cupla un adaptor special
la proiectoarele existente ele videodiscuri şi de
a se puna ochelan-filtru în timpul proiec\1ci.
11 La \'iena a ;wut
loc Adunarea generală
a Institutului Interria\ional al Presei. la lu.JVC,

aparatură electronică.

exemplare. Va continua
sa apară doar săptămi
nalul „Realites alsaciennes„ al aceleiaşi societăţi editoare.
• O firmă american[1
din domeniul telecom unicaţiilor a preferat ca
lansarea sateliiilor săi
să se facă
în special
prin intermediul rachetei vest-europene „ Ariane•· Din patrn lansări
de sa teii t. trei vor fi
efectuate cu aiutorul
rachetei „ Ana ne „
ş1
numai una de către na\ eta spaţială american;!. Operaţiunile vor
începe in anul 1989.
La Managua (Nicar;.igua) a a\'Ut Joc o
reuniune a femeilor-zia-

m

.

.

.

....

·.('r

PE;. SC„URT .,· ··:
.din <tocită 1ulţ., ·
. .

~

.• „

.... . ~.•

crii.rile căreia au luat
parte peste -100 de reprezentanţi ai diferitelor mijloace de comţ:
mcare în masă din peste ..JO de ţări. Ei au fă
cut un schimb de Pă·
reri despre activitatea
zianştilor. au ex<1mi nat
probleme pn \·inel dezvoltarea presei. schimbul reciproc de ştiri.
alte aspecte ale acli vita\ ii lor profesionale.
• Existenţa cotidianului comuniştilor greci
„R1Lospastis". cel mn1
mare cotidian de dimineaţă. cu un tiraj
ele
60 OOO
de exempl.'.lre,
esle serios ameninţati'i
Cotidianului i s-a cerut sti plăteasC::-1 o amendă de 15 mii ioane
de drahme. deqart>«e
şi-a permis .s;i pl;'1leasc{1
tipografilor. dar şi ziariştilor săi. salarii mai
mari decit cele fixate
de guvern. în cadrul
măsurilor
de ausLE:'ritale.
• La 19 iulie. cotidianul bilingv „Le Nouvel Alsacien - der Elsaesser" "Şi-a publicat
prnpriul fe1 pal". Creat
în anul 1885. în ullimul timp a\·ea un tiraj zilnic ele 10 OOO ele

„

-

.

-

... - ...

..........

~-

„

risle din America Latiml şi din regiunea Caraibelor. Au participat
ml de ziariste din 20 de
ţan. precum şi alţi invitaţi. Reuniunea a scos
din nou în evidenţă uecesi latea instai.;1arii un~i noi ordini interna\i(Jnale în domeniul informa\ici.
li Începind din acest
an şcolar. în R. P. Chineză se iniţiază un program de inYătămint televizat prin intermediul
satelitului. urmînd să
se adreseze unui număr
de H rniliuane de ele1·i
din şcolile priman> şi
secundare. Pnmele emisi:mi expenmentali;, prin
.;aleii t. cu un bogat conţin ul
tehnic0-ştiin\ific,
au şi fost difuzate de
la l iulie a.c. în perspect 1\'ă. se are i n \'eden·
inaugurarea.
din
HJB7. a unui curs special, lot p1 in satelit.
pentru profesorii d111 aceleaşi

şcoli.

• Staţiile de televiziune Antenne 2 (Franţa),
Channel -1 (Marea
Britanie). ORF (AUS·
tria), RAI (Italia). SRG
(Elveţia) şi ZDF
(R. F.
Germania) urmează să
fondeze o s0cietate axa-

tă pe producţrn de seriale televizate. intre
198li şi HH!8. se preconizează
producvrea unor seriale, insumînd
peste l 00 de ore.
• Potrivit
datelor
furnizate de re\'ista egipteană „ Ziaristul african". în ultim
z<:>ce
ani au fost uct!:;i snu
daţi disparuti c1rra :300
ele zial'lşti. Pe prim
plan în ace'lstă statistică se află ţările latino-americane a Sen·i ci• Un incendiu a izbucnit, la 21 iulie. în tr-unul din subsolurile
imobilului care găzdu
ieşte postul de tele\ 1ziunc TF l la Paris. <:;inistrul a prnvoeat numai paguoe materi:ile.
ncînregistl'Înclu-se nici n
victimă. Cea mai mare
parte
a
personalului
post ului ele tel<:>\•izi une
- circ:a -100 de oameni
- au fost evacu:..ţi. ca
măsură
de secuutate.
• rn cursul alegel'llor generale care au
avut loc în cadrul Asociaţiei
ziariştilor
clin
Kuweit. Ahmed B('hbehani a tost ales ca pt'eşedi nte
al
Asnc:iattci.
iar Abdcl ~Iuhs1h al
llusseini c:a secretar general.
• Cea
ele-a
şa->cn
plenară a Uniunii :liariştilor d111 Cuba a avut
loc la Hm·ana. în prezenţa preşeelintelu1 Republicii. Fidel Castro
Plenara, apreciată d1·ept
„ un eveniment istoric„.
a fi'icut o e\·aluare e1·ilică ri modului cum se
exercită profesiunea de
ziarist în Cuba.
• Dupk'1 12 ani ele interdicţie. în chioşcurile
clin :Vfonte\·iclen a reaparut ziarul oamenilor
muncii clin U1 U!:?,Ua\· „Popular".
Publicaţia.
m formula sa actuală
,,ste un saptiimînal cl0
32 de .::ia'.:!ini.
• Cea ele-a treia reuniune a Atientîei Latino-americane.
ilor ele Informaţii Speciale (ALASEI) s-a cle~
făşurat la Hm·ana. în
prezenţa a 17 corespondenţi din 14 ţf1ri latinoamericane. a unuia din
Roma, natru din Bonn
şi a unuia .din Paris.
ALASEI 1şi are ~ediul
permanent în Mexic.
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Instalaţ ie

Bucureşti,

pen tru

viteza. !a rame

România, str. Popa Lazăr 9-19,

tel. 35 00 00, telex 11583
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ELECTRONICA IN EPOCA MODERNA !
Creaţiile ei : SONG, TOP, IRIS, SOLO, GLORIA înfrumuseţează viaţa cotidiană.
SONG, TOP, IRIS, SOLO, GLORIA - radioreceptoare portabile„. de buzunar, poşetă, servietă sau umăr.
• Uşoare şi comod de purtat.
• Prezintă sensibilitate, audiţie clară şi plăcută.
• Se pot cumpăra la preţuri convenabile SONG, TOP, IRIS, SOLO, GLORIA - radioreceptoare portabile
ideale pentru excursii.
SONG, TOP, IRIS, SOLO, GLORIA - în toate magazinele comertului de stat, specializate în desfacerea produselor electronice I
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Proletari din toate ţările, uniţi-vă !.
R EFERENDUMUL DE LA 23 NOIEi\'IBRfE 1986

punzind unanim vibranlei chemări a to\ ariişului
NlCOLAE CEAUŞESCU , întregul nostru popor a
rostit : DA p e ntru dezarmare şi pace I ; DA p entru
v iitorul nostru lumino- !
lntr-o deplină unitate d e gîncl şi si mţire cu întregul
nostru popor , ziariş tii Româ niei socialiste angajaţi
plen a r în J>romovar ea idealurilor de colaborare şi
pace în lume (Participă la dezbatere Aristotel Bunescu, Ioan Chioreanu, Col. Octavinn Goga, Gocella
Istvan. TeodoL· Pracsiul
Priorităţi pe agenda ziariştilor agrarieni
Recolta anului 1987 se pregăiteşLe de pe acum !
(Particip.5_: Ioan Herţ eg, Eugen Sasu. Maria Bogdan,
Liviu Negreanu, Ferencz L. Imre. Vasile Stancu. Adrian Costa, Amei Frigioiu, Viorel A.rh.ire, Nicolae
D. Mezin)
MA Ă ROTUNDA
ln lumina ideilor şi orientărilor fundamentale din
cuvinlări le to·varăşului Nicolae Cea u şescu, in vizita
d e lucru din jud eţu l Dîmbov ita
Ne aJ1gajăm plenar în indeplinirea obiectivelor şi
: :ircini lor priori:are (Au participat : Florea Radu. Jun
Ne:1gu, George Coandl\, Petre Slaicu. Marin Stoica,
Sor. n Popescu)
Ră

Revistă

editată

de Consiliul Ziarişti lor
din Republica Socialistă România
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.,Cronica sătm ărea n ă „ şi Informaţia Harghit ei"
Ziarul. mai rece ptiv şi mai prompt în solution~1rea
problemelor cetătenllor (ConslanWn Tatu)
ANCHETA REVISTEI
Cc- şi propun şi cc ne propun pag iitile „magazin " '!
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Viorel Tudose, Corneliu Ifrim)
INTEnvmL NOSTRU
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Florin Constantiniul
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„Referendumul de la 23 noiembrie constituie incă o dovadă a faptului că
tot ceea ce realizăm în România se înfăptuieşte împreună cu poporul şi pentru popor, că întreaga naţiune participă nemijlocit la adoptarea tuturor hotări
rilor şi deciziilor de importanţă majoră, încrezător in viitorul său luminos, în
partidul nostru comunist".

NICOLAE CEAUŞESCU

Răspunzind

unanim vibrantei chemări
a tovarăşului Nicolae Ceauşescu
întregul nostru popor a rostit:

pentru dezarmare şi pace I
pentru viitorul nostru luminos I

23 N OIEMBRIE 1986„. O zi ce
va răm1ne înscrisă cu majuscule în
istoria Rom âniei contemporane...
O zi î n care î ntregul nostru popar,
i ntir-o si ngură voin ţă., într-un singur glas a rostit un D A
hotărît
pentr u vl itoruil paşnic a l ţări i , pentru dezarma re ş i pace în lume. En-

t uzlasmul

şi însufleţi rea cu
toţi cetăţeni:i cu drept de vot,
cum ş i tinerii între 14 şi 18

care
preani,
s-a u prezentat, încă din primele
ore ale dimineţii, la secţUle de votare, pentru a-şi exercita d rep tul
lor constiliuţional , a atestat cu putere.a fapt elor convi ngerea nestră-

noastre socialiste
pot tn:Oo rl numai tn condiţ ii de pace.
Au rostit un DA hotărit mun citol:ii, i n giDEmii, tehnicienii şi speci alişti i di n industtie, întărind votul lor pen tru dezan:nare şi pace
prin fapte de muncă exempla:re
pentru îndepli nirea aa:rcinilor
de
mutată

a

naţiunii

că oivilJzaţia şi bw1ăs tarea

1

plan pe acest an şi l>e întregul cincinal.
Au rostit un DA hotărit oamen:ii
muncii de la sale, lucrătorii ogoarelor, întărind votul lor pentru
dezarmare şi pace prin efortu1i
sporite pentru realizarea unor producţii agricole, vegetale şi animale
cit m ai bogate, pentru înfăptuirea
obiect.ivelor noii revoluţii agrare.
Au rostit un DA hotărât oamenii
de ştiinţă, artă şi cultw·ă, întărind
votul lor pentru dezarmare şi pace
printr-o contribuţie sporită la înfăptuirea cerinţelor nou
revoluţii
ştiinţifice şi tehnice. la inflorj rea
artei şi culturii, la a firmarea spiri tualităţii româneşti în contextul
universal.
Au rostit un DA botărît femeUe
patriei, întări nd votul lor pentru
dezarmare şi pace pri nt r-o activi tate cxemplat·ă
la
l.ocurile de
muncă şi în famil ie, c1·esclnd
şi
educlnd copii sănătoşi.
Au rostit un DA botărit tinerii
patriei. înt ărind votul lor pentru
dezarmare ş i pace m·in destoi nicie
in producţie şi perseverenţă la învăţătură .

Au rostit un DA hotărit militarii
fo1·telor noaslre
armate, membrii
gărzUor patriotice şi a i detaşamen-

2

telor de pregătire
a
tineretului
pentru apărarea
patriei, întărind
votul lor pentru dezarmare şi pa ce
prjn muncă dusă
cu pasiune şi
abnegaţie revolu ~ionară, aiît pe terenurile de instrucţie, cit şi
pe
şantierele economiei naţionale.
Aşadar, întregul nostru
popor,
răspunzind unanim vibrantei chemări
a to v a r ă ş ul u i Nicolae
Ceauşescu, a d emonstrat, printr-un
act de voi n~ă exemplar h otărîrea
sa fermă de a înfăptui neabătut
politica int.ernă şi externă a partidului şi statului nostru, de a întăJ·i
şi mai mult for(ia Rom âniei socialiste, de a- i asigu ra un Joc demn
între n aţi unile lumii.
tn eadrul i·eferendumului de la
23 noiembrie - largă consultare a
maselor, unică în lume în ce priveşt.e dimensiunile p&rticipări i, expresie elocventă a profundului democratism al societăţii noastre socialiste - oamenii patriei noastre
şi-au exprimat î n mod direct vocalia
lor î nnâscu Iii de pace. Cele aproape
)8
mili oane de semnături pe
buleLinele de vot au dat girul lor
ini ţiativei încărcată de adînci semnifica ţii
a
tovarăşului
Nicolae
Ceauşescu, devenită lege prin voinµi MarH Adunări Na ponale, de

a reduce unila teral. încă din acest
an, cu 5 la
sută, armamentele,
efectivele şi cheltuielile militare.
Ţara noasti:ă oferă astfel lumii, în
Anul Internaţional al Păcfi, · perspectiva primului pas - importan t
pri n semnificaţiile sale - în lupta
pentru dezarmare şi pace, pentru
făurirea unei l umi mai bune ş i mai
drepte pe planeta noastră, o lume
fără arme şi fără războaie. o lum e
a în\elegerti şi colaborării paşnice
între toate naţiunile.
ReCerendumul de la 23 no iembrie
a dai limpede e.'l(presie a.cordul ui
unanim al întregului popor român
de a se trece neîntfrziat de la declara( ii de in tenţie la fapte, de la
măsurj concrete la acţiuni hotărite
pen tr u dezarmare ş i pace. Actiuni
cu aiîl mai necesare cu cît situa-

tia

internaţiona lă

acluală

conti nuă

a fi deosebit de gravă. Sînt în
curs, in d iverse părţi iale lumii,
conflicte mai mari sau mai mi ci.
Arsenalele militare - nucleare ş i
convenţionale spor esc cu fjecare
an, cantitativ dar şi calit.ativ. „tmJ>rejurările internaţionale sint.
de
aşa. natură sublinia tovarăşul
Nicolae Ceauşescu la marea adunare populară din Capitală consacL·ată dezarmării şi păcii incit

astăzi nimic nu poate fi mal im1>ortant decit trecerea la acţiuni
con cr ete d e dezarmare, la adoptar ea unor măsuri care să ducă la
eliberarea.
om.e nlril de pericolul
unui război nuclear nimicitor" . Fiindcă o nouă conflagraţie mondială
va fi cu mult m ai nimicit.oare decît cele cunoscute pî n ă acum în
istorie, practic cu neputinţă dacă
vrem ca planeta Pămînt să supravieţuiască. De aceea este de mare
valoare ieoretică şi practică aprecierea secretarului genaral aJ partidului n osb'u pofrlv:it căreia vechea
teză a inevitabili tăţii războiului ar
trebui înlocuită
cu o n ouă teză
aceea a imposi bilitătii unui
no~
război m ond ial.
Fărâ î nd~ială, unanimitatea
cu
care poporuJ nostru s-a pronunţat
la 23 noiembrie pentru măsuri concrete de dezarmare ş,i pace este
corolarul firesc al luptei
active
duse de Român ia sociaUstă, de-a
lungul ani lor, în toate forumwile
interna ţi onale,
pent'l'u o poli tică
r.aţională, capabilă să salveze omenirea de un holocaust nuclear. Am
rerut şi cerem să se Cacă totul pentru oprirea cursei înarmărilor, înainte de toate a celor nucleare, pentru rezolvarea tuturor problemelor

litigioase între state exclusiv p1in
metoda tratativel01„ pentDu înfăp 
tuirea unui acord general priNj.nd
sistarea totală a expe1ienţel or nucleare şi opcirea militari zări i spaţiului cosmic. Consideră m că se impune mai mult ca Olicind sistarea
amplasării de noi rachete şi de noi
arme nucleare în Europa şi retragerea celor existen re. „lncbeierea
unui a.cord general privind eliminarea rachetelor nucleare cu rază
m edic d e ac(iune din Europa arăta tovarăşul NicoJ.ae Ceauşescu
- ar avea o mare însemnătate
pentru înfăptuirea programelor de
r educere a armelor nucleare pînă
la lichidarea lor completă - precum şi de dezarmare convenţională
i n genera.I ". De aici şi necesitatea
ca lările europene să fie muJt mai
active. să action eze şi să conlucreze
mal strîns în problemele
dezarmării şi păcii, ale stăviliri i cursei
înarmări l or şi eliberării conllinenlului de orice fel de ai·me nucleare.
PQporul n ostru
este pe depli n
conştient că nu va ti deloc simplu
să se atingă asemenea ţeluri.
De
.aceea, prin glasul ei cel m ai autorizat - cel al preşedintelui ţării România propune să se înceapă cu
măsuri por\iale, acceptate de t oa te

statele, care să contribuie la elimin area j'll cordăL'ii, a suspiciunij, la
fostaurn.rea unui climat de încredere reciprocă. După ce, in u1timjl
ani, tara
noastră a procedat la
două reduceri consecullive ale cheltuielilor m ilil!are, îngbeţîndu-le apoi
la nivelul anului 1982, sumele elibera.te !iind folosite pentru nevoi
social-economice, iată că,
p1in
voinţa unanim ă a întreguJui popor,
vom reduce unilateral, încă în acest a n, cu 5 la su tă armamen tele,
efect ivele şi cheltuielile militare.
Este o măsu ră concretă ce se Integrează deplin în progrrum1l complex de reducere radicală a a rmelor
conven Uonale p reconizat. în
Apelul -program de la Budapesta al
statelor participante la Tratatul de la
V arşovfa. apel ado ptat. după cum se
ştie, în vara
acestui an. Ea are
însă calitatea de a rep1•ezenla un
e.xemplu, u ri
model, contribuind
efectiv la demararea procesuJul de
dezarmare, ilustrînd valen~ele multiple ale unui nou m od de abordare a acestei problematici viU!le.

Adoptarea unor măsurj similare şi
de către alte ţări ar fi salut.ară, ar
reprezenta noi paşi în direcţia eliminării primejdiei lmui război nuclear, a diminuării poverii cursei
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înarmărilor

asupra dezvoltării, a
progresului economico-social al tuturor popoarelor lumii.
lniţiaLiva românească de
pace,
venită într-un mom~nt ce ar putea
fi decisiv pentru destinele umanităţii, se bucură de un larg ecou
internaţional in rîndul
cercurilor
polibioe, al opiniei publice mondiale. „Am primit mUlte scrisori.,
inclusiv d e la şefi de state şi guverne arăta tovarăşul Nicolae
Ceauşescu care consideră că, într-adevăr, este bine să se treacă la
asemenea acţiuni". Mijloacele de
informare în masă din străinăLa.te
au prezentat amplu apreciel'ile de
mare însemnătate făcute de conducătorul partidului şi statului nost.ru la marea
adunare populară
din Capitală consacrată dezarmării
şi păcii, sublinilnd caracterul constructiv al pol!iticii externe româneşti.
De asemenea, au relevat
semnificaţia
majoră a referendumului, puterea exemplului concret
pentru diferite ţări de pe meridianele planetei.
Oa întotdeauna in ultimele decenii, şi cu prilejul acestui act de
însemnătate politică excepţlonaJă,
cu adevărat istorică, ziariştii s-au

a!lat la datorie, în posturile înc.redlnţiate de partid. lntreaga noastră presă, centrală şi looslă, scrisă
audiovizuală, a dat, prin toate
mijloacele ce i-au stat la indemînă,
o puternică expresie voinţei de
pace a pop01·ului român, afirmată
atît de categoric în preajma şi cu
deosebire în cadrul referendumului. Cu îndreptăţită mindrie consemnăm faptul că ziariştii români,
şi
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prin lntermedjul unor variate forme şi genur.i gazţtăreşti - articole, coment~ii, grupaje şi emisiuni tematice, anchete de opinie.
mese romnde, interviuri, convorbiri - a u in!ăţişat cu claritate,
convingăt-0r poziţiile şi ideile atît
de consliL"Uotive şi consecvente ale
României socialiste, ale preşedin
telui ei in problemele iundamentaJe ale epocii noasti·e : înfăptuirea
dezarmării şi salvgardarea
păcii.
Este de remarcat îndeosebi faptul
că, Poate mai mult decît oricînd,
s-au acordat spaţii Largi în toate
publicaţiile, la radio şi televiziune
opiniilor exprimate în aceste probleme de către cetăţenii tării, oameni din toale categoriile sociopro!esionale şi de
toate vîrslele,
care au susţinul din aclincul conştiinţei lor, ou responsabilitate cetăţenească

şi

patriotică,

stJ:ălucitul

şi a
Nicolae
Ceauşescu, fiul cel ma1 iubit al naţiunii noastre, Eroul Păcii. Gazetarii noştri îşi îndeplinesc astfel cu
cinste misiunea de onoare ce le-a
fost încred1n(.ată de partidul nostru,
de secreta1•ul său general, de a milita pentru apărarea fermă a bunului celui mai de preţ, a dreptulu.i suprem al oamenilor - pacea,
existenţa lor liberă şi demnă.
Şi
şi-o vor face şi. de acum încolo, cu
tot mai multă for(ă, mai
multă
măiestrie, cu aceeaşi corectitudine
şi obiectivitate. Fiindcă nu exist.ă
sarcină de mai mare cinste pentru
slujJtorii condc.iului
decit aceea de a-şi spori partea de
contribuţie la afirmarea ideilor de

demers în
dezarmării

favoarea

al

păcii

tovarăşului

pace şi securitate, de destindere şi
colabo.ra:re, animaţi., în acel.aşi timp,
de speranţa că acelaşi lucru O vor
face şi colegii lGr din celelalte ţă.l'i
ale Lumii, aallZa păcii fiind unică
şi indiviizibilă. „Presa trebuie ' '
ajute în lupta pentru pace şl sper
că veţi face aces& lucru" a spus
conducătorul partidului şi statulul
nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
adresîndu-se ziariştiţor străini veni ţi să relateze despre referendumul privind reducerea de către
Romârua a armamentelor, efectivelor şi cheltuielilor militare.
Rostind un DA răspicat pentru
dezarmare, pentru
pace, pentru
vlaţă, din milioane
de conştiinţe,
din milioane de inimi, poporul român a rostit, la 23 noiembrie, un
„DA " ferm muncii şi activităţii
neol:>osite consacrate înfloririi şi
dezvoltării patrfoi
sale socialiste.
Este un angajament solemn, unanim asumat, prin care întreaga
noastră na\iune şi-a afirmat spiritul consh·uctiv, hotăril'ea de a mJlib:l neabătut pentru pace, pentru
făurirea unei lumi a întelegerii şi
colaborării. condiţie

indispensabilă

a progresului şi bunăstărH tuturor
popoarelor. Răspunsul dat cu înaltă
responsabilitate, cu mîndrie legitimă pentru noua Iniţiativă de pace
a României, a preşedintelui Nicolae
Ceauşescu s-a coT)Stituit în răspun
sul afirmativ al unui popor liber şi
stă.pin
pe
destinele sale
în
favoaL-ea păcit şi a v1eţii, a unei
lumi mai bune şl mai drepte pe
planeta noastră, fără arme şi fără
războaie, a unei lumi a înţelegerii
şi colaborării intre toate naţiunile.
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„Să întărim votul nostru pent·ru reducerea armamentelor, pentru pace şi
dezarmare, angajindu-ne cu toată hotărirea şi cu toate forţele noastre in
munca şi lupta pentru înfăptuirea 'in cele mai bune condiţii a planului de
dezvoltare economică şi socială a patriei, a Programului de fă u rir~ a so·
cietăţii socialiste multilateral dezvoltate şi Înaintare spre comunism, a s1gurind
ridicarea României pe culmi tot mai înalte de progres şj civi lizaţie socialis·
tă, de bunăstare şi fericire".
NICOLAE CEAUŞ ESCU

Într-o cleplină unitate ele gin ci
cu Întregul nostru

•
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simţire

Ziaristii României socialiste
'
angajaţi plenar
in promovarea idealurilor
de colaborare şi pace ID lume
A

lnvestjţi cu înalta cinste de purtăţori de
cuvint ai opiniei publice, ziariştii României
socialiste participă activ, cu toate forţele,
la înfăptuirea politicii interne şi externe a
partidului ~i statului nostru, la promovarea
înţelegerii intre popoare, a idealurilor păcii
în lume. Ei se simt puternic implicaţi în
susţinerea strălucitului program de pace
iniţiat de secretarul generar al partidului,
preşedintele, Republicii, tovarăşul NICOLAE
CEAUŞESCU. Un program reprezentind tot

ce are mai generos, mai viabil umanismul
socialist, şi pentru realizarea căruia un in·
treg popor, liber şi stăpin pe soarta lui, s-a
pronunţat in unanimitate în cadrul marii
consultări populare de la 23 noiembrie
1986. lată, în continuare, gindurile şi opi·
niile citorva gazetari, gânduri şi opinii aşter
nute pe hirtie în aceste zile de mare însemnătate istorică pentru prezentul şi viito~ul
ţării.
şi

Gazetarul
şi răspunderile

sale

chiar mai departe sute de mii
âe exemplare din ziarul în care se
găseşte şi rodul frămîntărilor mele;
b) a doua zi, îneă de la primele
ore, şi apoi alte c1teva zile la rînd,
cuvintele pe care le semnez vor fi
citite de diverşi oameni cu diverse
nlivele de pregătire şi capacitate de
îinţelegere.

A

V

1n apararea

De cite &l"•i încep un nou articol
pentru cotidianul „Sclnteia tineretului '' - ziar la care am marea
şansă să 1ucrez îmi i-evin în
memorie, cu clarUiate, cîteva efecte

pa-cu
V

••

Imediate a'le gestului meu gazetă
resc:
a) incă din timpul nopiii urmă
toare, un mare nu.măr de mijloace
de tu:ansport, cu precădere trenuri
şi 1:na.~ini• vor duce în întnaga tar~

c} în marea lor majoritate, miln!He ce vor susţine pagina tipărită
sint tinere. Sînt miini viguroase,
obişnui te cu uneltele şi manetele
maşiniJor, miini înnobilate de contactul cu pămintul, sau cu pagi nile
cărţilor, de vibratille instrumente101· muzicale, de petele de culo,a re
„furat e" din armonia cromatică a
vlitoarelor tablouri. Sînt miini ce
freamătă cînd
o feră sau primesc

5

·„Omenirea se află astăzi in faţa unor probleme grave şi complexe, dar noi
avem ferma convingere că, acţionind unite, popoarele, forţele progresiste, inaintate şi realiste de pretutindeni, pot opri cursul periculos al evenimentelor, pot asigura promovarea unei politici noi, de pace şi dezarmare, de
destindere, securitate şi respect al independenţei ş i suveranităţii fiecărei na ţiuni, pot asigura pacea pe planeta noastră".
NICOLAE CEAUŞESCU
gar.oafa mustind de atiitea semnificaţii

;

d) cit;i;tol'ii sint mereu alţii, cu
cel puţin două superbe excepţii părinţii mei.
Sint t.ot atitea argumente ce pun
în lumină urfaşa responsabilitate a
merei tipărite.
De cele mai multe ori, ca om
împătimit de na.tura globală a fenomenelor, încerc, alături de colegii mei din se<:ţia externă, să informez, să decodific şi să comentez
aspectele detiin itorii &Ie actualitătil
plane!Jare, relevind Vlirtutile poli ticii ex.t eme a României.
!ntr-o ·tentativă de specializare
(am încercat să eviit in terpretairea
lui George Bernard Sbaw „a
te speoiaJilza înseamnă să 'CUI)oşti
din ce în ce mal mult despre din
ce in ce mai puţine lucruri, pînă
ajungi să cunoşti absolut totul despre nimic"), în urmă cu mai mulţi
ani m-am oprit la trei teme. Datori tă c.ititorilor aflaţi în perioada
max imei
receptivităţi şi datorită
importanţei cu totul excepţionale a
conceptului păcii în lumea contemporană, una dintre aceste teme este
educaţia pentru pace, adi că educaţia cu vocaţie internaţionailă ce are
ca obiectiv conştienti zarea cauzelor
războiului şi a necesităţii identifică1ii i şi vailori ticăl'ii
grabnice a
condiţiilor păcii. Cind spun pace
nu mă refer numai l a pace oa relaţie politică între sau în i·nteriorul
statelor ; mă J{indesc şi la celelalte
accepţiuni de la pacea in sensul
armoniei unui ~ruo social (un bun
exemplu este pacea în familie) si
pină 1a paceg echilibrului interior
aJ persoanei {peace of mind).
Remar<:abila continuitaite a politicii externe româneşti pentru evidenţierea pericolului ce ameninţă
chia·r şi procesul continuitătii frumoasei specii umane reore1Jintă un
~eneros cadru de desfăşurare, în
varfate forme publicistice. ce trebuie v.alorificat cu şi ma!. multă
ten;icU.<i.te si eficaci liate.
Imed iat după cel de-al TtI- Iea
C::onm-es al oamenilor muncii. c:idm orofund
democratic în care
nrec:edintele Ni M lae Ceauşescu n
l:msat v.ailoroas'I nroounere orivind
timn"'3lre::i. unilaterală .a a11mamentelor. chelt.11ielilor ~ i efe.ctlvP.lo'l' milit<ire cu 5 la s11lă. si pină la 2.'l
nn.iembrie - dat.a relevant11lui referendum ne11Jtru d otiinh:1 tie1·binte
rie pace a nr"loorului român-. precum şi în zile' ? urm:\to::ire. am încer-
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cat să evidenţiem, din diferite unghiuri de vedere, bogata încărcătură
de semnificaţii a noului demers de
pace ~e îşi are originea în capil:ala &mâniei.
Şi"a"m convingerea fermă că forţa
exemplulul
românesc, precum şi
relansarea îndemnului la a<:ţiune
unită va potenţa valUl forţelor progresiste ale umanitătii în aşa fel
t ncit balanţa să se î-ncline decisiv
şi trevocabil spre raţional şi constructiv. Viaţa, evenimentele „vor demonstra faptul - sublinia
recent tovarăşul l\icolae Ceauşescu
- , că. 'recind la măsuri reale de
dezarmare.
Partidul
Comunist
Rom ân, guvernul RepubUcli Socialiste România dau dovadi de cea
mai inalti rlspundere pentru viitorul poporului român, pentru viitoru] tuturor
popoarelor, pentr u
pace şi colaborare intre toate na~lunlle lumii I"

tn
preambulul
Convenţiei
U.l\ .E.S.C.O. se arată, pruntre altele,
că „întrucit războaiele iau naştere
în minţile oamenilor, în minţile oamenilor trebuie înrădăcinată ideea
apărării păcii". De
aici şi marea
responsabilitate a ziariştilor planetei, ce trebuie să se adreseze direct
convJngător,
pertinent şi eficient
minţii omeneşti, adică acelei zone
unde mutaţiile sînt mai dificile şi
cu implicaţii capita.le. Prln urmare.
este valabil şi pentru noi ziariştii
un celebru îndemn kantian. Referundu-se la pacea eternă, cu un an
după publicarea lucrării cu acelaş i
titilu, Kant, trecut de 70 de ani, ne
transmitea peste generatu că „datoria noastră este să acţionăm în
aşa fel, ca şi cum ea ar fi ceva
rea!I, deşi s-ar putea să nu fie".

Aristotel BUNESCU
tLneretului"

~,Scinteia

Pentru triumf ul
ratiunii
'

•
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Strălucita iniţiativă a tovairăşulul
Nicolae Ceauşescu pri vind reducerea de către România socialistă cu
5 la sută a armamentelor, efectivelor şi cheltuielilor militare, însuşită şi .legiferată de către Marea
Adunare Naţionailă, şi care, prin
referendumul de la 23 noiembrie,
a devenit o botărîre
1.manima,
nestrămutată a întregii noastre naţiuni, oferă lumii expresia
unui
mod nou. pilduitor de acţiune concretă pen tru promovarea de7.armă
rii. tn Anul In ternaţion al al Păcii
această acţ iune a ţării noash·e este
de m1tură să repre~inte un st.i mulent pentru toate statele lumii, Q
î nflăcărată chemare la actiune pentru aoărarea dreptului vital al popoarelor la ex.istentă. Că este aşa
o dovedesc şi nenumăratele ecouri
transmise zilnic de o vr.eme încoace
de către toate agenţiile de presă,
comentariile eiogioase apă.rute în
ziare de cele
diverse orientări
şi de pe toate meridfanele globului. Şi sint tot mai mulţi cei care
apreciază că
securitatea reală a
popoarelor nu se poate obţine prin
creşterea la eotţ tot maj înalte a

mai

pac11 ID lume
V

••

A

înarmărilor,

dimpotrivă, prin
a plafonulul lor.
La 23 noiembl'ie, oameni.I munc.U
din Sălaj - un judeţ care a cunoscut din plin ororile ocupaţiei fasciste şi ale războiului - au spus
cu totii un DA răspicat, ferm, conştienţi că numai în acest fel, împ1·eună cu întreaga tară, pot înfăptui minunatele planuri de înf lorire a oraşelor şi satelor de pe
aceste străvechi meleaguri româneşti. Au spus un DA firesc pentru
progres şi civilizaţie, un DA categoric pentru pace, care înseamnă
o viată liniştită, aducătoare de fericire. de bucurii. Dar chiar inainle de referendum. ei au salutat
cu înflăcă rare, în diverse prilejuri.
- inclusiv prin scrisori trimise şi publicate în paginile gazetei „Nizulnta" - noua ş i strălucita iniţia
tivă de pace a partidului si statului nostru. a tovarăş ului Nicolae
Ceauşescu.
In cuvinte simple.
nemeşteşugite poate, izvorite însă
din inimă: ei şi-au exprimat speranţa că toţi locuit.orii Terrei vor
ajunge în tr-o ~i deloc îndepărtatţl
să spună un NU hQtă rîţ r~r.l:)oitJlui .
scăderea

ct,

treptată

„Avem marea răspundere în faţa popoarelor noastre de a face totul pen-

tru dezvoltarea Încrederii,

securităţii,

pentru

dezarmare in Europa

şi

În

întreaga lume. în etapa actuală - care este hotărâtoare pentru evoluţia viitoare a omenirii - este necesar să se treacă de la vorbe la fapte, la acţiuni
concrete pentru eliminarea armelor nucleare şi convenţionale din Europa ~i
din întreaga lume".

NICOLAE CEAU ŞESCU
det.ermfoind guvernele să dea dovadă de voinţă polit.lcă şi să 1.J.:eacă cu îndrăzneală la reducerea arm a mentelor, efectivelor şi cheltuielilor militare. ln anchete de opin ie Politică, io reportaje şi informaţi i , in alle şi alte arlicole, gazeta noastră a consemnat !apte exemplar~ de muncă pentru inflori rea economică a unor meleaguri.
în care, numai cu cîteva decenii
ln urmă, do.rnnea.u sărăcia cumplită
şi necazurile de ·tot felul, dar pe
care socialismul le-a trezit la o
nouă viată, cu adevă1·at înfloritoare. Dar o asemenea viată se poate
dezvolta numa i şi numai in condiţii
de pace, la adăpos t de urgia răzbp
iului nuclear. Aşa cum magistr al
sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu
la marea adunare populară din Capitala : "Viitorul poporului, al genera~iilor
viitoare, al copiilor d e
azi, al copiilor de miine, constă
nu in inarmare, el in dezarm are şi

Opţiune

intr-o

păcii

cqnsacn1ilă

-

şi

gadem onstreze in numeroase articole şi
comenta1·ii
cu pniV'ire la politica
externă a parbidului şi statului, la
iniţiativele intreprinse de Români.~
socialistă, de preşedintele ei, pentru
trecerea efectivă la dezarmare şi,
în primul rind, la dezarmarea nu-

cieru:ă.

Fireşte,

generoasa

temă

a

păcii

v.a rămîne pe m ai departe înscrisă

cu majusoule pe agenda noastră de
lucru.
Şbiindu-ne bine interesele.
cW1oscindu-ne puterile, vom pleda
cu nesecată convinge1·e pentru ca
pe Pămi nt să tniumfe ratiunea, a lă
turindu-ne astfel glasurile celui al
intregului nostru popor. ale tutul'or
popoarelor iubitoare de pace
în
li1ber.tate.
Ioan CHIOREANU
redactor şef al gazetei ,,Năzui.nta"
SMaj
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una.n1ma
problemă esenţială

Prin votul entuziast, unanim de
la 23 n oiembrie, harnicul şi talentatul nostru popor şi-a exprimat
opţiunea în·tr-o problemă de interes
fundamen1ail. $-a dat, 1astfel, acestui evemment caraaterul unui act
de voinţă naţională.
Marea relevamţă a noului demers
româ nesc pentTu dezarmare îşi are
izvorul în concepţia novatoare. origi n a lă a conducătorului iubit al
p.lirl.idului şi statului nostru privitonre la legătura indisolubilă dintre
p:>li l.iro internă şi externă a unei
tări. dintre triumful păcii şi înfăp
tuirea graindioaselor ITToastre
programe de dezvoltare. „Prin vot ul
in cadrul r eferen du mului - sublinia tovarăşul .Nicolae Ceauşescu în
m agist ~ala cuvintare ros ti tă Ia
ma rca ad u.nare populară din Capital ă

pace". Ceea ce, de altminteri,

1,et,a noastră s-a străduit să

dezarmării

şi

poporul nostru va demonstra că este conştient că măreie1e
planu ri de dezvoltare a ţării pe
ca1·c le avem - ca, de a lt.fel, pia-

nurlle de progres ale t u turor popoarelor - nu vor 1>utea fi duse
cu succes la îndeplinire d ecît in
condiţii de pace şi colaborare internaţională, decit intr-un
climat
de înţelegere şi securi&ate deplină.
I artă de ce, în deplină unitate de
cuget ş i simţire ou iubitul
său
conducător, popornl român şi-a exprimat voinl.a li.ii fermă, pronunţîndu-se
in unanimitate pentru
dezarmare şi pace, convins că numai astfel vor deveni realizabile
măreţele obiective sbabilite de către
Congresul al XIII-lea a l partidului,
a căror înfăptuire va da o şi m ai
puternică stdlucire epocU numite
cu deplină îndreptăţire „Epoca
Nicolae Ceauşescu ".
ln viziunea poporului nostru, reducerea cheltuielilor
militare, a
stocurilor de arme de toate felurile, dezarmarea generală şi totală
repre~intă, de asemenea,
factori
a.'t;>solut necesari pentru progresul

multilateFa!l al tuturor naţiunilor,
pentru c.a ele să-şi poală dedica
integ.ral ef01'turUe
fin anciare $1
umane reali zării proiectelor de
dezvo1bare economico-soci ală. Această măsură esle cu •a:lit m ai importantă cu cit cursa ina.i·mărilor, ajunsă, în prezent, la imensa sumă
de 1 OOO de miliarde dolari. coml)lică şi m:ii mult clim~.lul p'llitic
si econ om ic lntermatinn.al, stimul ează amestecul, uneori a·rniat. în
treburile interrne ale st.<itelor suve!."~ ne, determină accentuarea ooliticii de bloc. sp:>:-este irjscul unui
conflict nuclear nimicitor. Supl.";t"Rturarea arseMlelor milit:;ire. mllderniza:rea lor continuă,
apari ţi a
tmor noi .fâipuri de arme cu un
D".are Potenţial distructiv reprezintă. in contestabil, un proces care,
depade de o întăd securitatea sbatelor. sporeşte vulnerabilita.te.<i lor
în fata unei eventuale confruntări
inilitare.
Analiza complexă. in pro funzim e
a con tex fruluj politfoo-mili I.ar contemporan a permis conducătorului
pa.1·iid u1ui şi .statului nostru să aprec:ieze că adopwea. ca prim pas.
a măsurii de reducere cu 5 la sută
a armamentelor, efectivelor s i cheltuielilor militare nu va l(]iminua cu
nimic capacita tea militAră.
forta
de apărare a vreunei tărl, el, dimpotrivă, va crea
premii;e pentru
progresul tuturor P<>Poarelor.
Asemenea măsuri unilaterale larg popularizate şi de către zl::\riştii militari au fost întreorinse
din voinţa de a contribui în mod
r eail la în tărirea încrederii şi securităţii
inlemaţionale. P oporul român nutreşte convingerea nestrămu
tată că adevăr.ata securHa te a popoarelQr constă nu în acumularea
de armamente, ci în resl.rîngerea
şi înlăturarea
instrumentelor de
fort.ă, a 01·icăro r riscuri de confruntare şi războ i.
Colonel Octavian GOGA
redact-0r şef al gazetei
„!n slujba patriei"
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„România dezvoltă larg relaţiile de colaborare cu toate statele lumii, fără
deosebire de orinduire socială. Punem la bazo acestora principiile deplinei
egalităţi În drepturi, respectului independenţei şi suveranităţii naţionale, neamestecului În treburile interne, avantajului red proc, renunţării cu desăvir
şire la forţă şi la ameninţarea cu forţo, respectării dreptului fiecărui popor de
a-şi hotărî calea dezvoltării in mod liber, fără nici un amestec din afară".
NICOtAE

o datorie

suprema,

de 1n1ma

şi 'conştiinţă

•

Pacea -

•
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dragă oricărui

fără deosebire
de vîrstă, cultură,
naţionalitate,
r eligie şi apartenenţă politică. Un
mare adevăr, cu atît mai valabil
pentru slujitorii condeiului, care,
pri·n vocaţie, p1in indatorir-ile profesionaile, cunoscind bine reali tătile
epocii contemporane, primejdiile
unei catastrofe atomice sînt chemaţi să dea expresie înaltelor idei
ale umanismu1ui şi, înainte de toate, năzuinţelor de pace ale oamenilor, dreptului lor la viată. De
aceea, 1a 23 noiembl'ie,
ziariştii
României Socialiste şi-au unit glasul cu cel al întregului rpopoţ, aprobîndt din toată inima, Legea
adoptata de Marea Adunare Natională cu pl'ivire la reducerea cu 5 la
sută a al"mamentelor, efectivelor ş_i
cheltuielilor militare, care repre~in tă o măsură concretă
pentru
dezarmare şi pace,
un exemplu
demn de urmat pentru toate popoarele de pe glob, fie ele din Est
ori Vest, Nord ori Sud.
Spunînd un DA hotărtt pentru
triumtul păcii ln lume, noi, ziariş
tii români, n-am făcut altceva decit să întărim orin ~mn~t.ura noastră o nobilă dâtorie pe care o îndeplinim„ de fapt, zilnic., î·n climatul de ilibertate şi efervescentă
creatdare
instaUMt tn societatea
noastră socialistă, tndeosebi dupli
Congresul al !X-lea al partidului.
în perioada numi tă cu tndreptătitll
mindrie „Epoca Nicolae Ceauşescu ".
O epocli
definită de o po1it.ică
externă

activă,

consaciiată

întăririi

sl prieten.iei între ponoare..
Se poate afirmi'\ că -putini ziaristi
din lume au avut posibilitatea de
a-şi manifest& plenar talentul lor
in slujba unor iniţiative de pace
atit de remaroaibile, precum cei din
Români a socialistă. Fiindcă partidul şi statul
nostru, tovarăşul
Nicolae Ce::iuşescu. au făcut în ultime-le două decenii numeroase propune!1i menite să spulber~ n~tqnăcii

piniilor

V

bun ul cel mai de pret

al omenirii - este
om cinstit din lume,

şi

suspiciunile,

înţelegerea

şi

o initiativă
'
de

a

largă

numeroşi

cititori. I n
referendum
popular a
zi de zi şi
o
rubrică
permanentă :
„Sprijinim inJţiativele de pace ale
patriei noastre", pubJ.icînd articole scl'ise de muncitori. ţărani, intelectuali, elevi. Prac1lic -am dat
tuturor categoriilor de oameni ai
muncii posibiLLtatea de a-şi &pune
cuvintw într-o problemă de viaţă,
cu adevărat fundamentală.
Desigur, pacea nu este şi nici
nu poate fi o ternă de campanie.
Atita vreme cil lupta pentru dezarmare va continua să fie un urgent
ş i nobil imperativ al istoriei, datoria supremă, de conşLiinţă a oricărui g.azetar din Rom~nia socialistă va rămîne aceea de a sprijini
necontenit, cu mintea si cu inima,
politica de pace a partidului şi staitulw. a conducerii sale intelepte, de
a exprima cu putere vocaţia paşnică
a poporului nostru.
GOOELLA IsLnn
redactor şef al ziarului „ Igazsăg"
Cluj
pregătirea

să restabicolaborat·ea
între toate popoorele lumii. Acum
se trece la o măsură reală, care se
bucură de un
larg ecou internaţional : reducerea unilaterală, încă
din acest an, a efectivelor, armamentelor şi chel luiernor militare.
Gazetarii clujeni s-au alăturat cu
întreaga lor energie, confraţilor lor
din întreaga ţară în susţinerea valoroasei iniUative de pace a secretarului
general al partidului.
Ziarul „lgazsăg ", de pildă, a consacrat un spaţiu larg popularizării
acesteia în anticole şi comentarii
pertinente, oferindu-şi , totodată. cu
generozi1iate pagini1e, publicării o-

crederea

lească

CEAUŞESCU

uriaşului
apărut

exemplară

audie~ţă

Este înalt semnific.ativă şi profund
pilduitoare vodaţia de pace a poporului nostru, probată nu în circumstanţe conjuncturale ori aleatorii, ci în luştri , decenii şi se'=ole
de convieţuire paşnică alături de
popoarele din această zonă a Europei. O filosofie existenţială (undarnentlail
luminoasă, o încredere
neşti:nbită în forţa raţiunii de a
stăpîni impulsurne războinice, instinctele genocide şi o înţelepciune
verificată de o practică îndelungată
şi cristalizată în forme definitive
i-au conferit poporului român atri·
butu:l esenţia•l de ·popor
paşnic,
iubitor de înţelegere şi colaborare
cu toţi cei apropiaţi prin hotare şj
prin destiJnul istoric.
Aceste adevăruri
simple. de o
indubiliabilă daritate .şi de o irefutabilă
importanţă din perspectiva
umanistă sînt IiXiate ferm în conşti inţa colectivă a naţiunii noastre
soc;ialişte şî, desigur, în memoria

obiecbivă

A

ID

a istoriei.

Iată

lume
de ce noua

ş i strălu cita iniţiativă de pace a
tovarăşului Nicolae Ceauşescu, se-

cretarul general al partidului nostrn, preşedintele Republic.ii Socialiste România, cirmaciul înţelept şi
clarvăzător al destinelor
noastre
socialiste, a avut o puternică rezonanţă în inimile şi conştiinţele tuturor cetăţenilor patriei, care, pre:!:entindu-se la vot, în ziua de
23 noiembrie, au aprobat, printr-un
DA ferm, reducerea unilaterală
cu 5 la sută a cheltuielilor, armamentelor şi efectivelor militare.
La 23 noiembrie s-a adoptat
o hotărîre firească, în concordanţă
deplină
cu firea şi nă
zuinţele poporului
român. In ulTeodor PBACSIU
secret.ar responsabil de redacţie
aJ llian.Wui ,,Vll"emea nouă"
ViSSJ.ui
(conttnuqre tn pag. 32)

„Trebuie să facem astfel incit să putem afirma că în întreaga agricultură,
pină în 1990, am realizat obiectivele noii revoluţii agrare. Aceasta presupune
ca în fiecare judeţ, î.n fiecare unitate, in fiecare comună să realizăm obiecti·
vele puse de Congresul al XIII-iea al partidului. Aceasta va însemna triumful
noii revoluţii agrare, victoria ştiinţei în agricultură !"

NICOLAE CEAUŞESCU

Prio~ităfi

pe

agenda

ziariştilor

• •
agrar1en1

RECOLTA ANULUI 1987
SE PREGĂTEŞTE DE PE ACUM !
„Să

facem astfel ca încă anul
viitor - an in care vom avea ~Î
Conferinţa Naţională a partidului
- să obţi nem cea mai bună recoltă agricolă de pînă acum
în
România I". Acest "ibront şi mobilizator
indemn
odresot
de
tovarăşu l
NICOLAE CEAUŞESCU,
secretor general ol partidului, p~e
şe'Cllntele Republ.icii, tuturor
l ucră 
torîlor ogoarelor o constituit pentru toţi os:imenii 111uf\cii de Io sate
un puternic facto r stimulator
in
pregătirea cu temei, încă de pe
acum, a !'ecoltei anului 1987, care
va trebui să fie cea mai bogată
din istorie,
demnă
de
epoca
noastră.

Stroooniilor de zi cu zi ole cooperatorilor, meconizotorilor şi specialiş
tilor de o efectua l uc rări de bună
calitate şi in timp o ptim, li se adaugă şi cele ole ziariştilor no~ri agrarieni. Pentru o ~ti şi moi bine
ce trebuie să facem şi, moi ales.
cum să acţionăm co e forturile
noorlre să 'fle încununate de sucCii!S, om socotit
utilă orgonliore o
unei
dezbateri
profesionale pe
temo „RECOLTA
ANULUI
1987
SE
PREGĂTEŞTE
DE
PE
ACUM !". Publicăm in n umărul de
foto opiniile e)(primote de ziariş
tii. Ioan HERTEG („Sdnteioj'), Eugen SASU („România l i beră"), Mario BOGDAN („Agriculturo socio·
listă ") , Liviu NEGREANU
(Rodio Ferenci
L
tMRE
televiziune),
( 11 Folvok
Dolgoz6 Nepe"),
Vasile
STANCU (R edacţi a revistelor agricole). Adrian COSTA ( „ Ştiinţo în
slujbo
a griculturii")
şi
Aurel
FRIGIOIU („ lnointe" - Dolj). Inserăm, de osemeneo, şi opiniile o doi
, beneficiari" nem i jloci ţi oi r,ubrici lor
ogrore: Viore l ARHIRE,
inginer
stagiar la l.A.S. Lezo-Vosl ui
şi
Nicolae O. MEZIN,
preşedintele
C.A.P. Giulvăz-Tim i ş.

Factorul decisiv: omul!
La m area adunare populară din
municipiul Slatina, prilejuită
de
sărbătorirea „ Zilei recoltei•~. tovar!şuJ. Nicolae Ceauşe.<;cu, felicitînd
j u deţul Olt,
precum şi unităţile
agricole cărora li s-a decernat t.itlul de „Erou al ?\oii Revolu ţii A~rare", arăta: ,,Mă Mlrei1ez tuturor
organizaţiilor de partid din toate
judeţele, tuturor
unităţilor de a
acliona in aşa fel incit incă anul
viitor să avem un număr
ma.i
mare de judeţe, din toate zonele
fărfi, care să obilnă, ca rezultat al
vroducflilor pe care l e realizează.
rnaltul tUJu de „Erou al Noii Revoluţii Agrare".
Da, i n anul care vine, agricultura în ansamblul ei, fiecare un itate va trebui să realizeze producţii supeiioare, la n ivel.ul posibilită
ţilor mari de care d ispun. Şi aceasta este cu put:intă de înfăptui t.
Piindcă realizările clin 1986 atestă,
mai presus de orice. cit de mari
sint resursele agticulturii
romaneşti, agricultură aşezată in ultimele decenii pe putemicil piloni
ai modernizării şi intensivizărli.
Dar recoltele s uperioare ale anului viitpr se pregătesc încă de
pe acum, iar i n >acţi unile pe care
noi gazetarii le intrept·Lndem
in
vederea în.făptuirii acestui deziderat trebuie să avem în vedere .factorul decisiv, şi anume omul. Totul depinde de oamen i, de m odu1
în eare actionează fieeare dintre ei
ln vederea
indep1Jnirii sarcinilor
mati ce revin agriculturii. Iar tn
această privintă p ornim de la u n
bun dştigaL: experienţa inainta 'l
i n agricultură, care se cere stucli~
t.ă temeinic şi. mai ales. larg generali zată. Nivelurile I.a care să se
situeze p11oductiile agricole sînt cu-

noscute, fiind incluse, cum se ştJie,
şi în cI'iterille
ce stau la baza
acordării înaltului tiblu de „Erou al
Noii Revoluţii Agrare ". Nu întimpiător „Scînteia" a publicat numernase materiale în care a fost
oglindită
experienţa avansată a
unor unităţi agricole ce, prin aplicarea de tehnologii adecvate, prin
creşterea răspu nde1;i în muncă a
oamen ilor, au reuşit să obti.oă producţii mari.
Pe toată durata ie.rnil,
practic
pină la inceperea lucrărilor agri cole de primăvară, gazel.aril
pe
probleme d e agrîcullm:ă clin redacţia noastră se vor ocupa de pregătirea viitoarelor producţu agricole
prin prisma experienţei înaintate
şi angajării responsabile a oamen ilor muncii de la sate la tnfăp
tuirea
obiectivelor noii revoluţii
agrare. P omind de la faptul că,
atit în prezent, cit şi î,n
viitor,
omul râ.mine pe mai departe ,.mă
sura tuturor faptelor'', factorul decisiv al dezvoltării, a nchetele şi
articolele de a naliza vor pune în
centr<U.l lor activitatea oamenilrir.
!n legătură cu iovătămi ntele
ce
decurg din acest an agricol şi cu
modul cum Vil fi folosjtă cea mai
bună experientă în anul viitor, vom
organiza a:nchete în rîndw
unor
cadre de conducere şi de răspun
dere din unităţile agricole şi din
j udeţe. Se va evidenţia ce
at1
făcut şi ce l!>Uteau să mai facă
pentru
realiza.rea de product.ii
mari. astfel incît să creeze în rindut tuturol' celor ce 1ucrează la
sale o atitudine responsabilă faţă
de indeplinire:ţ sarcinilor de plan
în

<?.<?ricultură.

Unităţile

agricole frunlase distinse recent cu înaltul titlu
de
„Erou al Noii Re:volutii Agrare" ne
demonstrează cît se poate de limpe<le că trebuie să ne a:tintim prlvi.rile cui re oamenii vredni r i. dă
ruiţi muncii lor. De aceea, a1·tico-
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Să acţionăm

industrială şi

in asa fel incit, an de an, fieco re unitate -

agri~olă - fiecare jud~ţ, fiecare oraş şi comună să obţină rezultate tot mai
bune in întreaga dezvoltare, să ne putem prezenta in anii '90 cu
hotăririlor Congresului al XIII-iea."
NICOLAE
lele de

experienţă

urmează

să

adincească

fenomenele pozitive care
au loc în agricultura noastră, să
descifreze
ceea ce este esenţial
pent.rn spodrea recoltelor. pentru
des făşurarea unei activităţi econom ico-financiare cu rezultate superi oare. Iar analizele vor avea în
vedere activitatea oamenilor muncii din agricul tw·ă, a specialiştilor
numai în lumina rezultatelor din
producţie.

Evident, şi pînă acum, preocupa\ i de a pune concret în lumir:ă
cele m ai bune rezultate din producţie, am înlăţişat într-un m are
număr de articole cele mai bune
tehnologii aplicate la dilelite cuituri prin care s-au obţinut rezulta.te de vîrf. Nu este rău, dar este
uni.lateral. Am arătat în articole 1e
noostre care este temperatw-a sol ului la semănat, dar nu am înfă
ţişat „tempe:i•atura" '!amenilor în
acele m omente de v1rf ale csmpa niei agricole. Am mentionait densităţile plantelor, numărul praşile
lor, da·r nu a fost suucielllt evidenţiată munca pasionată a oamenilor. Pornind tocmai de la faptul
că „totul depinde de om", ne-am
propus să aprofundăm
aspectele
esenţiale privind conducerea activităţii economice. Vrem să înfăţi 
şăm m ai pe larg concepţiile şi ;\titudinile oamenilor, abnegaţia lor.
într-un cuvint ceea ce numim
spirit revoluţionar.
R ealiz.a:rea prod uc~iilor mari. la
n ivelul posibrn tă\ilor materiale ~i

infăptui rea

CEAUŞESCU

01·ganlza\orice de care dispune agri-, curentă cu cea de perspectivă pencultura noastră, al cerln\elor eco- 1tru dezvoltarea agriculturii.
nomiei naţionale şi creşterii bun;lIoan HERŢEG
stă rii poporului nostru, impune cu
(„Scin teia ")
necesitate aplicarea în viată a rezultatelor
obţin ute de cercetarea
ştiinti(ică. Performanţel e a.li nse <le
ID
ŞI
şefii de fermă fruntaşi , despre care
s-a scr·is de multe ori in pres~.
sînt strîns
legate de prom ovm-ea
consecventă a noului.
Activitatea
permanentă
de zi cu ~i a demonstrat că simplul contact cu an umile rezultate
ale cercetării
ştiinţifice nu este
•
suficient. Pentru a se obţine product.ii superioare sint necesare ll'ultă conşt i inciozitate, pasiune,
discernămînt din partea specialisluh1i
Ca şi lucrătodi
ogoarelor, noi,
agricol, a tuturor celor care lucei care slujim prin scris aceas tă
crea ză în acest domendu. Aceast ă
ramură de bază a economiei, avem
lat ură trebuie să constituie .,m iedatoria de a contribui prin mijzul." anchetelor şi articolelor noasloacele specifice de care dispunem
tre.
la realizarea obiectivelor noii reEnuntîncl aceste cîleva idei, nm
voluţii agrare.
Aşadar, sintem t i
încercat să con turez direc\iile de
trebuie să fim într-o permanenl.A
acţi une ce vizează
transformarea
campanie. Nu putem oglindi reaomuluj muncii din agricultură, slizările sau neimplinirile doar afirmarea lui prin atitudini şi fapl unci cind se seamănă sau se re~
te. astfel inc.ît el să contribuie 'în
coltează. Agricultura nu reprezinmod conştient şi jn măsură tot mai
tă numa.j atit. Cred că noi
am
mare la inJăptuirea sarcinilor ce-i
greşit vorbind mereu despre camrevin. Desigur. faplele lor, pe c.-a.rc
panii, dind astfel impresia că pe
le vom consemna în coloa nele ziaogoare se munceşte o parte. din an
rului. se vor
referi la actiunile
şi în restul timpului se stă la gura
imediate avind ca scop realizarea
sobei. Or, ştim foarte bine, nu este
producţiilor prevăzute pentru 1937,
deloc aşa. I-am întilnit pe cei care
dar şi infăptuire3 obiectivelor culucrează pămî.n tul în fiecare anoprinse în programele soeciale aprot imp, în fiecare lună a anului.
bate de Congresul al IlI-lea al tă 
kl tot acest proces de plămădire
ră ni m.ii. îmbinînd astrei activitaten
a recoltelor, indiferent de sectorul
în c.-are se realizează , trebuie să
fim prezenţi cu ochiul, cu raţjunea.
cu inima noastră. Sintem obligaţi
de conşliinţa noastră de ziariş ti
comunişti ca prin tot ce facem să
contribuim la înfăptuirea sarcinil9r ce stau in fata agricultu rii. Şi
cum am putea-o face mai bioe
decît fiind în permanentă le~ătură
cu clmpul. cu oamenii lui. Nu din
redacţii sau cu
telefonul. ci pe
teren, stînd de vorbă la fata JoC'ultti c'.l cei care au obţinu t rezultate
remarcabile. ca si cu cei ale căror
rezultate nu sint pe măsura po~i
bilităţilor, penlru a analiza caU7.ele
lipsurilor ş i a cău ta soluţli de inlălurare a lor.
Acest lucru şi l-a propus si
grupul (mic. de altfel). care se
ocupă d e oroblemele a~rare în redact.ia ziarului .. România libern".
Secreiaru1 ll'eneral a l partidului,
tovară!lul Nl„nh\e Ceause!lctl. l\r lta

S" tem • trebu1e
• sa" f•Im
Într-o

campanie

j

că 11int conctitll <'A ln anul ce vlnP.
u r icultnr" f<li rf\1'11~"7.P. Rllrclnlle
1>revăzu t1• pC'n tn1 1!>90. Tn n!'t:"sl Sf'ns
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. „Revoluţia
agrară,
revol uţia tehnico-ştiinţifică nu se pot face decit cu
oameni cu o concepţie nouă , revoluţionară ! Trebuie să ridicăm cQnştiinţa revoluţionară, patriotică a fiecărui cetăţean ! Să facem ca fiet;are cetăţean a l
patriei noastre să simtă ră spunderea pentru viitorul poporului, pentru bu~
năstarea sa, pentru independenţa patriei !•
NICOLAE
ziat·ul nosll'u are în vedere con t-inuarea unor acţiuni începute cu
citva timp în Ul'mă, reluarea lor şi
iniţierea altora. Acum, cînd lucl'ă
rile de cules sint, practic, finalizate, vom aborda o set'ie de probleme referitoare la pregătirile pentru noua recoltă. Ne gi ndim :ici
racem referiri concrete la stad1uJ
diferitelor lucrări, folosind comparalia. Adică să prezentăm judetc
cu realizări inegale. De ce? Un
exemplu. Mă aflam la sediul unui
judeţ cînd cineva şi-a aruncat ochii
pe ziar şi a constatat că respeclivu1
judeţ se afla în coada clasam~ntu
l1.1i în ce priveşte realizările într-un
anumil sector al agticulturii. A fost
un semnal de alarmă nu fără urmări. Pe loc s-au stabilit măsuri
concrete, care, intre altele, ar fi
putut fi luate şi fără interventia
ziat·ului. Dar dacă nu era această
intervenţie? Este, deci, vottba de a
stimula întrecerea dintre judeţe în
efectuarea, repede şi bine, a tuturor lucrărilor agricole.
Aceasta ar fi o primă problemă.
O alta tine de prezentarea largă în
coloanele ziarului a experienţei
uniiătilor cu producţii de vîrf. Arl1
mai făcu t-o. Ne gîndim insă s-o
prezentăm mal în detaliu decit pină
acum. De fapt am şi început un
astfel de ciclu. accentul fiind PU'>
de fiecare dată
pe
elementele
snecifice care au determinat. într-o
uni ta te sau al ta. realizarea de spo rw·i substantiale de recoltă. Va fi
un serial de durată. fără a neglija
însă şi celelalte probleme la or di nea zilei.
O nită direcţie prin care ne propunem să aducem la cunoştinţa
celor interesati no utătile din domeniul agriculturii e'ite continuarea
rubricii „ Spe cialişti in dia log". Inii iată nu cu multă v reme în urmă.
rubrica s-a dovedi t i nteresant ă,
dovadă şi scrisorile primite la redactie în care se soUcitau amănunte
legate de un aspect sat! aJtul privind tehnologiile agricole recomandate.
Mesele rotunde constituie o m oda!Hate adecva tă de a înfătişa cilitorflor experienta pozit ivă . Am folosi l-o avînd ca parteneri de ctiscuţji cadre de conducere de la juctct
şi din unităţi, cooperatori. mecani zato ri di n dbuă cooperative agricole
<iflate in cadrul aceluiaşi consiliu
unic sau din consilii vecine. crmcluziile desprinse fiind axate totmai pe diferen ţele în practicare:\

tehnologiilor cat·e au determinat 5i
diferenţe de producţii medii. Vrem
:;ă prezentăm ş i in viilor ~1'icmen<' ·1
dezbateri. ştiut fiind c.;'.i Iiecnre i ucrare din teb nolo~ie este im1rrtantă. Şi , pină la vremea f.emă n <J 
l ului de primăvară, mai i>inl d e'>·
tule lucrări pregătitoare, care. bi nt•
făcute, asi~ură o bază solidfi p~n
tru rccolk1 a nului 19a7.
Fără îndui ală, în tnt ace'">l p1·tices complex de făurire " unei ::i~ri
culturi moderne. capabil ă să realizeze recolte mereu mai m ari. :zforul
nostru va urmări si cu mai mulFî
perseverenţă modul cum l'e ac:t.ionează pentru tr<insformarea o rn· •111i
ce se întreprinde nenlTu ricli.-:> r e'l
nivelul ul cunoştintelor sale polHice.
pentru perfecţionarea cunoşl.in ţelo'·
profesionale.
Deci, prin tot ceea ce scriem t.rebuie să milităm pentru realizarea
politicii agrare a partidului n0stru.
care acum înseamnă generalizarea
neintîrzială a expedentei pozitive,
obţinerea unor product.ii mari in
toate sectoru.·ele ag1·iculturii.. cucerirea titlului de „Er ou al Noii Revoluţii Agrare" de către tol mai multe
unităţi agricole, într-un cuvint infăptuirea nbiectivelor noii revolutii
in domeniul agricultw·ii.
Eugen SASU
(„România lib eră")

Părtaşi

la

C EAUŞESCU

străduinţele

şi reuşitele lucrătorilor

de pe ogoare
Anul agricol 1906-1987, declancu punerea în brazdă a
seminţelo r viitoarei recolte, est~ i:n
.plină des'făşurare.. Pe întinsul tarii,
în toate
sectoarele
agriculturii
prinde contur faptic un amplu ş1
cuprinzător program de măsuri şi
actiuni în vederea realiz.ării unor
producţii agricole sporite în cel de
al doilea an al actualului cincinal,
a înfăptuirii marilor obiective ale
noii rev-0Juţii agrare. Consider:, în
acest context, deosebit de actual ă
şi utilă iniţiativa revistei ., Presa
noastră ·• de a pune în discut ie o
asemenea temă de mare însemnă
tate nu numai pentru activitalea
ziariştilor agt·adeni, ci pentru marea majoritate a lucrătorilor· din
presă. Pentru că, în fond, cea mai
mare parte a minuitorilor condP.i11lu:i pot cvntribui - au datoria să
o tacă I - la această uriaşă şi complexă operă care. aşa. cum a snbşat odată
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„Este necesar să acţionăm cu toată hotărîrea, în spirit revoluţionar, pentru realizarea în cele mai bune condiţii a tuturor planurilor şi programelor de
dezvoltare economico-socială, să facem totul pentru a Încheia acest an şi întregul cincinal cu realizări cit mai bune în dezvoltarea economico-socială a patriei, în ridicarea bunăstării materiale şi spirituale a poporului, în făurirea so·
cialismului şi comunismului în România !"

NICOLAE
linia t

m repetate

Nicolae

Ceauşescu,

rindurJ

tovarăşul

secretarul general al particlului, prCBupune, deopotrivă, obţinerea unor recolte mari,
s igul'e ~i s1abile, traostormart'a radirală a modulul cfo muncă, de ginclire ş i de viaţă al întregii ţărănimi.
Iar a tingerea acestor telud reclamă
un efort continuu, stăruitor, des fă
şurat din primăvară pină-n toamnă
şi din toamnă pîn ă-n primăvară .
Efort la care şi noi, lucrătorii cHr1
colectl\·ul „Agriculturii socialiste"
participăm
efectiv, prin inlel'mecliul cuvintului tipăr it, prin reflectarea faptelor de muncă , a realită
ţil or de pe întinsul ogoarelor tări i,
prin ide ile ne care le vehiculăm.
Tn că de la început aş dori. sâ
subliniez că ex.igeniele actualei
etape de dezvl'lltare a agriculturii
reclamă oameni temeinic pre~ăliti .
mullllatera l informaţi. care să acţioneze in deplină cunoştinţă de
cauză .
De asemenea. in.f0t·mare::i
largă a cititorilor reprezintă o con!'tantă in activitatea „ Agriculturii
socialiste". A informa este. de ·igur,
mult, dar nu indeajuns. Importante
sin t în telegerea clară a obiectivelor,
a dl.ilor pentru atingerea lor, crearea în acest sens a unei opinii de
m asă. Or, aceste deziderate se pot
realiza uzitind puterea demonstr:>
tiilor. a exemplului. Iată. de pildă.
no·i am publicat detaliat nt·ogramele speciale adoptate la Con~resul
al 111-lca al ţărănimii. tnsotind aceste texte de articole din expe-
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rienţa unor judeţe, a unor unităţi
cu rezultate ,. de virf" in dome.niih·
respective, in lreaga acţiune a devenit - aşn cum am avut prileiul să
constatăm clin sct·isorile sosite la
l'edacţie, din dialogu1;1e pu1·tate cu
cititor ii - mai convingătoare, mai
utilă.
Aşa

arăta tovarăşul Nic-ol;te
la marea adunare populară de la Slatina
prilejultă de
sărbătorirea .,Zilei recoltei ". o marn
insemnătate pentru realizarea unei
noi calitătl în dezvoltarea agriculturii o are cunoaştel'ea aprofunda lă, generalizarea experientei ina ·
inlate. Pentru materializarea ace.~
tei impor tante sarcini vom continua
sil publicli m mai sustinut ~.i m:tl
slslcmalic pagini speciale, articole.
repo1·taje, ia care vom înfăli5a pe
larg activitatea, modul de organizare a muncii, metodele de lucru
aplicate în uni tătile cu realizări
deosebite la culturile de cimp. in
legumicultură., pomicultură. viticul tură , zootehnie. Avem în vedere. tn
nrimul rînd. unilătile nisti nse ('li
inaltul tillu de ,.Erou al Noii Revolutii Agrare" . care. prin realizăl"il e
dobîndite. demonstrează elocvent
poc;ibilită lile in1ense ale agriculturii
noastre socialiste. Rubrica .. Experienta înaintată - temă de stu<i'··
şi de actiune pentru loti lucrătorii
din agricultură" va Ii. totoclată.
con<:acrală şi altor unită~i cu realizări remarcabile în producţia agri-

cum

Ceauşescu

CEAUŞESCU
colă,
în înfăptuirea programelor
speciale ale agriculturii.
fnrăţişind aici preocupările colectivului n ost ru, nu pot omite şi aşa
zisa activilate ,. la zi'', din campaniile agricole. Specificul publicaţiei
noastre, cu apariţie săptămînală,
face inopei·ant clasicul raid. care
ş.i în cazul în care nu este pur
expozitiv, semnalează. de reguli\,
<loar faptul cotidian. Vom reflecta.
de aceea, activitat.ea de pregătire şi
desfăşurare a campaniilor agricole
prin articole „pereche", de problemă, susţinind măsurile intl"eprinse
pentru executarea în ritmul necesar ;;i de o camate corespunz~toare
a lu crărilor agricole. Bîneînţel€>.s,
nu vom ocoli stările de lucruri negative, neajunsurile ce impiet.eazâ
uneori desfăşurarea lucrărilor. Vom
aplica. însă. principiul ~ tratamertului 1;>reventiv", pornind de la
cauză la efect, continuind să găsim
soluţii şi nu invers, aşa cum din
năcate se mai obişnuieste uneori.
in mod cu totul inutil.
Ar fi, desigur, încă multe l ucruri
de spus pentru a epuiza paleta largă
a preocupărilor şi acţiunilor la care
ne obligă complexitatea şi impo1·tan ţa ternei pusă în dezbatere. Mă
opresc, totuşi, aici, nu însă înainte
de a exprima o idee, după părerea
mea, esenţială . Pentru a n e filet'
pe de plin datoria de gazetari comunişti anaţi în primele rinduri pe
frontul marilor recoUe, ale noii revoluţii agrare, avem nevoie, noi înşine, de o temeinici pregătire poUtică si profesionali, de cunoa,terea
aprofundată a realJtiţll, trebuie sl
ne aflăm permanent in miezul fierbinte al evenimentelor.
Din acest punct de vedere, apreciez în mod deosebi l preocuparea
susţinută
a Asocia~iei ziaric;tilor
agrarie:ii p1·ivitoare la organizarea
unor actiuni menite să asigure informarea noastră corectă şi promptă
cu privire la obiectivele ce se
urmăresc în diferite sectoare sl în
diferite etape. Mă recer la intilnirile periodice cu cadre de răspun
dere din or&tane1e agricole centrale.
din direcţiile airricole judetene. din
diferite alte domenii tangente cu
aJ?ricultura. Aoreciez. de asemenea.
utilitatea ~chimbw·iior de experi.entă
desfăsu rate in
numeroase
)udete ale tării. care prilejuiesc
contactul nirert cu exoerienta avansotl\ dobindllil de unitlltlle a~rl
cole fruntaşe. precum ~i ~ezbaterea

„Realizărîle dobindite în cadrul noii revoluţii agrare. faptul că într-o serie
de judeţe şi in multe unităţi agricole cooperatiste şi de stat s-a reuşit să se
obţină în acest an producţii agricole mori Io
hectar, că . pe ansamblu, om
obţinut in ocest an o recoltă de cer~a le care depă şeşte 28 de mili o~:me de
tone - cea mai mare recoltă din istoria ţării - demonstrează marile resurse
şi posibilităţi de care dispune agricultura noastră socialistă. "

NICOLAE
aprofu ndată a problemelor majore
privitoaee la dezvoltarea şi modernfaarea
agl'icu lturii, confruntarea
de idei şi punerea de acord asupra
celor mai eficien te modalilăţî de
tratare a problemelor.

Maria BOGDAN

(„Agricultura

socialistă")

Recolta '87
A

111

•
prun
planul

emisiunilor agrare

ale Radioteleviziunii
„ Vecini - la 500-600 de kilometri! " Nu este o „găselniţă'' gazetărească, ci o realitate. Pentru că.
adînc implicate în generalizarea
experienţei fruntaşilor, emisiunile
de radio şi televiziune şi-au propus
să pună la dispoziţia cooperatorilor,
mecanizatorilor,
lucrătorilor
din
I.A.S., specialiş tilor, rezultatele cele
mai notabile din unităţile agricole
şi staţiunile de ceroetare fruntaşe.
Aşa că, în mod curent, prin n:itermediul micului ecran sau al rrucrofonulul cei ce ameliorează solurile
podzoli~e în judeţul Olt sint intr-un
dialog fertil cu cei d in S atu Mare,
care dispun de aceleaşi categorii de
soluri. După cum se află în dialog
crescătoru de animale clin Botoşani
cu cei din Ţimiş. Ideea redactorilor de la Tv est.e aceea de a
face fiecare minut de emisiune cit
mai dens, cit mai bogat î n idei, în
fapte interesante pentru l ucrătorli
din agricul tl w·ă.
Dar să exempificăm.
Televiziunea a realizat şi prezentat în serial un documentar de tehnică agricolă i nti tul at „Experienţa
fruntasUor, s-o

cunoaştem,

n -au fost in lî mplătoare, ci u1 m:i:·~:l
unei temeinice preocupă1·i pentru
ameliorarea podzolu rilor şi smolniţelor
(prin calcarizare, fertll'izai·e
cu
g unoi de grajd, afînareu profundă, îmbunătăţirea r otat iei etc.) d ar mai ales prin pertecţi 1.ina1 es organizării muncii şi a
productiei, pl'in în tărirea or dinii şi
disciplinei, prin ridicarea nivelulu i
profesional al gospodnrilor de Ja
sate.
'l'ot la Televiziune, din luna noiembrie a fost introdus ciclul de
emisiuni „ La ordinea zilei în agric · uitură·'. Nu este vorba de o emisiune despre lucrăl'i curente, cu m
s-at· putea deduce din titlu, ci de
una care dezbate cele mai actuale
probleme ale agricultw·ii noastre,
uxmărlnd să demonstreze concret
di obiectivele n oii revol uţii agrare
pot fi realizate şi depăş i te, că în
1987 poate şi trebuie să fie realizată cea m ai mare producţi e agricolă din istoria tării.
Şi la radio, ciclw·ile,
rubricile
consacrate înfăptuirii noii revolu ~i i
ag rare s-a u îmbogăţit, au căpăl.at
n oi sensuri, mai angaja nte, mai active. Rub1·ica „ Recoltn ' 87" <din emisiunea Radioprogramul satelor ),
include şi acum informaţii, secvenţe din teren, recomandări clar
ea şi-a propus să invite în jurul
microfonului un număt· mai m"ll"'
de fruntaşi de la sat.e, care să-şi
prezinte metodele de muncă şi proiectele. Ideea rubricii: bazele recoltelor mari se pun nu numai în
toamnă, ci şi în iarnă. prin pregă
tirea corespunzăt oare a oamenilor,

CEAUŞE

seu

pri.o ridic:irea nivelului lor procesional.

Aceloraşi'

exigen(e caulă să-l r"srubrica pet'mâ nentă „P ămîn
tuJ - program n aUonal, efort n alionnl". După cc, timp de c.îtevo.
luni, S··9 ocupat de amelioraren
pod.wlurîlor, ea va a borda, tn continuare, problematica îmbun ătătirii
solurilor nisipoase şi sărătumte,
punînd mai bine in evidentă cXp1;:rienţa unilă ti lor fruntaşe care dispun de asemenea tet·en uri.
Centrul de g reutate îl va avea în
emisiunea d um inicală r ubrica „Eroi
ai Noii Revoluţii Agrare''. Mesajul
e i este acela de a scoate şi m ai
elocvent l'n evidenţă, prin intermediul cooperatorilor frun t.aşi, re·
zervele mari ale agl'iculturii noastre
socialiste.
Fiind o e misi une complexă, Radioprogramul satelor îşi propune să
popul a rii.eze într-o şi m a i mare
măsură decît pină acum iniţiativele
organiza (.iilor de partid de la sate
in activitatea de educare a oamenilor, de dezvoltare a conşWinţe i lor
pundă

revoluţionare .

Reportajele, r adioreportajele, dt>7.baterile V·:x devansa cu o săptă
m:înă, dou ă, dacă nu şi cu mai mult,
lucrările de sezon, pentru ca ascultătorii să poată studia şi să pună
.în practică metodele despre care au
vorbit in vitaţii emisiunilor noastre.
Liviu NEGBEANlJ
(Radiotelevizi une)

si o

generalizAm ". Concepu t în 15 episoade, el a fost ins pirat de rezultatele judeţu l ui Olt şi ale unltă!i
lor cărora li s-a conferit inaltul
titlu de „Erou al Noii Revoluţii
Agrare". De altfel, primele trei episoade au fost filmate în judetul
Olt. Telec;pectatorll şi -au putut da
seama de fa ptul că rezultatele acestui jude~ n- au fost „de sezon" .
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„ Pe baza creşterii puternice o producţi ei agricole se creează ~i condi·
ţiile necesare pentru buna aprovizionare
o oamenilor muncii, a întregului
poporu.
NICOLAE

Experienţele

avansate

popularizate
din timp,
„Rccolt~Je

~erativ

a nuJUI vlltor 11e prede pe ar-om !" Acesta nu
este un simplu indemn, ci o realitate. Omul gospodar ştie bjne că
pîinea anului ce va veni se pregăteşte încă din toamna anului precedent, că porumbul dă roade mai
bogate dacă brazda în care-i va fi
vusă sămînţa primăvara a fost întoarsă toamna sau iarna. Tot iarna
se „fortifică " pămintu l dătător de
roade prin administrarea îngrăşă
mintelor organice. Anotimpul alb
este perioada de virf şi în lucrările
de irnbunătăţi:ri f unciare.
De toate aceste probleme „la zi"
ne ocupăm şi noi, redactorii de la
să ptămi nalul
„Falvak
Dolgoz6
Nepe", publicaţie cu profil agrar
ed itată în limba maghiară. Şi noi
vom veni în sprijinul lucrătorilo1
din agricultură, publicînd în această
iarnă un ciclu de articole consacrate popularizării ex perienţei unităţilor fruntaşe. Intre altele, vom
scrie despre succesele C.Al>. Salonta, unitate distinsă de „Zi ua recoltei" cu înaltul titlu de „Er.ou al
Noii Revoluţii Agrare". Vom publlca, totodată, îndrumări şi sfaturi
practice dat e de cercetători i şi specialiştii din minister şi direcţii le
agrare judeţene şi vom oferi la rgi
spaţii agronomilor spre a-şi expune
opiniile. Ţinînd seama de specilicul
zonelor în care avem mai mulţi
cititori, pe lingă cultura cerealelor,
o aten(ie din cele mai ma ri o vom
aconia şi culturilor de cartofi,
sfeclă de za hăr şi plante furajern.
De asemenea, mobilizînd pe luct·ă1orii 01Narelor să pregăteac;că tem einic viitoarea recoltă. vom mlHta prin articolele noastre pen tru
continua sporire a efectivelor de
animale şi creşterea producţiei animaliere, alit în unitătile agricole.
cit şi în gospodăriile ţărăneşti.
Totodată, răspunzînd îndemnurilor tovarăşu l ui Nicolae Ceauşescu,
vom acţiona cu maximă eficienţă
pentru ridicarea nivelului de conşti intă socialistă a celor ce trudesc
pe ogoarele patriei, pen tru transformarea m odului de viaţă. de
muncă şi de gîndire al cooperatoriglUesc
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incă

„.

lor, fiindcă, sîntem convinşi, numai
oameni cu o înaltă conşttintă revoluţionară vor fi capabili să înfăptuiască obiectivele noii revoluţii agrare.
Aş dori să aduc în dezbaterea
noastră. şi un gînd al specialiştilor
agricoli, gind pe care aceştia ml
l-au împărtăşi t în dia logu rile pur··
tate cu ei în wiităţile agricole. Ce
zic aceşti ingineri ? :Ei citesc şi la
noi, şi în alte publicaţii , articole
foarte interesante despre experienţa
valoroasă, despre tehnologHle
avansate ce tt·ebu1e generalizate.
Ar vrea să le aplice, însă, adesea,
nu mai au timpul clnd s-o facă. F.Bte
vorba despre probleme privind organizarea asolamenle1or, a muncii,
a inlre~ului Jant tehnologic, în vederea obţinerii unor producţii identice cu cele din unităljJe de frun te.
Ce ne soliâită in !apt aceşti specialişti ? Ca să le fie utile, asemenea articole
tre,bule
publicate în aşa fel incit să existe
suficient timp de a "nplica m etoda,
experienţa
resp.ectivă.
Altminteri,
ce-şi zice omul nostru: „I ată ce
treabă frumoasă au făcut în cutare
cooperativă âg\'lcola de producţie,
ce bine era dacă aplicam şi noi
metodele lor, dar mare păcat di
nm aflat prea tîrz.iu despre ele şi,
practic, nu le mai putem apllca.
Cel puţin în acest an ..."
Să ţinem seama, deci. în paginile
pe care le vom publica în lunile
iernii ce se apropie şi de această
observaţie Jntemeiată, conside.r eu,
a s pecialiştilor.
Ferencz L. IMRE
(„Falvak Dolgo:z6 Nepe•')

o

.

sarcina"

prioritară :

receptarea, difuzarea
şi

generalizarea
progresului

tehnico-ştiinţific
Agricultura se allă, în momentul de faţă, la începutul unui pu·
ternic salt calitativ. Asistăm la o
ascensiune fermă spre cotele înalte
ale recoltelor superioare. Pionierii

CEAUŞESCU
cu siguranţă sp1·e per de virf sinl Eroii Noii
Agrare, care se constituie, deja, într-o exemplară avangardă a agriculturii noastre socialiste.
·
Presa, zi ariştii agrarieni trebuie
să se afle neapărat in acest eşa
lon dinamizato1', cutezător, pilduitor, _permaoenl călăuzil de avînt
revoluţionar, care
transformă viitorul in prezent.
lnainlind pe itinerarul jalonat de
conduceL·ea de partid şi de stat, redactorii noştri, părtaşi dirt!cţi la
pregătirea asaltului general pentru
cucerirea piscului recoltelor bogate, acţionează cu stăruinţă în direcţia amplificării spirilului de autodepăşire.
Punem pe prim plan
receptarea, difuzarea şi g-eneralizarea progresului teh.nico-ş&Jlnţific.
Recent e lsborate, planurile temalice pe 1987 ale revistelor noastre „Cereale ş i p lante tehnice„, „ BorllculhLra", „Cre,terea anima lelor" şi
„Mecanizar ea agdcuJturll" - oglindesc o preocupare sporită pentru
dezvl)ltarea producţiei agricole pe
baze modernei intensive. Avem în
vede.ce organizarea şi conducerea
ştiinUfică a producţiei, perfectionarea tehnologiilor, optimi.zarea deciziilor tehnico-economice şi creştP.
rea eficienţei econom ice. Ca reviste
de specialitate, apellnd permanent
la cercetarea ştiinţifică, vom acorda un spaţiu adecvat problematicii
privind creşterea potenţialului productiv al pămîntului, tn conformJtate cu prevederile Programului cu
privire la organizarea teritoriului şi
creşterea fertilitătii solurilor în perioada 1986-1990.
De asemenea, vom prezenta în
premieră cadrelor tehni<:e, cărora
ne adresăm, noile creaţii ale cercetării ştiinţifice soiu rile, hibrizii, liniile de mare productivitate,
procedeele, tehnicile şi metodele
noi de lucru, maşinile şi utilajele
nou omologate şi intrate în fabricaţia de serie, insistind asupra performanţelor
şi
posibilităţilor
de
creştere a producţiei şi p roductivităţii m uncii, a eficienţei economice.
Iar sub genericul „Eficienta şl rezultatele Eroilor Noii Bevoluţll
Agr are" , vom prezenta chintesenţa
activităţii acestor stegari ai agricult urii noastre revoluţionare.
Străduindu-ne să fim mereu în
plutonul celor care deschid drumul
spre performanţe superioare, avem
convingerea că vom îndeplini telul
care ne animă . acela de a con tribui la realizarea unei strînse legă
turi între ştiinţa şi practica agrtce se

avintă

formanţa
Revoluţii

„Să facem astfel ca in anul viitor
ţa Naţională a partidului - să obţinem
pină acum in România."

- an in care vom avea şi Conferincea mai bună recoltă agricolă de

NICOLAE
colă ,

la promo\•area fermă a noul ul la victoria notl revoluţii agrare.' menită Sfl asigure belşugul şi
bunăslareâ întregului nostru popor.
Vasile STANCU
(R~acţi3 revistelor agricole)

Ştiinţa
slujită <U

agri<olă

fidelitate

A fi astăzi ziarist agrarian impune, lără îndoială, meşteş'ugul de
a trata aceste subiecte în toată
c.>mplexitatea şi - mai cu seam.,
- frumuseţea lor, ca expresie a putei"ii de creaţie a omului modern.
Desigur, constringerile materialelor „la zi", ale cerinţelov operative
nu pot şi nu trebuie nesocotite, dai·
dincolo de imperativele cotidianului, dincolo de „urgenţe", s-ar cere,
socotesc eu, o mai atentă şi mai
receptivă aplecare •asupra a ceea ce
realizează prea adesea neştiuta
- ştiinţa agricolă românească. Am
spus prea ad esea. neştlutl, ceea ce
nu inseamnă că ştiinţa lipseşte din
paginile presei, ci că DU întotdeauna e deajuns şi satisfăcător tratată. O spun cu toată convingerea
pentru că am şansa de a fi foarte
aproape de lumea cercetătorilor. un
frămîntare
uni:vers de neostenită
creatoare, o sursă nesecată de inspiraţie pentru repol'taj, informaţie,
portret sau orice altă formă de medi. taţie gazetărească.

o sursă de informaţii, o
extrem de generoasă. dar
n-aş ezita să afirm că, în acelaşi
timp, ştiinţa agricolă este pentru
ziaristul agrarian un instrument
formativ indispensabil. Propria mea
experien tă mi-a arătat că un contact sti;ins cu cercetătorii , cu
dascălii de agronomie, ca şi cu
ceea ce se tipăreşte in afara hotarelor ţării. reprf'zintă un mijloc de
înlesnire a intelegerii marilor adevărut·i ale malet·iei vii, ale nămin
lu l ui. ale utilizării rationale şi nrotejării
acestor a, şi. ca urmare, a
temeiurilor unei a~r i culturi ce Sf'
vrea cu stăruinţă modernă.
Evident, privită din i:i.cest un~hi.
~Liioţa agricolă apare pentru noi,
observat0tii faptelor şi fenomenelor din agricultură, ca u n mijloc
eficace de perfecţionare profesională,
cel puţin pt•in aceea că, neuilind că
fiecare bob de griu sau de porumb
înglobează,
într-o proporţie sau
alta, ştiinta mai veche ori mai
nouă, scrilturile noastre pol căpăta

un sens mai adînc, mai revelator,
pot fi încununate cu aurenla vnlol'ilor autentice.
Am definit. în acest fel, 01·ientarea pe c:lre o urmează activitatea
editorială a Academiei de Ştim~e
Agricole şi Silvice, activitate ilustrată
de colecţiile documentare
ale Ofkiuh1i de Informa re Documen tM·ă pentru Agricultul"ă şi lndust1·ie Alimentară, intre care şi
nouu publicaţie de popularizare
„Ştiinţa în
slujba agriculturH".
Concepută pentru a avea o tripl ă
funcţionalitate, aceasta este menită
sâ servească cercetătorilor aa tribună de expnimare, ca instrument
de informare reciprocă, ca sursă
de informare pentru specialiştii din
unil.ăţi, dar şi de fapte sau idei
pentru confraţii din presa centrală şi l ocală.

Ceea ce s-a întreprins pînă acum
în aces.Le direc\il reprezintă doar un
început. Rămine ca bunele intenţii
ini~iale să-şi găsească o consacran
coresounzătoare dorirt\,elor şi cerin\elor," la un nivel publicistic tot mai
ridicat, astCel ca strădania noastră
de a sluji cu condeiul, i:n mod
eficace, agdcuJtu1·a şi ştiin\.a ei, să
prindă cit mai t•epede un chip cit
mai frumos.
Adrian COSTA
(,,Şliinţa în slujba agrioultur:ii")

Competenţă
şi

iar

competenţă...

Aşadar,

sut·să

ln strâlucita cuvintare rostită la
marea adunare populară de la Slatina, între judeţele la care s-a r e ferit tovarăşul Nicolae Ceauşescu
asupt·a posibilităţilor ce le au de a
li se conferi în anul viitor înaltul
titlu de „Erou al Noii Revo luţii
Agrare •· se aWi şi Dolj ul., vecin cu
Oltul, primul judeţ al tă.rli ,. Erou
al Noii Revoluţi! Agrare".
Pornind de la indicaţiile şi orientările trasate de secretarul general
al partid ului, redacţia ziarului nostru şi-a propus să facă tot ce-i sta
în putinţ.ă pentru a le da viaţă,
elaborînd plan uri tematice cu responsabilităţi şi termene concrete,
care, înfăptuite, vor asigura tratarea mulWaterală, competentă, la obiect, a problemelor majore ce se
cer rezolvate în etapa actuală. Am
stabilit concret direcţil priot·itare
de acţiune, am iniţiat r u brici, hotărind periodicitatea lor de apariţi e
şi modalităţile de susţinere. Una
dintre acestea - „Noua revolufle

CEAUŞ ESC U

agrar i în gindire şi a-0ţlune"
este prezentă în paginile ziarului
.:el- puţin de două. ori pe săplăm tn<1.
Aici a Cost inserat, intre altele, un
ciclu de materiale privind adaptarea
tehnologiil or--cadru
la
condiţiil e
Liec.'ărei zone pedoclimatice cu
d~osebire a zoo.ei nisillQase .folos1.ndu-ne în acest scop de colabrJ1'atol"i din rindul cadrelor de eonducere, precum şi de cercetătorii cu
o vastă experienţă.
Dar alături de rubrica „Noua revoluţie agrară în gindire şi actitme", susţinem cu regularitate şi
alte rubrici deosebit de utile, şi
anume: „Expei·ienia inaintată - operativ însuşită, larg generalizată„,
„PămintuJ o mare avuţie naţio
nală. Cum ii folosiţi?" , ,. Zootehnia
obit-ctiv prioritar'', „Centura
verde a Craiovei". Au apărut în
spaţiul ce le este afectat articole de
analiză, cel maj adesea combative,
menite să determine o opinie de
masă împotriva celor care Du se
străduiesc să facă o reală investiţie
de inteligenţă în ce priveşte adaptai·ea inginerească a tehnologiilor
la candiţiile locale de climă şi sol
specifice fiecărei zone şi unităţi
i·n parte; împotriva celor care încalcă indicii de calitate previ'.lzuţi
în tehnologii, depăşesc tet·menele
limită ale epocilor optime, nu se
străduiesc să asigure folosirea sistemelor de irigaţii, a~it ziua cit şi
noaptea, în perioada de consum
maxim de apă al plantelor, nu
asigură respectarea vitezelor zilnice
inscri.se în gralice, fac rabat la caii tale etc. Şi, desigur, aş putea să
dau şi alte exemple similare.
Fără îndoială, am acumulat o experienţă bună, care ne va fi util ă,
dar problemele ce trebuie să le cczol văm de aici înainte sînl mulL
mai complexe. Exigenţa pe cru-e o
reclamă
înfăptuirea
obiectivelor
noii revoluţii agrare presupune şi
din partea noastră, a ziariştilor agrarieni, un mod nou în gînclire ş i
in acţiune, părăsirea descriptivismului fără nici o valoare, a litet·aturlzării fortate în detrimentul conţinutului. A trecut de mult timpul
cind, despre o lucrare sau alta, despre modul cum se respectă tehnologiile, indicii de calitate, ziaristul
se informa numai de la specialistul
din unitatea respectivă sau de la alt
nivel. A venit vremea cind, pe baza
propriilor cu noştinţe - Iar aceasta
presupune competenţă şi iar competenţă să constaţi personal, la
faţa locului, modul cum se lucrează,
în ce constă experienţa bună, care
sint deficienţele, cauzele şi factorii
ce le generează. Altfel, ziaristul,
oricî.t ar fi de bun condeier, nu

15

== )'-

w·

I

r ·w azm

"' ' f f '

;szrrnar

nrxmrw-s

!III

2

„Ne propunem să ~ealizăm o nouă calitate a muncu şi vieţii intregului
nostru popor. Aceasta impune angajarea cu toate forţele în infăptuirea noii
relloluţii tehnico-ştiin~fice

şi

poate pretinde că se implică cu întreaga sa fiintă în rezoJvarea problemelor agriculturii, în înfăptuirea
obiectivelor noii revo1uţil agrare.
Urmărim, aşadar,
ca prln tot
ceea ce facem, pr in acţiunile publicistice pe care le întreprindem sii
ne sporim contribuţia la de-.t.voltarea intensivă a agriculturii, răs
punzind şi noi, ziariştii agrarieni
vibrantului îndemn adresat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu cu prilejul vlzitelor de lucru în acest
străvechi colţ de ţară de a situa
Doljul pe w.i loc fruntaş în mare!l
competiţie
naţională t:u
celelalte
judeţe ale României socialiste.
A urel F RIGIOIU
(„t nainte"-Dolj)

Agricultorii au nevoie
de sprijin eficient
Am să trec direct la subiect.
introdu cere, aceasta şi pentru
a atâta celor care scriu că n oi, oamenii ogoarelor, sintem atit de
ocupaţi incit n-avem vreme de articole lungi. Socotesc că su ccesele
mari ale agricuJturil j udeţelor Olt
şi Timiş n u se datoresc doar aplicării unor anumite tehnologii cil,
in primul rind, modulul în care
agricultura este condusă, organizată
şi planificată 1a toate nivelurile judeţ, C.U.A.S.C„ unitate de comitetele şi organizaţiile de partid.
De aceea, în "S cinteia", "Munca
de partid", în alte publicaţii aş
dori să văd articole semnate
de primii secretari al comitetelor
judeţene şi de alţi activişti privind
conducerea concretă a agriculturii,
precum şi de organizatorii d e partid din C.U.A.S.C.-uri, secretarii
comitetelor comunale de partid ş.a.
Şi încă o părere: teh nologiile avansate experienţa înaintată sint prezentate, de regulă, în întregime,
fără a se scăpa n ici o verigii, adică
de la al'at la recoltat. Vrînd, nevrînd, ziaristul agrarian, căruia ii
încredinţez
aceste
gînduri, va
aminii, va nominaliza doar respectivele metode şi verigi. t n f~lul acesta nu se poate învăta mare
lucru,., Cred că ar fi mult mai bine
ca, în loc să se procedeze aşa, zlaristul să se oprească la o metodă
mai interesantă, eare a determinat
producţia record, şi s-o prezinte IlE'
larg, cît mai detaliat. Voi da un
e..xemplu, ca să fiu înţeles mai bine.
Dacă un ziarist vrea să prezinte de
la A la Z experienţa C.A.P.-ului
fără
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a noii

revoluţii

agrareu.
NICOLAE CEAUŞESCU

di.n Topolovăţu M31·e, va sci·ie
despre toate la supra!aţâ şi nu va
ac1inc1 nimic. De unde sa înveţi ·1
Altminteri ar sta lucrurile dacă un
ziarist agrarian ar analiza care
sint factorii ce fac ca prietenul
meu, inginerul-ţăran Ioan J osu,
„Erou ai Noii Revoluţii Agrare•'
preşedintele cooperativei
ag1icole,
'l'opolovăţu Mare, să obţină 20-22
tone de po1·umb-ştâ u1eţi. Aceşti 1actor1 îi va putea afla chiar de la
Jo.su, iar după ce i-a atlat să-i ia
apoi pe fiecare pe dnd, şi să-i
pre.z inte separat, cit se poate de
detaliat. Să ne prezinte, de pildă,
depănuşat ul, De ce-l practică Josu '!
Apoi să arate concret, cu scheme
şi fotografii, cînd şi cum se execută depănuşatu] în lan. Am auzit
că J osu, de cîn d este şi dll'ector
la S.M.A., a realizat şi o maşină
care scurtează c u mult timpul de
executar e a acestei lucrări. Ziaristul să n e relateze, cu scheme, cu
d ate, despre constru ctia şi tune··
ţionaldtatea acestei maşini.
Dar ca să scrie un asemene a articol
util, ziaristul nu trebuie să se documenteze din fuga maşinii. De regulă
cam aşa se procedează. Ziaristul ia
o maşină, face un raid-anchetă prin
ci nci~şase unităţi şi îşi ia notiţe în
carnet. Aştia au arat mult, ăilalti
a u arat puţin, pe primii ii lăudăm,
pe ceilalţi ii criticăm ... Cind apar
cele scrise de el, am terminat cu
toţii aratul şi articolul-fot-Ografie nu
mai foloseşte nimănui. U n ziarist,
după mintea mea, ar trebui să şadă
în sat două-trei zile, să stea de vorbă cu oamenii pe cîmp, nu numai cu
noi, pre.',ledintii, şi cu ingine1·ii şefi.
Ar mai fi multe de spus., dar
pen tru aceasta ar trebui o consfă
tuire şi, n u ştiu de ce, consfătui
rile cu cititorii au cam dispărut din
practica ziarelor. E păcat că au dispărut. tnchei fără o încheiere. Fiindcă no uă, oamenilor cîrnpului, ne
plac articolele fără încheieri interminabile, în care ziaristul caută să
ne explice ceea ce am inţeles, de
fapt, şi noi singuri.
Nicolae D. MEZIN
(Preşedintele C.A.P . GiuJvăz-Timiş)

Adevăraţi revoluţionari

pentru
produc\iDe record!
Cum temeiuJ viitoarelor re--...nlte
se pune acum, viitorii parametri ai

noii revoluţii agrare se pregătesc
din aceste clipe. Atingerea ace>tor
parametri p resupune ca autorii Vlitoarelor recorduri agricole să facă
dovada unei atitudini competente,
îndrăzneţe,
respon-;abile, perseverente. Pentru că o anume campanie
de sezob ţine mai m ult da un convenţionalism, se inţelege de la sine
că activitatea desfăşurată în pet'ioada de iarnă va deveni obiectul
de studiu al multor ziarişti, care vor
continua
'Să
întreprindă
d ase
incursiuni in unităţile aga:icole de
stat şi cooperatiste. Din moment ce
îndrăzneţele proiecte au putut fi experimentate, iar experimentele au
p utut fi extlnse la scara altor
arealuri, circuJaţia de idei trebuie
să preocupe pe toţi lu:rătorti dia
f:jgrlcul tură .
Se lasă. încă aşleptate alte informaţii, alle detalU despre producţiile
record, despre a utorii l or, despre
perfecţionările
aduse tehnologiilor
la culturile de cereale păioase, prăşi
toare, legumicole etc„ despre posibilitatea genersllzării experienţelor
valoroase. A r fi de dori ţ în această
privinţă să se publice mai multe
articole de la specialiştii din producţie, mai m ulte articole care să
valorUice rezultatele ştiinţei, să
redea metode şi procedee agrotehnice etc.
De asemen ea, ar !i bine dacă am
putea să beneficiem din timp de
ceea ce a apărut nou, de ceea ce
s-a verificat în producţie şi care
poate f.i generalizat neîntîrziat. Totodată, cred că la fel de utilă, de
eficientă
s-ar dovedi publicarea
unor materiale care să redea şi aspecte nedorite. Avînd drept căl ăuză
în această privinţă pilduitorul îndemn adresat de tovarăşu1 Nicolae
Ceauşescu, care a cerut ca presa să
fie mai combativă, mai eficientă,
gazetarii să exprime un punct de
vedere ferm în legătură cu orice
încălcare a disciplinei muncii. Aceasta ar contribui, fără îndoială,
la în l ăturarea practicilor anacronice, la formarea ca adev!Waţl rev o1uţionari a lucrălorilor clin agricultură .

Viorel ARHIBE
(Inginer stagiar
Ia I.A.S. Laza-Vaslul.)
Dezbatere organizată de
Traian DUMITRESCU

,0amenii muncii din municipiul Tîrgovişte şi din judeţul Dimboviţa - la
fel ca oamenii muncii din întreaga ţară, ca întregul nostru popor - au trecut
cu toată hotărirea la înfăptuirea obiectivelor ce le revin din cel de-al
8-lea plan cincinal, din programele de perfecţionare ş1 de moderniiare o
întregii noastre activităţi".
NICOLAE CEAUŞESCU
1

Premisele

În lumina icleilor şi orientărilor fundamentale.
.din cuvintările

publicistice

de amploare

jucleţul

Florea RADU : Am studiat cu
cea mai mare atenţie cu vîntarea
rostită
de secreta1•ul general al
partidului,
tovarăşul
Nicolae
Ceauşescu.
la
marea aduna re
populară
din municipiul n ostl'U,
or ientările şi indicaţi ile
date în
unil ă ~ile vizitate. ca şl la intilnirea
c-u memb1·ii bkoului judeţean de
p a rtid. Acestea s-au constituit pentru noi , ziariştii din redac~ia gazete i ,. Dtmboviţa", ca de allCel pentru lot:i oamenii muncii din judet.
într-un a mplu şi îns urletilor program de m un că. Un progr.am în
care am găsit premisele unor acţiuni publicistice de amploare,
o
neasemuită forţă de convingere şi
mobilizare a m aselor. Am înteles
mai limpede datoria ce ne revine
de a iniă(.i şa pertinent, cuprinzător
mu nca rod n ică a oamenilor. de a
acţion a ho rări l pen tru proroov a l'ea
noului, a spiritului revoluiio nar in
toate domeni lle. Ar ticolele n oastre
se impun a fl r odul studier ii minu\ioase, responsabile a reaJilătilor, al
co nfrun tării opiniilor exprimate de
com unişti, de toţi oamenii muncii.
Si gur. n u esle şi nici de acum încolo nu va fi uşor, ne vom izbi de
multe dificultăti. Dispunem, însă,
de lot ce ne trebuie, şi, m ai ales,
da insufletirea necesară într-un a semenea tra\·aliu, ne bucurăm de
s priJlnul competent al organului
de p artid judeţean. Avem o perspectivă clară ; ne-am propus, înain Le dP. toate, să reallzăm un ciclu
de materiale care să contribuie la

Dimho viţa

Ne angajăm plenar
În Îndeplinirea
obiectivelor
şi sarcinilor prioritare
de lucru o tovarăşulu i Nicolae Cea uşescu,
cu tovarăşo
Eleno
Ceauşescu
în judeţu l
o
constituit pentru gazetarii de a ici un
moment de referintă in activitatea lor de formar~
şi educare o omului n·ou, determinind sensibile mutaţii în stilul şi metodel e de lucru, în modalităţile de abordare ş i soluţio nare a problemelor. Cuvintorea rostită de tovarăşul Nicolae
Ceauşescu Io morea adunare populară din Tîrgovişte.
ori entările si indicotiile dote în cele 11 unităti economice
vizitate, Io ~xpoziţio 'agricolă şi muzeul de istorie. precum şi Io
intîlnireo cu membrii biroului judeţean de partid, au generat
noi idei, noi subiecte, noi directii de actiune, sintetizate, cu m
era şi firesc, într- un pion tematic spec!~I. menit să ancoreze
tot moi mult gazeta în miezul vieţii, ol realităţilor, să-i sporească aportul Io înfăptuireo morilor p rograme de dezvoltare
o judeţului, Io propulsarea lui pe un loc fruntaş intre judeţel e
ţorii. Relevarea acestor mutaţii - acesta o fost de altfel scopui
dezbaterii organizate de revisto noastră la redacţia gazetei
„Dimboviţa", dezbate re Io care ou participat : Florea RADU,
redactorul şef al gazetei, Ion NEAGU, secretor responsabil de
redacţie, George COANDA şi Petre STAICU, şefi de rubri că,
Marin STOICA, redactor principal şi Sorin POPESCU, red actor.
Vizito

acţiuni

tovarăşului Nicolae Ceauşescu,

in vizita cle lucru clin

impreună
Dimboviţo

unor

ridicarea con ştii nţeî

revoluţionare

n oamenilo1· munci i. De asemenea,
vom Lrata mai sistem atic că ile şi
mijloacele ce pol duce la realizarea unei productii de înaltă caJltnte şi nivel tehnic. $i cum bine
ştiţi, sustinem în paginile gazetei
o 1mtiativă m uncitorească valoroasă devansarea termenului s tabilit pentl'u dublarea prod uc tivit:1ţli
muncii.
P etre STAICU : lnttlath •a amintită a pornit de la tnlrepr lnderea
de frigidere din G ăeşti. Prin interm ediul gazetel, cu sp1ijinul nostru
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con l ribuie ei înşişi. cu sol ut ii tehnologice eCicienle. la crcşfere<l sub-

•

Masă rotundă
nemijlocit, ea a fost

mina

Şotînga,

forjă şi

apoi la

extinsă

Ia

secţia

de

bare de la Combinatul de
oţeluri speciale, la Intreprinderea
„Automecanica" din Moreni, generalizîndu-se treptat în întreaga industrie a judeţului. ln pl'ezent nu
există practic nici un colectiv muncitoresc care să nu-şi fi propus să
realizeze, cu cel puţin 6 luni m ai
devreme, sarcina de a dubla productivitatea muncii, succesele obtin.ute fiind încă de pe acum jmportante.
Aş mai vrea să subliniez că planul tematic special, elaborat de redacţie în zilele ce au urmat memorabilei vizite a conducătorilor
partidului şi statului în judeţul
nostru, se îndeplineşte întocmai,
pund cu punct. Iată, într-o pagină
specială apărută in numărul din
4 octombrie al gazetei sînl publicate, sub semnătura unor factori
de răspu ndere din econom ie, articole şi comentarii pe teme d e mare
actualitate, vizînd în esenţă îmbunătăiil'ea metodelor de conducel'e
modernă a
în lreprindet ii, periect ionarea pregătirii profesionale, stim ularea creaţiei tehnice. O săptă
mînă mai tîr~iu, într-o altă pagină
specială au fost relevate spiritul revol uţionar,
depHna angajare, puternica mobiliza1·e a tuturor co1ectivelor noastre muncitoreşti pentru
îndeplinirea integral ă, la un njvel
calitativ superior, a sarcinilor trasate de secrelal'ul general al paxtidului. I ar r ecen t a m publicat, sub
genericul „Spirit ul revol ut.ionar in
acţi une" , o pagină inti tulată: „Cine
vrea să l'ealizeze ceva. caută mijloace, cine nu, caută scuze" . A
fost realizată la Combinatul de
lianţi şi azbociment Fieni, străduin
d u-ne să înfăţişăm preocupările
a cestui colectiv fruntaş , distins an ul trecut cu titlul de „Erou al

sta nţială a prod ucti\•ilă\ ii m uncii.
Aşadar. „ nu se poate " n-are ce să

muncii socialiste·', pentru aplicarea
şi gene1·alizarea unor metode şi
procedee noi de fabricare a cimentului, cu consumuri materiale şi
energetice reduse.
Flor ea RA D U : Deviza colecllvului de oameni ni muncii de la
Fieni - care se doreşte o demonstrat ie a fa ptului că, alunei cind
vrei, totul este posibil - a fost
preluată de către minerii d ~ Ia
Şotinga . Aşa cum am procedat în
legătură cu inilialiva de Ja Găeşti,
ne vom strădui şi în cazul de fa~a
ca, prin mijloacele de care dlspunem, să o extindem şi la alte colective muncitoreşti. Sîntem convi nşi că r ezultatele pozitive nu se
vor l ăsa aşteptate.

„Nu se poate"

n·are ce

să

caute

in vocabularul nostru ...
spiritul
afirvorbit mai înainte despre actiunea
noastră publicistică vizînd iodeplinirea înainte de termen a sarcinii
privind
dublarea productivităţ ii
muncii. N-aş vrea să supăr pe cineva, dar nici nu pot să nu amintesc că chiar î11 l'edactie s-a exprimat părerea că trebuie să vedem
mai întîi ce întreprinde în aceast:i
direcţie presa centrală. De altminteri, chiar şi unii specialişti din
intreprinderea de la Găeşti au ezitat iniţial, susţ.inind că aşa ceva nu
este posibil, ca, pină la urmă, sA
I o n NEAGU :

Evident,

revoluţionar implică neapărat
marea largă a iniţiativei. S-a

caute în vocabuJ.arul nostru.
Spiritul revoluţionat· at·e posibilităl i nelimila te de afirmare. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu ne-a cerul,
intre altele, să valoriCicăm mal
bine resursele de spori1·e a producţiei de titei, că rbune şi energie
electrică . Vrem să angajăm şi în
această privinţă o dezbatere amplă
în coloanele gazetei. dind cuvîn tul
unor oameni care au o e.'<perientâ
bogată în aceste domenil-cheie ale
economiei. Fil'eşte, vor f i diiicultăU. d ar sintem decişi să demonstrăm, prin faptele de mm1că ale
oamenilor animaţi de spirit revoluţ i onar, că şi această sarcină poale
Li realizată în condiţii bune. Exemplul ce ni l-au oferit oamenii muncii de la Fieni, care, adoplîncl noi
procedee tehnologice pentru fabricarea cimenitului, au făcut o mare
economie de energie electrică exemplu larg popularizat in paginile gazelei noastre - ne-a arătat
cit se poale de limpede. o dată mai
mult, C'e înseamnă să înielegl
profund exigentele etapei pe cart..
o parcu rge m.
P elrc STAJCU :

Redacţi a noastră

s-a angajat şi în sprijinirea colectivelor muncitoreşti de la Combinatul de oţel uri speciale şi Intreprinderea de utilaj petrolier, care
şi-au propus să lichideze in cel
mai scurt timp neajunsurlle crilicate de secretarul general al partidului. Este vorba îndeosebi de reducerea consumurilor de materii
prime, materiale. energie electrică
şi combustibili, aceste unilătl economice fiind de multă vreme ma ri
consu matoare de energie.
So rin POPESCU : Am abordat această problem ă la intreprinderile
amintite nu pentru că ne-ar fi indiferent ce se înlîmplă in alle întrepL·inderi. Am făcut, insă. un
calcul cît se poate de edificator :
un s ingur procent de energie şi
combustibili economisit la Combinatul de otelul'i speciale ar fi deaj uns pentru producerea a„. 18 500
::iutomobile „Dacia 1300 " . Intr-un
alt articol am arătat concret că
aplicarea celo1· mai economicoase
procedee de elaborare a otelului
s-ar .fi soldat cu o eficientă de 500
milioane lei. Lucrurile st~u acum altfel, se întrezăresc şi
în
această
privinţă
rezultate pozitive,
acestea
încorporind, fără îndoială, şi contribufia
noastră, a redactorilor de la .. Dîmbovita ".
'
• M a rin STOlC A : Desigur, nu inUmplător, un loc important în coloanele gazetei noastre îl ocupă
mater ialele ce tratează problemele
îmbunăl.ăţ,j1·ii necontenite a or"ani -

ză1:ii ~ ş i

moderniză rii

produ~tiei.

Exista, de altlel. preocupări notablle în aces te directii. în special
la Con:binatul de oteluri speciale.
InlreprLOderea de frigidere şi cea
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de ut ilaj petrolier. Am scris, de
pildă. despre experienţa acumulată
la Găe.$ti, unde s-au făcut multe
lucrw·i bune. înlre care aş aminti
a utomatizarea unor linii de fabricaţie a
congelatoarelor, creşterea
fiabilităţii
produselor , reducerea
consumurilor de energie, materii
prime şi materiale. Asemenea p1•eocupări le-am eviden ~iat şi la alte
intreprinderi, mine de cărbuni şi
schele petroliere. subliniind de fiecare dată eficienta lor economică.
Ne-am străduit să-i convingem pe
oameni că, numai aplicînd tehnologi1ie moderne, woi· putea să rezolve
cu succes problemele cu care se
confruntă în îndeplinirea integrală,
înainte de termen a sarcinilor de
plan stabilite.

Experienţa

eroilor

non revoluţii agrare
larg răspindită
Sorin POPESCU : Aş dori să mă
refer şi la preocupările noastre privind tratarea problemelor ngricult urii. !n cuvinlarea rostită la marea
adunare populară de la Tîrgo vişte,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu
şi-a
exprimat încrederea că, încă din
anul viitor, nu numai cooperativa
de producţie de l a Petl'eşti , dar şi
j udeţul Dîmboviţa în întregime se
va prezenta cu recolte bune, pulind să candideze la un l oc fruntaş, inclusiv la titlul de „Erou al
noii revoluţii agrare ". Acţionînd
penku îndeplini1·ea acestui nobil
ţel, redacţia noastră a în trept•ins
încă acum o lună o acţiune publicistică concretă, de generalizare a
expe1ientel inmtaşilor. îndeosebi a
celor din judeiul Olt. Cu sprijinul
colegilor noştri de la Slatina, ne-am

Masă · rotundă
deplasat la CUASC Valea Mare,
unde condiţiile pedoclimatice sînt
similare celor de la noi, publicînd
o pagină de gazetă sub genericul
„ Să învăţăm din experienţa eroilor
noii revolutii agrare". Am căutat
să pun în evidentă mai ales înalta
răspundere de care da u dovadă lucrătorii ogoarelor de pe aceste meleaguri. Sigur, am scris apoi - era
şi normal
despre experienţa
bună a mecanizatorilor şi cooperatorilor noştri, despre hărnicia oamenilor de hi Petre~ti, Găeşti,
Titu... Şi în acest domeniu Vl'em
să demonstrăm, lăsind să vorbească

îirutiin.te de toalte iaptele, că nu există „nu se poate", totul fiind posibil atunci cînd munca în agricultură se desfăşoară organizat, după
cele mai înaintate norme agrotehnice.
Florea RADU : Nu este lipsit,
cred, de interes a sublinia, in acelaşi
context, preocuparea noastră
pentru introducerea noilor tehnologii de producţie, inclusiv a noi
soiuri de grîu şi porwnb, mal rezistente, mai productive. Acţionăm,
de asemenea, pentru folosirea cu
maximă eficientă a pămîntului, iar
în perioada imediat următoare vom
scrie pe larg despre desfăşurarea
lucrărilor de sca:rificMe. de subsolaj, de administt·are a amendamentelor calcaroase şi naturale, ca şi
despre efectuarea lucrărilor de irigaţii, de combatere a eroziunii solului. Şi, fără îndoială, nu pierdem din vedere cum se acţionează
pentru eliberarea terenurilor şi
realizarea însămîn1ărilor de toamnă la timp şi de calitate superioară. ln concluzie, vrem să nf'
aducem conh'ibuUa la cuceril'ea de
către judeţul nostru
a înaltului
titlu de „Erou al nou revolutii

agrare".

Sprijin concret
cercetării
şi

ştiinţifice

pregătirii

fortei
de muncă
,
George COANDA : lnfăptuh·ea
noilor obiective ale revolut.iei tehnico-ştiinU!ice presupune o implicare mai puternică a oamenilor în
triada cercetare-valorificare-producţie şi, în special, în pregătirea fort-ei de muncă necesare tinerelor unităţi
economice. La Tirgovişte,
'.ritu, Găeşti, Fieni, Moreni se înaltă adevă rate platforme industJ:iale,
au apărut meserii noi, despre care
au două decenti în urmă nici nu
se putea vorbi pe meleagurile noastre, procesele de producţie tot mai
complexe reclamă pregătirea la un
nivel supel·ior a for(ei de muncă.
Tocmai de aceea am iniţiat o seamă de rubrici, între care şi cea
intitulată
,,Fiecare şcoală
o
puternlcă
unitate de învătămint,
producLie ş i cercet!'lre", susţinută de
cad1·e de partid, de specialişti.
Eforturile de valorificare a potenţlalului de inteligenţă existent în
economia judeţului sînt reflectate
în cadrn.l rub1·icii ,.Ştiinţă, cercetare, valorificare, producţie„. Fireşte, am scris mai ales despre înt1·eprinderile unde cercetarea ştiin
ţifică se află la ea acasă (Combinatul de oţeluri speciale, C.L.A.
Fieni), în sensul că ceea ce gînd~c oamenii muncii se integrează
rapid în productie, făcînd ca aceasta să devină cit mai competitivă.
FJorea RADU : La Intreprinderea
de utilaj petrolier s-a cerut con-
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Masă rotundă
ducerii să actioneze cu toată răs 
punde.rea pentru creşterea rapidă a
nivelului de pregătire p rofesională
a illt.regului personal. astfel ca
aceasta să devină. în uTmă
toai·ele şase luni, o unitate model
d e eficienţă şi calitate. corespunză
tor cerinţelor noii revolutii l>tiinriIice şi tehnice. Acţiunile 1niUate în
această prtvintă de colectivul întrept·inderti , de comunişti pentru înfăp tuirea exemplară a sarcinii trasate de secretarul general ni pnr•idului le vom populariza cu promptitudine în paginile gazetd.

Ion NEAGU : In I re pri ol'ită Li.le
sale. reclac~ia noastl'ă si tueaz5 şi
s porirea aportului gazetei ln reali-

zarea slstematizăl'ii
localilătilo1·.
Sarcina e cu atil mai llr, porl a ntă cu
cit, se cunoaşte, municipiul Tirgovişie urmeaiă să ae,·ină a doua
capitală a tării. In 1-elatarea experienţei
poz.lth·e acumulnlc in
acest domeniu am inceput cu oraşul Titu. despt·e a cărui !.islematizai·e secretarul general al partidului a avut cm·in lc de laudă. Am
înfil ţişat :ipol experienţa organelor
locale ele la Găe~li. articolul fiind

,-cris chi~r de primarul ora şului .
Modernizarea l1)calitălilor. c:1 cn.rea
unol' condi \li cit mai bune de trai.
concomitent cu redaren în circuitul
agricol a unor noi suprafo~e de
pămint arabil
inlă tot a Lîtea
teme pe care ne-am propuc:; sll le
inh·oducem ln paginile gazetei.
George

COANDA :

Tova1·ăşul

Ni colae Ceauşescu ne-a cerut şi cu
prilejul vizitei in judetttl nostru să
intensificăm educa(ia patriotică, revoluţi onară a oamenilor. Şi sub acest
aspect gazeta s- a străduit să fie
ci't mai aproape de realili"1tile t·ietii,
<le cel'inte, dispunind de.• 1 ubrici
speciale. organizînd campanii de
presă menite să releve ci! mai con\'ingător u·eculul încărcat de Istorie
al meleaguriJor dimbovi1ene. Tnc!I
în primăvară am iniţiat rubrica cu
tillul .,1vronumenteJe noastre
mărtut•il ale istoriei noastre·•. Od:i tă
cu ln au~ul'a rea de către secretarul
general ~I partidului a Muzeului ue
istoric ni jude\ul ui. m oment de
adincă rezonantă nu numai pentl'u
noi, dîmbot·itenii. ci pen1ru întreaga
istorie n !firii. redacţia şi-a prClpu<;
să înfă(i$~ze cititorilor princirmlele
snlc exponate, semnificaţia lor... Un
lăcaş reprezentativ de educaţie patriotică". ini\iail titlul unui articol.
a rteveni t ncum o rubrică perm:tnentă. Folosim pentru aceasta cola born tnri competenţi în domeniu
- de ln cadrele unh·e1·siiar·c din
Bucureşti. pină la muzeografii din
Ti rgo,·işte.

Întreaga activitate
----------subordonată
realizării

integrale

a sarcinilor de plan
F lorea RAD U: S-au amintit aici
n seam:'\ de acţiuni publicistke con-

sacrate transpuner ii în v(aţă a orientâri101· şi indicau ilor date dP secretarul general al partidului cu
prilejul vizitei de lucru în Jude\ul
nostrn, d:ir şi în alte impreju1·ări.
Aş
dori
Sf1
se
reti nă
că
întreaga
noastră
activitate redac~ională este subordonată
realizării inlegt·ale şi de calilate n pia·
oului pe acesl. an şl pe tot cinci-

20

naiul. 1a productia fizicii. dar şi la
ceila!ti indicatori. Faptul că pin·:1
uc curînd am anlt o restantă l a
i:J de produse (energie electrică. laminate finite. utilaj geologic ş a.)
ne- a obligat la o e\'aluarc critică a
activ itătii, ta o implicare mai directă î n sol uUonarea problem2br
cu care se confruntă oamenii muncii dimbovit.enl. Cu alle cuvinte er â
ne\·oie d~ o abord are frontală. deschisă a realităţi i. De pildă. în prezent situăm pe ptim plan sprijinirea
actiunnor ce le înt reprinde comi tei ul judeţean de partid pentru ca
Termocentrala Do iceşti - con m·1i
mare producătoare de ener~ie electrică din judet să runr.\lonczc
fără i.ntrerupere şi cu inn·c·11:1u ei
<.'apacilate. Asemenea exemple a;
putea să dau şi dln alte SecLonre.
Sarcini deosebite re vin econ<)m iei
judetului nostru şi in domeniul exportulu i. ::'-iu intîmplător sus\inem
sâptâmină de să ptămîn ă rnbri 1:a
„ Exp1A·Lul prior ital.ea prio rităti
lor·-. Folosi ndu-ne mai a les ele ancheta publicistică. urmări m concret
reallZarea la u n ni,·el cit m ai inall
de competiLiv iLale a prrxiuctiei des' inat~ e..'\ porlul ui. onorarea cnntrn".'telor încheiate. Fireşte, este un lucru bun că productia gl obală depă
şeşte s imti lM p1·evederile de plan.
dar la unele sortimente n\·em incă
rămi ne.ri în u1•mă . De aceea \'a
!rebui să sprijinim în continuare.
pri n scrisul nostru. această activitate vitală pentru economia naţio
nală.

l\la r in STOICA: Vreau

t ionez, în cont ex tul celor

să

men -

arătate.

1:rndienţa de ca1•e se bucur i\ în rindurile cititorilor noştri rubrica ..'l'rlbuna ex perientei înai n tate·'. Am
publicat aid a r ticole. r e portaje şi
interviuri d espre experienta unor
colective fruntaşe. Spre exemplu,
am evident iat responsabilitatea cu
cat·e cimenlişlii de la Fieni realizează integral, lună de lun:i. la un
ni\·eJ tehnic şi calitativ superior,
producţia destinată eAl)Orlului.
·
Florea RADU : Aş dori
să
s ubliniez
şi
p1'e0Cupat·ea noastră
penLru
realizarea
p rograme.lor
de
investiţii
atit
în
indusu·ie, cit şi în agricultură Am
acumula t. după opinia mea. o experien tâ valoroasă în spriji nirea acti ,·itătii de pe şantierul tn lrcpr in derii pentru industrializarea s feclei
de zahăr de la Răcari. Fiindcă se
tărăgăna dar ea ei in funcţi une, am
intervenit cu critici severe la adre-

ş~ ~ntreprizei

consti:ucloare, dar

şi

u beneficiarului şi furnizorilor de

utll aje.

Şi

fără

rezultate. Acum
încercăm să impulsionăm ritmul ele
monlaj pe alle şantiere. c u am m~i
mult cu cit in stoc se aUă o m :-u-e
can ti late ele utilaje.

Să

nu

scnem

convingător,

cu mai multă măiestrie
Ion NEAGU : Fâ1·ă indoialu. tratarea amplă a unei problema tici
atil de complexe trebuie văzut ·-1 şi
prin prisma modalităţilor gazetureşti menite să o exprime. Şi n-am
fi comunişti, revolutionari dac;i
n-am recunoaş te că. din acest punct
ele vedere. mai avem destule de
făcut. De aceea ne ~indim să folosim
mai
mult
ca
pină
acum reportajul. aştept.at cu nerăh<lare de căire cititor i. S ă facem,
de nsemenea. mai mult luc convorblrH. şi nu numai cu [actori de
r{lspundere. ci si cu muncitori, turan1. cu producători nemijloc1\i ai
t)unurdnr materiale. De con!'idera~ l<t cuvenită \'a trebui sa se bucure
şi îotore portaj ul , fiindcă adesea. in
Jotin t.;.t de a introduce jn pagini cil

mai mult text. îl neglijăm i'.n chip
inadmisibil. Şi . nu încape nici o
discuţie, ar m ai C1 şi altele de :;pus
in legătu ră cu designul gazetei. cu
infătisarea ei grafică. Unor teme
majore. bine realizate trebwe să Ii
se acorde locul adecvat. Din păcate,
însă, nu intordeattna se i ntim pl ă
aşa. Este o con cl uzie ce s -a desprins cu clari tate şi din dezb aterile
care au avut loc în recenla şeciintă
a cc)n iliului de conducere al
gazetei.
Petr e STAICU: Cred că lrehtiie
subliniată de datn asta ca o
latură

pozilivă

preoc~parca

n oaslra constantă de a a d uce in
fiecare număr de gazetă dt mai
m ulte semnă turi ale colaboratorilor şi corespo.ndentilor. Din rindui·ne lor. circa 10-15 la st1tă, î ncă
putini, desigu r - sin t muncilori şi
tărani. Pr~zenta sla lorniciî a exponenlilor opiniei publice in pa~inile
gazelei asigură o anumilli dh•ersitate in ma111era de abordare a problemelor, in verîdicltolea şi credibilitatea mesajului nostru. Va trebui să perseverăm mai mult în
această

directie.

conştienti

că

n u-

mai aşa vom pu tea spori ca-pacil.atea
de
inOuentare a
gazetei,
audienta ei în mase.

Aşadar. i a t ă-ne la capătu l u nei dezbateri inter esante, al unui
schimb el<' opinii rrm't uu~ din care a rexulla t limpede, c.-edem noi,
cara.ctcrul cxlTern ele complex al sarcinilor ce r evin colegilor no~ 1.ri clin n.:dat·ţia ga:r.elci „ OimbovHa.'' d in cuvlntarea rostită ele
tornr ăşul Nicolae Ceauşescu
la marea adunare populară din
mn n ici11iul 'firg-oYişte, tlin dialogul dir ect c u oam enii m uncii d im boYiţcni, d in w lciaHe t•uvin tări. Este vorba, a5a cum s~a arl'itat,
de extinderea l argă. a tem a ticii, de îm bogăţirea ci, dar şJ d e un
mott nou , n·vo : uţiona r de abordare, de tratar e a problemelor.
Aceasta ins~nmn it a cln cu" intulu.i tipăr i t mai mu l tă tort ă de penr.h alic. a S<'r ir mai convingător , cn ma i multă măiest l'ie g:tzrtă~
rPască, tc<'a cc -.;ra d e \• ni. însă,
tu pulint·ă numai al.'ordintl o
atenţi e llcos<'bil1i prn;;ătirii profesionale, shuliului aprofu nda t al
docum e nfolor de unrticl. ridi căr i i necontenite a gTadului genera l flu
c·uttură. l\l undnd ra adevărn~i rcvo ln ţ ionar i. cu înaltă responsabilitate. ' 'om iucl«J>lini in cond iţii bune ccrinta formulată recent
de conc l ucă toruJ par tid11lui şi statului nostru în faţa p r esei. a tuturor forţelor dr cdu('ttr e şi formare a omului nou de a acţiona
1JU intrcng-a lor răs1>undr-re pentru a. contribui la inCăpt ukea obirctivd or gc1wr ah.·, cl ar şi la dezvoltarea conştuntci revol uţi onare,
la for mare.a r cYtiln\iounrilor noi
revo1 uţlon aril noii revoluţii
agrare, r cvolufioJJarii noll revoluţii tchnlco -ştilnţlfice. Tcvol uţio·
nn.rii !'<lciet liţJi socialiste şi comuniste.
Masă rotundă real iza.tă

de
Constantin TATU

Am primit la redactie:
„
mov area folclorului autentic. Nu lipsesc nici
rubrici ca „Reportaj pe
glob", .,Orizont ştilnti
fic", „Dosar ~Fapte r eale~", ,,Colocvii ateiste", „Breviar juridic",
„Mapamond" ş.a .).
Almanahul „FEMEIA
'67 propune ci UtorJlor o
leolură

instructivă

in aceeaşi

măsură

greabilă.

l'\I.

Edipa '87 a almanahului
„FEMEIA"
se
înscrie pe o linie ascendentă, atit prin varietatea
ş.i echilibrul
tematic cit şi prin prezentarea grafică sobră
dar elegantă, acordînd
ilustraţiei un loc complementar. Preocupării
de a se afla în actualitatea politică prin articole-s.inteză, retlectînd
activitatea neobo.sită a
secretarului general al
partidului,
tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, şi
a
tovarăşei
Elena
Ceauşescu i se alătură
aceea de a acorda un
spaţiu

corespunzător

tematicii specifice unei
publloaţil destinate cu
precădere femeilor.
In consecinţă, ponderea o deţin paginile
consacrate problematicii
feminine, începind cu
portrete ale unor femei
a căror biografie s-a
impllnlt rodnic în aceşti ani şi sfirşind cu
o diversitate de sfaturi
ubile adresa.tE femeilormame (o menţiune aparte pentru minicursul
de puericultur~). femeilor-gospodine etc.. sfaturi practice pentru intreti.nerea
frumusetii,
vizind o ţinută armonioasă şi un comportament echilibrat la toate vîrstele, moda anului
'87.
Sumarul numărului se
întregeşte inspirat cu un
grupaj consacrat creaţiei populare
(„Lumea
de basm şi poezie a d atinilor d e Anul Nou",
„Idealul d e frumuseţe
firzică ş i morală în proza şi cintecul popular",
unde selecţia de versuri
atestă grija pentru :pro-
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şi

a-

c.

niversare, incepind cu
imp linirea a 25 de an i
de la incheierea cooperativi zării
agriculturii
şi sflrşind cu împlinirea a 1900 de ani de la
w·carea pe l.ron a «regelui erou» Decebal,
s tupului",
„Miracolul
„Surprizele m agnetobiologiei ", „Minunata lum e a florilor", „Traficul rutier şi civilizaţia
rurală", „Cintecul
românesc acasii şi în lume",
„CreierU:I
fără
mJstere", „Omul, fapta
şi legea", „Secta d.l n 0 regon - afaceri şi crime", „Cum a părăsit
Napoleon insula Sfinta
Elena", „Cîteva din cele 1001 sfaturi practice
şi intormaţli " ş.a. Rubricile de curiozităţi. umor. literatură. sport.
jocuri distractive completează inspi rat numă
rul demonstrind o
conceptie
unitară,
în
care latura
instructiv-eduoati\1ă
se îmbină armonios cu cea
deconectantă. O menUunc
aparte P<?ntru
prezentarea grafică adecvată conţinuluJui.

Mai mult ca în ed.iiiile anmrioare, ALMANAHUL SATELOR 1987
ne propune un evantai
tematic divers, deschis
în egală m ăsură int.eresului publicului său statornic cit şi celorlal te
categorii
de citi tori.
Ceea ce presupune gă
sirea unui echilibru optim inlre tematica specifică unei
publicalii
destinată cu precădere
satelor şi cea care răs
punde gustului cititorilor de dJverse categorii
sociale. O succintă trecere în xevi stă a titlurilor este de altfel edificatoare in acest sens :
„ Congresul al Il-lea al
ţărănimii. Ample şi m obilizatoare perspective",
„România: Vocatie de
pa~e. program de pace",
„O politică principiali,

constrncUvl-,
t-ă

păcii,

consacra-

colaborării

şi

priet-eniei
intre
popoare"
alcătuind
prima parte, de deschidere, consacrată comen tării unor
evenimente
politice şi iniţiative care au marcat anul 1986.
,,Aniversl-ri
198'1" grupaj de 81-,iicole consacrate evenimentelot· a-

i\I. C.
Iată

împlinită,

în fj-

ne, o mai veche dorinţă
a gazetarilor
milital"i
(şi nu numai a lor !) :
editarea unui almanah
al armatei noastre. D orinţă realizată.

spre sa-

tisfaci ia cititorilor. la
înalte cole de profesionalism, cu rigoare şi exigentă fată de cuvintul scris~ cu sensi bi Utate şi bun gust. Fiindcă
primul almanah militar
apărut in anii noştri .. ALMANAHUL OŞTI
R II '87 '' - în.truneş te cu
sigurnnţ~ aceste cet·inte.
Să răsfoim dară cele
peste 250 de pagini ale
n oului şi interesantului
almanah.
Editorialul
,,Apă rarea
patriei
cauză şi operă a întregului popor".
poemul
în proză „Te simt ca
mine
pretutindenea",
semnat de Al. AndrHoi u, şi grupajul de reportaje sugestiv intitulat „Noi, toate armele,
la datorie!" te introduc
în sfera de preocupări
a bravilor noştri militari, care, îm~reună cu
toţi oamenii
muncii,
făuresc

lui, dar se şi pregătesc
cu cu·doa.re ca să le apere în caz de nevoie.
Este prezentă în paginile
almanahului şi
bogata activitate cultural-educativă ce se desfăşoară în rîndurile armatei.
Cu toLul firească socotim dncluderea în cuprinsul alman ahului a
unor captivante pagini
de
istonie
militară.
„Sînt.em aici de mJi de
ani", „Cam veniră, se
făcură toti o apă şi-un
pămint.", „Ca baioneta
şi patul armei" ş.a. înfăţişează

emoţionant

de răscruce
ale luptelor purtate de
înaintaşii noştri penb:u
asigw·a.rea contin uiUiţii
neamului românesc în
spaUul
oarpato-danubiano-pontic, pentru libertate
şi neatîrnare .
Sint abordate cu îndrăzneală şi seriozitate
şi aspecte mai puţin investigate din istorda celui de-al doilea război
mondial.
Almanahul se adresează unu i cerc larg de
cilito11i.
Nu
Jipseş
ţe nici literatura beletristică,
aceasta fiind
reprezentată de creaţiile
poeti<:e şi în proză ale
unor numeroşi scniitol'i,
î ndeosebi militari. Rubrkile „Dosar militar
extern", „Caleidoscop),
„ Pe loc repaus", de
sport, şah şi CU'Ji.nte
încrucişate
completează în 'Chip fericit
bogatul sumar al al-

momente

manahului.
Apărut sub ingriji1·ea
„Viaţa.
mili„ALMANAHUL
OŞTIRII
'87" este o

revistei
tară",

certă reuşită editorială.

~mpresionante

ed;lfidi ale socialismu-

C. T.

•

SI
.)

•

•

Ziarul, mai receptiv s1 mai prompt
in solutionarea problemelor cetăte.nilor
.)

1

.)

.)

ste l1i11c cww~cut roLuL presei de partid în sistemu!
democraţiei noastre socialiste. Ziarul trebuie să fie în
pcnnano?njii. cit mai aproape de oameni, mereu Îlll:P•'<!Unii'. cu d, recq1tiu la toate problemele ce-i preocupă,
prom2;t şi activ în rc::ot <•arc a lor. Aşa cum sub Linia secretarul general al pa1'tidului, t ovaritşul Nicolae Ceauşescu, democraţia socialisid s.z ?iite>neiazr'i. tucnud pe „contactele nemijlocite cu oame1:ii.

lor". Am întilnit într-un număr
mai recent al ziarului şi un raidanchetă efectuat de redactori
în
ipostaza de„. clienţi, scris cu deosebită vervă („Cît este de stăpin
clien tul pc se1·viciile cooperativ elor

soluţionarea c1irectii a problemelor ce privesc condiţiile de viattl
de muncă ale mu.,c-'or largi populare". Respectarea acestor ce-

Fireşte, de prestările de servicii
se ocupă şi alte instituţii şi întreprinderi. De aceea, publicaţia săt
măreană a fi'tcut
loc în paginile
sale tratării unor probleme de
stringentă actualitate :
hidroizolarea acoperişurilor unor blocuri, verificarea
sistemelor de încălzire
centrală,
funcţionarea
serviciilor
poştale, salubri Lalea
oraşului etc.
Iar publicatia harghiteană a scris
despre ac li vitatea agenţiilor de turism, pregătirea centralelor termice pentru iarnă, funcţionarea lifturilor. cură(enia în staţiile de cale
Ierată. De remarcat şi faptul că in
soluţionarea multor probleme
s-a
pornit ele la scrisorile adresate redacţiilor de către cetăţeni.

E

pe
şi

meşteşugăreşti").

1·inţe este cu atît mai imî1crioasă, vitală pentru publicaţiile locale,
menirea, insăşi ra1iu11ea exittenţei lor fiind aceea de a se intcuesa
îndeaproape, siste1.wtic, dr 1•roblemelc de fiecare zi ale oamenilor,
de condi.fiilc lor de 111i111c,i ~i de trai, de ceea ce n1unim îndeobşte

calitatea vk\ii.
Smn se î11făţişează clin acest punct de vedere -

în ultimele trei
luni - . două cotidiane: CRONIC/i SATl\IAREANA şi I NFORMf1~1'I,1 HARGHITEI:' Opiniile noastre le consemnăm 1n spati?tl destinat rubricii „Fa(ii în t•dci". în sveranţa că ele vor fi utile colegilor no~tri de brcoslii.
Prestările
de servicii fac
parte din viaţa noastră ele
zi cu zi. Nu se poate concepe
o existenţă civilizată fără a avea,
într-un fel sau altul, nevoie de
acestea. De aici şi eforturile susţi
nute ale partidului şi statului nostru pcntrn diversificarea şi perfecţionarea
necontenită
a calităţii

1
•

prestaţiilor.

înscriindu-se în aceste eforturi,
cele două cotidiane
„Cronica.
sătm ăreană" şi
„Informaţia Harghitei" - au în preocupărUe lor
sprijinirea constantă a acestei activituţi importante. In prim plan
ele situează cooperaţia meşteşugă
rească, ţinînd seama, desigur, de
ponderea ei în prestările de servicii. Din „ Cronica sătmăreană" se detaşează îndeosebi serialul ., Prestările
de servicii pentru populaţie - la cotele ex igenţelo r solicitanţ ilo1·",
o
anchetă efectuată de redacţie, împreună cu comisia de revizie
a
U.J.C.M. Satu Mare, în mai multe
cooperative meşteşugăreşti. Constatările sînt în ansamblu
pozitive,
cele trei ar ticole apărute cxcelînd
în
aprecieri ca: „„.Solicitanţii
sînt trataţi cu respect, serviciile
fiind caracterizate prin operativitate. calitate şi corectitudine". E
drept. autorii semnalează şi unele
lipsuri, însă, inexplicabil, acestea
sînt menţionate doar în treacăt, nu
se insistă deloc asupra Ioc. Prestă
rile de servicii efectuate de cooper<it ivele meşteşugăreşti îş i găsesc

locul şi în alte materiale din
„Cronica
sătmăreană", dar
mai
toate au un caracter strict informativ, ceea ce este bine, însă, insuficient, făcîndu-se prea putinc
referiri la calitatea lo':'. Intîlnim,
de asemenea, multe laude, c::irc,
chiar dacă au un anumit temei.
puteau Ii mai ponderate, exageră~
rile neajutînd nimănui.
Şi „Informaţ i a Harghitei" consacră spaţii largi cooperaţiei meşte
şugăreşti, dar modul de abordare,
de tratare a problemelor diferă
simţitor. O rubrică specială: „Sel'v iciilc mai aproape ele cetăţeni "
găzduieşte materiale ce oferă cititorilor informaţii utile, de larg interes. Sînt evidenţiaţi şi aici meseriaşii harnici, corecţi, însă pe un
ton firesc, fără să se apeleze la
superlative. Informaţii de utilitate
practică au fost inserate în cach'ul
rubricii cu apariţie săptămînală
„ Actualitatea ", precum şi în paginile speciale ce poartă genericul
« Informaţia, Harghitei»
în mijlocul cetăţenilor.„ ", consemn indu-se
ş i sugestiile oamenilor privind lăr
girea şi diversificarea serviciilor.
Nu lipsesc. însă, din ziar nici luă
rile de atitudine. articolele ce vizează lichidarea neajunsurilor exic;tente în acest domeniu. Cîteva titluri semnificative : „La C.P.D.A.l\I.
Siculeni: Noi promisiuni„. ", „Un
bilanţ cu multe neîmpliniri", „DouiO
moduri cliferite d e a înţelege dezvoltarea pro<lucţiei şi a presti\ri-

Cel puţin o dată pe. s~pt~
mină cititorul
va gasi :~
• Infdrmatia Harghitei" ştm
despre" ce mai esle nou în comerţ 1 local. Va parcurge cu interes
a~ticolele şi reportajele inserate la
b .·
Pentru un comerţ modern,
r~ -~~~:t.:' care se străduiesc să
c~v1v l (un~ori izbutesc mai mult, alv1~.a mai puţin) în întîmpinarea
eoll
f ţv d e ce·
pretenţiilor sale a a
• 1 cărora•
le sînt
încredinţate
a:aspunden
mari într-un asemenea sector. El va
afla că la Topliţa există preocu·
pări stăruitoare pentru diversificarea
producţiei
de
preparate.
culinare. Sau că la Gheorghem
s-au înfiinţat noi unităţi comerciale. Va citi cu interes şi articolul
infitulat „Buna aprovizionare
a
populaţiei, promptitudinea şi calitatea. servirii - la baza activităţii
comerciale". Dar nu va putea să
nu remarce dezvăluirea prea timidă a unor neajunsuri de care el
se izbeşte adesea. Şi, poate, nu
aceasta îl va dezamăgi cel mai
mult - pentru că, totuşi, deficienţele sînt enunţate-, ci faptul că nu
li se spune pe nume celor vinovaţi.
In cîteva cazuri, e drept, preten-
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şi

„mai-marii ·• din

direcţia

comercială a judeţului. Fiinc!.::<I
de neîngăduit să stai liniştit

·c.aaă dar~
~

ţi1le cititorului vor fi saiisfăculc.
Ca, de pilda, in cazul raidului anchetă „Toamna a venit, dar produsele ei n u ", unde este critica Hi
deschis, fără menajamente.
lips::i
de preocupare a
.. responsabililor
comerciali „ din trei localităţi muncitoi·eşti pentru aprovizionarea cu
legume şi fructe, în ciuda exis:cnţei unei abumlenţe de mărfuri in
unităţile
agricole
producăl0a ·e.
Păcat c[1 na ~înt întrebaţi de să

n:'itate

·ra1ii

e
în

birou în vreme ce h Vlăhiţa, Bă
lan şi Topli(a sînt asemenea ncajunsun .
Această rcma ;·că este valabilă şi
în cazul unui raid-anchetă similar
întreprins de trei redactori rle la
„Cronica sătmăreană",
aflaţi „pe
post ele cumpăr[1tori ·':
„Roa.clcle
toamnd - pr drumul cel mai scurt
clin cimp la consumator". Cu atit
mai mult cu cit constatările sî11t
tot aşa de grave, iar circumstanţele aceleaşi.
Semnatarii raidului
oferă soluţii concrete, la îndemîna
oricui. Criticile la adresa comerţului sătmărean se opresc, totuşi,
la jumătatea
drumului.
aceasta fiind şi mai vizibil în cazul
raidului „Bu na servire - statornic
în in ter esul cetăteanului ".
Ar mai fi de semnalat şi un
alt aspect. Preocupările colegilor de
la Satu Mar·e în acest domeniu s-au
rezumat 13. cele d o uă raiduri amin tite, la publicarea citorva şti···i
în cadrul rubricii „Ne-am informat
p entru d umneavo astră" şi a unui
interviu cu şefii intreprinderii pentru comeriul cu legume şi fretele
Se p:ire că, din acest punct de
vedere, ..Informaţia H arghitei" este
mai receptivă. De
pildă, pentru
combaterea un01· abateri cl0 h

normele obligatorii ale comportamentului civilizat în comerţ se foloseşte cu succes şi nota critică.
(„Despre cit
ele
uşor c să spui
„n-avem "", „Pe cînd şi prăj ituri 
le?", „Nu ş tim <le ce" ş.a.) Este
foarte bine, dar ar fi de dorit şi
apariţi a unor foiletoane sau măcar
microfoileloane. pentru că, în cc.mer( ul nostru, pc lingă oamen ii
corect i, plini de solicitudine, care -şi
f1c conşti incios datoria, s-au strecul'i.i! ~i incli vizi ce discreditează profesiunea şi munca celorlalţi.
N-am putea să punem punct acestui capitol fără a releva pre.icuparc:i lăudabilă a .. Cronicii săt
mărene„ fată de buna funcţionare
a can linelor (muncitoreşti. şcolare,
ele ajutor social). Raidurile anchetă intitulate „Oaspeţ i prin
cantinele muncitoreşti" şi „Mai
mult
spirit gos podăresc în
a1>rovizion are... " sint, nu încape nici o îndoială, o reuşită publicistică. R11dactorii îi evidentiază pe bunii gospodari, lucru firesc, dar sînt necrntători faţă de cei ce se situează
la antipod.
Concluziile raidw-ilor
sînt formulate, ca
de obicei, p f'
scurt, la obiect, sugerind limpede
căile de îmbunătăţire a stărilor de
lucruri.
De bună scamă. conceptul de
calitate a \'ietii include şi
• preocuparea pentru sănătatea
oamenilor. Este de înţeles, în conseci nţă, spa(iul larg pc
care îl
consacră acestui
domeniu „ lnfor ·
ma(ia Harghitei". In paginile sale.
cititorul întilneşte,
la
intervale
scurte de timp. una din rubricile :
„P entr u o viaţă raţională „ . ", .,Sfatul m e dicului", „Ci vica", „Farm acia
verele". în sp3.tiile destinate lor
s-a u publicat articole interesante.
utile. semnale - cele mai multe --
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de cadre med1ca1e de specialitate.
Nocivitatea
fumatului,
poluarea
mediului. consecinţele nefaste ale
alcoolismului, primul ajutor în cJz
de accidenL - iată cîteva dintre
temele abordate în ultimele luni la
rubricile sus-menţionate.
Ziarul harghitean vine în spnji·
nul cetăţenilor judeţului - şi nu
numai al lor - şi prin atenţia pe
care o acordă îmbunătăţirii con·
di(iilor de cazare, hrană şi trata·
ment din staţiu nile de odihnă. Plac
îndeosebi însemnăril e apărute suo
ti tiui „Zece zile l a P r a id ", ca.re au
1.Upus
atenţiei organelor
locale
chest.iuni ce nu mai sufereau ami·
nare. Nu au
lipsit din paginile
ziarului nici infonna(iile cu pri\·1·
re la asistenţa sanitară, dar s-ar
cuveni şi unele analize cu privirela
caii late·1 acesteia, mai exact spu;
articole ~i reportaje de genul c~lui
inlJtulal . „Bătîml la uşa dispensa·
r ului, n u \'Ci
deranja ni ciodată",
care. cle1camdată. rămîne singular.
Cum se prez i ntă la acest capilol
„Cronica sătmăreană „ ? Greu de
crezut,
trebuie să recunoaştem,
dar problemele sănătăţii, cel puţin
în perioada la care se referă în·
semnările noastre 15 iulie-20
octombrie 19ll6
nu-şi
găsesc
aproape mei
un
loc
în pa·
ginile acestei publicatii. Un singur
articol la rubrica ..Ne-am informat
J>cntru cl umncavoastră" - o rt:·
brica de altm interi bunii - pre·
cum şi cele cîteva şliri cu privire
la asistenţa
sanitară nu pot să
ateste o preocupare
nemijloci·
tă, cit de cit
vizibilă. a redac(iei
ziarului ele la Salu Mare faţă di
sănătate:.i şi vigoarea
cetăţemlm.
Evident, se pot găsi o mie de seu·
zc. S-ar putea să se invoce chiar
şi eterna prnblemă a lipsei de spa·
tiu. Dar pentru un ziar care i5i
îngăduie să publice în„. nouă nu·
mere un
serial ce se adresează
unui cerc restl'Îns de cititori - ca
să ne rezumăm la un singur exem·
plu - o asemenea scuză nu şi-ar
avea locul.
Concluziile
finale
pri~ind
m od ul în
care
cele dou5
• zi:::"c se ocupă de îmbunătii·
ţirca conditiilor de viaţă materială
ale oamenil or din j udeţele lor, so·
coti m că cel mai bine le pot de5·
prinde colegii nostri de la Satu Mare
si Miercurea Ciuc. Ne-am îngăduit
~ă consemnăm doar cîteva puncte
de reper. care pot sluji. sperăm.
unei analize aprofundate. pertinen·
te a s!tuaiiei din acest domeniu de
preocupări. Ceea ce am dori totuşi
să subliniem este necesitatea promovării cu mai multă îndrăzneală în
pagin ile celor dou ă ziare a unot·
forme şi stiluri gazetăreşti atractive. convingătoare. care să captei~
interesul şi aten ţia cititorilor. A·
ceasta va spori, desigur, capacitate1 de pătrundere si influenta.re a
ziarului în mase. audienţa lU! în
rîndurile cititorilor.
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PROPUN

Prezente in mul l e cli11L:v
pnblica\iile
prL '>l'i noa<.,ln'
locale. paginiil' magazin se'
bu cură

de o

largă

a udit> n\ă

în rîn::ul
C'ititortlor. E o
popul;_11·it<.1le c·c1re,
desigur,

ŞI

"timulează rcJacţiilt'.

pc re-

alizatorii aceslnr pagm1 -;-i
C':11·c'. in 11l'efa~ i timp, obligă
l.i aulo ·x.igcn\ă prnfesională.

I PAGINILE

Dc~prc problc.11elc r~clic<lil'
ci t• realizarea acestor pagini
1<;>1 e x.pri r{t
opiniile : Ioan
POP, redactor ~cf nl ziarului
„Steaua rosic"
l\I urcs.
Srbaslian TR UŢA, redacto':~cf ;_tl ziarului „ U nirea" .'\Jb·1. Viorel TUDOSE, '>L'<Tl'L1r l'(''tj)011'>abil dt' l'C'c!HC'~il' l<1 gazda „Ceahlăul " ~cam\ 5i Corne liu
I F RIM,
1·t'cL1c to1· şef ;J I gazdei „lnain k " - Brăila.

Ancheta revistei

,,Mozaic duminicalîî
între divertisment
•

Şl

educaţie
Ioan POP - - - - - - - -

ln răst:mpul a .peste 35 de ani.
pag:na ,.Mozaic duminical" a ziarului no:;tru s-a profi.!·a1 în juru'.
unei prnblematici ~ dt de divers·e.
pe atît de căutate cie citi tol"i. Ma:
!ntli o precizare: deşi pagina este
de autor răs.pu·nd seiereiarii de
redacţie la ea colaborează. în
baza planului de muncă tematic şi
săptămin.a1 . întregul cole::tiv reda·::tional. Tot ca o precizare : tinind
cont de profilul paginii - tehnicoştiinţific, de arheologie şi istorie, literatură şi artă. de 1Hmbă. de eLnografie şi folclor, rebus. enigm:sti:ă.
carkatun şi anecdote.
cur:ozitiit i
etc. etc., - în jurul acestei pagini
s-au grupat o serie de colaboratori
externi, specialişti în domeniile
amintite.
Pe această structură ak:.Muim
numărul. fădnd loc, săptămină cl-e
săptămînă, 1âtt mai multm· rubrici.
pe dt posib:J, chiar ou respectarea
punerii î n pagină a acestora.
Specialiştii d:in domeniul indus-

tr:ei. agricu!t:.tri:. medic·n: i g-en;~a
!e. cei de I.a prognoză. de la C2ntr;;'
de calcul, farmac:şu şi b:o:ogi grupa\i în <:"enlre'.e de {'e:·::et.:ir·'.!
lirgmureşene pc ling.i com's:;:'.!
inginer!lor şi lehnici€:1ilor sau cer:::uril-e inovatorilor. des:::hicl de ob:cc: pagin3 cu o nou.tal ~ ~l' n ~!om:>
men ;u1 1-.es!){!t!tiv. Exem;:ile am putea da foarte multe. Iată cîteva titluri : „Modernizarea
tehnologiilor
de fabricaţie la IMATEX", „Trăind
sănătos vom c:ştiga cu toţii ". „lnformatizarc, electronizare, automatizare·', „Biologia celulară si moleculară ", „Farmacia verde",' ..Promovarea tehnologiilor ele virf" !"3U
„Comori a le sufletului româ nesc"
et:::„ etc.
Rubrk.a „Paşi" -la în:::eput. axată in
p1,incipal pe reportaj~! din
ţară şi de pest~ hotare şi-a lăr
git în ultimul timo aria tematică,
actu.a1'.rmente Ja a:eâ.st.ă rubr:•că publidndu-se
reportaje
itineran.te
pe traseele prezentului şi tre:::utu1ui

milenar a : poporului român, a:-e etnogenezei şi conlinuităti i noao;trc
în
s1paţiul
c<::•p:ito-dan·.1bi.an.
Suit:i
d~
:·2·~ 0 rlaje
.,Epoo:-t
Nicolae Ceau5cscu e1rnca unor
măreţ e împliniri ale s ocialismului".
(Porţii~ de F:er I şi II. Trnnsfăgă
răşanul. Hidroce·ntral:l de fa Vidr.aru. Canalul Dunăre-Mar.e:i Neagră
ek. etc.) s:iu ce~e despre ::0:1tinuitatea noastră : „De la. Constanţa Ia
Adam-Clissi ", „ Alcxanclria-Calafat '',
„Drobeta-Turnu Severin", cele din
zona Moldovei s.au T:·anG:!v<> n'.e: :
Blaj. Alba lu1~in . Iaşi. Suceava <'1.::.
P·C ling:'i fun:\ia lor edu~.at:\':'\ au
o m3re audient·'! la citilo:·i p··in c.aracterul lor i nformat·v.
De asemene.a. rub:·: ::a de : ",:i1bă
şi literatură: „Mult c dulce „ i fmmoasă . . . ", su•:i nu t~1 dt! p. ur~~0rul
Timotei Enă:::he.scu.
inol;n·~~·'.e un
maroe rol 'în e~Ju.:::area cit'.,k>ri'.or tine!·i mai ale.> - în vederea scrie:·ii corecte. A:::eastă rubr~că este
ele mare efic i enţă p.cn lru profesc.ri i
ele la <'atedră. pentru z'ari~ti şi a'k
categorii de minuitori ai condeiului. privind utilizarea co1·ectă în sc1·is
a limbii litel'are
române5ti. după
tflat.e nonne'.e 'in v:go::i:-e.
De un real interes se bu~ură rubricile „Cărturari
mureşeni "
şi
„ Arhiva pămîntului românesc", semnate de -colaboratori externi a: ziaru1u: nostru. specialişti în domeniu.
Fiind o pagină ..mna.'c". acordăm.
bineînţeles o mat'~ pond-ere
caricaturii.
La rubrica de trad :1\ie „Un zimbet
cu . . . " pub licăm să.ptămînă de
săptămînă cele mai reuşi te de.5€'11e
şi caricaturi pe div~roe tem~. sosite
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din inlreg jude\ul. D.e alt.fel. cele
două cer::uri de rebus, cel al Casei
Armalei din Tg. Mureş - .,Maris",
sau cel .al căminului cu.llural din
Iclănzel sint direct patronate d·C
redac(i.a .roastră. anual organitincl
pentru lTIL nbrii a::-e.>l<H· ccr:::uri, cu
invilaji d;n toată (ara, div{>rse concursuri cu iPremii. Casa de cultură
a ştiin(ei şi <tehnicii 1pe•nlru Unerel
a inclus in programul a:::tivilă\ii
sale şi pe colaboratorii noştri, 1caricaturişli, care, .st:muUa\i de rubri·::a
„Un zimbet cu„." au acum chiar
un curs de cat·kaliuri şi desen în
cadrul acestei case de cultură.
Carica•tur.i,5ti ca Ştefan Boroş, Ion
Sfiriiac, Horea Rcmu s-Epu1·c s.1u
i\lolnar D eneş - crescu\i în jurul

Un

paginillor „Mozaic" - nu numai că
s-au impus pe .p:an jude\ean şi na\ional, dar sint 1prezen\e a~liv·e l<1
cele mai valoroase saloane mte:·na\ionale. La Tg. Mureş organiz.ărn,
cu sprijinul organelor locale df'
partid şi de stat, un SJlon in:erjudc·ţean de cari·calură, dolat cu premii. Pr.in întreaga ~a tematică, ·prin
con\inulul său, pagina „Mozaic"
unmăn~şte ca. pe lingă caracterul
său de divertisment, să contribuie
la educarea pafriotică, .ştiinţifi'Că a
crtiiorilor. In acest s-ens, şi pentru
v.ilor ne propunem noi rubrici .şi
articole din domeniutl diferitefor
ştiin\e, al istoriei etc., care să răs
pundă ace.stor cerin(e.

•

spaţiu

deschis permanent înnoirii
Sebastian TRUŢĂ
ce vor răs,punde ceilal\i
de breaslă la 'întrebar.e.a
pusă de „Pre>a noaslră ". In ce mit
pri veşte consider uporiliună organizarea unei asemenea dezbateri care
să aibă
ca temă
modul
cum
sint concepute .şi etaborale paginile duminicale ale ziarelor. După
cum se poale lesne observa, am evitat cu bună ştiinţă să spun : „Pagini magazin". Nutresc convingerea
că tocmai datorită faptului ci ani
în şir am ofor:t, duminică d·e duminică,
dLilorilor noşlri pagini
speciale consacrate celor mai bizaNu
colegi
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re şi năstruşnice intimplări petrecute la noi sau aiurea, am alunecat
în mr.ejele unui manierism ,pe cit
de velust pe alît de facil. Exemple sint .Ja înclcmîna oricui. Graţie
·paginillor magazinisle subiecţii că
rora ne-am adresai au putut să afle
cile linguri\e, monede, ob!ecie d·e
podoabă ele au găsit medicii ~n sfomacul unui individ op~rat de ulcer.
care esle omul cel mai gras <lin
lume. 'Cine a dob-Orîi recordul de
stat într-un p1c10r sau sub duş.
cum il cheamă pe proprietarul care
a luat hotărîrea 1să-şi mănin.ce automobilul (cu excepţia anvelopelor)
şi icît timp i-a trebuit să-şi macine
şi 1clonsume o aripă şi două
treimi
din cupeu.
Tot alergind du,pă aslifel d-e curlozită\ i şi intiflld)lărj senzaţionale,
am 'inbsnit publiicarea unor Ia9te
minore, banale. Paginile rezz.rval:!
repausului duminical au devenit
astfel un fel de bazar 'în care găseai
de toate şi nimic. Nemultumi·\i de
cailitatea şi con(inutul aceslor pag:ni am consacrat o 'Plenară de redacţie dezbatei-ii con\i1nutulu.i pagin:.Jor duminicale. Totodată, am organizat şi un sondaj de opinie 'in
rindul mai multor 'Citiitori, in a.şa
feil incît fosumarea dorinţelor exprLmate să ne poată conduce la
con::lu:.di edificatoare. Cin tărind cu
atenţi>e avalanş.a diz id.ei .şi 1propuneri deosebit de va!o:·oase, am ajuns la convingerea că este necesar
.să renunţăm cu d€13ăvirşire !a p:·a::t:ca ·păgubitoare de alcătuire a unor
astfel de pagini magazin.
!n consecinţă, am <lat curs ideii

<le .a investiga pe rîncl fiecare oraş
şi comună ct:n judeţ. A5a s-a ajuns
la pagina Jntitula•tă „Po1>as dumi·
n ical". De la început, ne-am ferii
pe a încorseta tematica in s:htme
rigide, astfel că pe p.ar::urs ea a
rn1tut fi îmbogăjită cu rubric1 şi
elemente grafice nvi. Comun 1nsă
tuturor pagin:lor a fost dorinţa de
a investiga toate izvoarele şi măr
turiile referik>are :a permanenţa ş1
continuitatea 1populatiei rornâneşl
pe teritor:ul localităţilor respectiY.'
documente ale dezvoltării cultur .
materi·a'.e şi spirilu.ale, în aşa fei
incit să oferim cititorilor micromonografii ale oraşelor .şi comun.e!or
existente pe străvechile meCeag:n.
ale jude\ului Alba. Ne-am for:•t, de
asemenea, de a ne refugia numa:
in frecut. Dimpotrivă, credem că
echilibml paginilor constă toc.ma.
în aducerea 1a zi a istoriei. Cu alte
cuvinte am rezervat un spa\iu
adecvat înnoirilor .şi prefacerilor cu
adevărat revoluţionare care au avut
loc in anii construc\iei socialiste.
In demersul nosh'U publicistic, un
sprijin substanţial l-am 'Primit din
ip.artea comitetelor munici.pall, oră
.ş.eneşti şi comunale de part.id, cadrelor dida:)ti<:e. alt-0r posesori de
documente şi informaţii inedite care
au răspund cu in lere.s şj multă bunăvoin\ă soliciUirilor „Unirii". lnirucit planificarea publicilri·i acestor
pagini a fost eşalonat-1 pe parrnrsul
unui an. redactorii au 1pulut lua din
timp legătura cu to\i I.actorii şi coJ.aboratori·i ziarului. W$urind elaborarea 1pag1inilor. După 'Publicarea
cîlorva pagini s-a ier·eat o reală ernulai\ie care a generat alte initia!ive şi rubri:ci de inv.e.stigare a realităţilor. Multe din icele rpeste lC?
ele „Popasuri dum!n:.:;ale" ne-au
procurat momente de bucurie, fi'nd. cum b;ne s-a remarcat. o modestă .conlribu\ie la akă.tuJrea une:
eventuale monografii mai ample a
judeţului Alba
Dar. ori.cit dz bune au fost unele pa-

gini tn a.nsamblu1 lor, „P opa.sw·Ue d:urni.oicale " n -au 'SBJt:IS'fă<:ut c hiar itoate gustur.i!le şi doninţele ci litorllor noştri . IP1ni·n unma1ie, nu ne-am
onorat iÎ!nlotdeatun.a p r(imishi.nea de
a :Oferi „Popasu1,i1 ldum ini-cale" i111-

s tri.ilctilVe. !Plăcu te, scrise in tr~un
lianbaj atraoiiiV, icare să
meargă
mai mult Ja ini!llla şi ~:mştiinta celor cărora le adresăm.
Cu puţin tb'n;p lin \ll'lmă am. analiz.ait \din nou , lin ca;'dtul unei (plenare Ide redaclie. ce trebuie !ăt:t1t
penti.i.J evitarea monotoniei, [pentru
reînviorarea ,.Popasurlîor duminicaie". S -Cl!u contuxat. d eja unelle Mei
şi sugestii 'ih-curaja;to~rne refen!.1
toara
la >diversificarea genurilor publicistice, v.alOl'ificarea in mai mare mă
sură a elementelor iie etnografie şi
folclor, a obiceiurilor străvechi, a
mediloinii ;populare. pr~cum şi
a
unor reţete culinare de Jarg interes
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obştesc. Stă în ait.enţia n03!S'lră. de
asemenea, G)QPularizarea eX1perlen\ei
iata:mtatJe d !1n munca. ~i via!a u11or
oamenj, cunoaşterea p-ersona1îUitillor \Cle seamă din •l.reci1 Lu~ şi ,prezentul loca1iitătilor respective. păs
Lrarea nealterată a ~ii:culu~ J.ocal, atît de creaţie, cit şi in arhi-

1.ecLu ră. ipart.iciparea l'U Luror locui~
Lm·ilor Ja fafăptuirea programelor
d 2 de.-zvoltare econo~-rodală a

oomuueror ~ ora şelor. lhtr-1:10 cuvi nt, sintem preo<:U1Pa\j de a rei:nviora a t"'..ste pagiu1i, alnbuindu-<le
un IPliJ.LS de substan \ă şi - .de ce
nu ? - de frt1musete şi ech.iilib1•u.

limbaj anume,

compoziţie eclectică
Viorel TUDOSE

S-ar zice că acest tip de rubtică
nu are nevoie de prea mulle teoretizări . Sugerînd, chiar din titlu,
ideea de... prăvălie pestri \,ă, ea
pare cea mai încăpătoare zonă a
presei. Regula ar fi aici tocmai
lipsa ele regulă, iar cititorul că
ruia i se adresează - cel luai uşor
de cîştigaL
Se poat e desprinde
astfel falsa concluzie că. dacă vrei
să fii şi citit, trebuie să ţil nea.pă
rat un „Magazin ".

• CU.l\l SE A J UNG E AI CI? Ca
intQtdeauna, desigur,
din ... bune
intenţii : „Cititorul nostru, stăpînul
nos-tru !•·

Şi

cum, 1n cb..ijp

:firesc,

int eresul citiioru1Ui nu se opreste
intotdea una ·doar la ru·Hcolul de
fon,d sau la ;rubrica sp0rtivă, a fost
inven tată un fel de zonă a tuturar, în care să 'POată intra .,de
leate şi pentru toU ". Greu de stabilit însă - şi aceasta este problema ! - în ee măsură oferta rubricii de acest fel ţine seama. deliberat, de critet.ii şi scoputi anume. Credem. mai ow·înd, că avem
de-a .face cu un efort spontan , nesistemat ic, al multor puil1i!caiţîi, de
a ·agrementa 1deile ş i temele fundamentale a.le pl'imelor pagini cu
exotismul co nfortabil al celor din

m aţîe, iar i nfo1·ma~ia nu ?
inseamnă instrucţie şi cultut·ă.

-

Nimic mai :propriu, d..eci. pen t ru un
organ de presă ! Ceea re fie şo
chează. însă, d:incolo de bunele jntenţll, sînt eclectismul tematic al
multor rubrici de acest .fel. lipsa
de metodă şi de cont;inuitaite. calchlerea grăbită şi stîngace a m odelelor unor pubUcatli de gen.
Avind în fată nu imaginea vie a
cititorului, ci mai curînd port r etul
lui robot, se deduce prea repede că
orice depăşeşte dimensiunea obiş 
nuitului poate intra în „Magazin ".
Aşa se face că. pe
lingă
foarte
multe Jucrul'i de real interes. 2junse aici mai mult sa.u mai pu\iu întimplăto1·, cit im (auzim sou
vedem) şi destule curiozităţi m arginale. cancanuri şi 'gl ume penibile.
ca re, încercind să facă ziarul mai
colocvial, n coboară de [apt într-un gen de jovialitate scrişnită.
Şi aceasta pentrn că se mizeaz~ nu
pe cititorul dispus să-şi complete-ie,

prin

o imagine coerenlă şi
desp'l·e realitate, ci la
un Lip de cililor amator doar de
excentricităti.
Cam puţin, nu 'i
Chiair dacă, prin cine-ştie-ce conj unctură de iaclori, ziarnl se vinde aslfel mult mai bine. Dar oare
asta vrem noi, înainte de toate ?
• CE fNSEAMNA (ŞI CE NU)
presă,

sLs temaUcă

UN l\'l AGAZJN

JUDEŢEAN

?

De -

sigur, nimeni nu-şi poate permite
să transforme spaţiul tipografic în~
tr-un „1\[;agazLn " [perpet uu. Cu alii
publicaţie
judeteană,
redusă
ca suprafaţă ş i

mai pul.i:n o

care frecvenţă

de aparlţie - solicită
multi i1-o cred) o maximă concent..rare de idei şi
iniţiative gazetăreşti. :Oe „Magaz1n" mai.
poale intL-a, deci, într-un cotidian
tabloid de 4 pagini, ori în cele
52 de numere ale unul săptăminţ1.J,
cinel, este ştiut, el Lrebuie să puncteze alîlea probleme de fond ale
unui judet ? ! Ei bine, o astfel de
rubrică .şi încă una bună poale apărea şi aici. Totul tine de
concepţie, de echiLibru tematic şi
- i:cvenind la „slăpinul nostru" de consideraţia pentru cititor.
Cum facem n oi, La •.Ceab'llul"
din Piatra Neami '? Neomilînd nici
o clipă fula]jlatea informativ-eaucativă a î'ntregU gazete. Îl'.)cercăm
să sr>Unem despre jude~ul Neam~
I.OL ce se poale spune. Cum însă
fc>arle m1.11te aspecte economico-sociaJe, mai vechi sau mai n oi, scapă ideilor generale
despre viata
concretă
a acestui teritoriu. am
găsit de cuviinţă că multe dintre
ele pol alcăluJ foarte bine substanţa unui . .Magazin". Organizată
la subsolul unei pagin:i de note şi
informaţii di n actualitatea curentă
a
j udeţului
(interferindu-se cu
aceasta mai mult sau m ai putin
explicit). „Magazi n ul" vine, firesc.
i'n completarea profilului genei-al al
acestei pagini şi al ziarului intreg.
Natura particulară a rubricii in
cauză este co nferli ~ mai întîi, de
conţinutul ei tematic. Avem
alei,
de pildă, o tem ă. is torică, in care
sînt incluse aspecte mai mult sau
mai puţi n cunoscute clin devenirea
acestor locuri. Nu e vorba însă de

(chiar

dacă

urmă.

e

CE E BINE, CE E RAU l N
ASTA? Orice informaţie despre
- să zicem - ·c auzele şi natura
cutremurelor, despre psihanaliză,
despre fm1;U11j de tablolll'i, despre
semn ifica·ţia
viselor
despre ..cel
~ ."
„_....
1
sau „cea JIL&i"' etc. etc. s-ar
zice că e binevenită. Căci
toate
acestea înseamnă, în fond, i nfor-

....
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ceea ce s-ar numi .. teme mari·', c·i
de scu1te i nstantanee în timp avind
şi o anume culoare de epocă. Aitfel de aspecte am re\inul. pfr1tre
altele, cli n istoria locală a căilor
fe1·ale 1 a in\·ătăminlul ui , a farm(lciei. a plutăritului. a fotografiei. a
iluminatului public ele. Ţinem apoi
un mini-dicţionar al oam cnHur ele
sea mă care s-au născut sau au acti\'al in judelui nostru. Aici .. vl agnzinul " descoperă o multime ele
1ucruri - mai importante s1 u mal
m iirun le care au darul de a
C'Jmple ta biograCia complexă a au~
torului sau a operei în discu\ie. Nu
m ai pu(i n i nteresante li s -a u pă
rul cititorilor scurtele noastl·e incursi uni în geomorfologia acestei
Z"n-e. cu accent pe resurse!e naturale <lescoperhe 3':i de-a lungul t'rnpul ui.
Sini doar
cileva
exemple de
teme, care - şi aceasta am ' 'rul
să spun - , deşi au o coloratu1·â
ma.i pastelată, n·u se indepărtenLâ

Dermanentă,

în fo nd ele linia generală şi de
obiectivele fundamen tale ale go1.etei. No i credem că nu se indepiirte3ză de aceste cerinţe nici concursul'ile
pentru dezlegâlo1i1
de
enigmislică sau de proverbe i l uslrate (dotale cu premii), nici grupajul de
epigrame, c'.lricatunle
săplăminalc sau relctele de sezon.
Cum. ele asemenea, socotim util -:fi
includem aici şi o rubrici\ de fapt
divers pe glob, pe care o select:im
din Buletinul Agerpres (Merldianl').
la care sintem abonati.
Sigur. nu pretindem ca lot ce<',
ce facem n•ii. la „Ceahlăul " a:n
Pialru î\eami. este perrecl. că reprezintă. adică, un model. Vrem 'iă
s pu nem doar că şi rubrlc:t ..Ml'lgazin" poale fi abordată, asemenea
ziarului înt reg,
nu
ca o sumfl
eclectică de articole. ci ca un sp,ţi u al ziarului cu o structură şi un
limb:ij anume, dar cu functii educative cil se poate de clare.

stimulatoare

competiţie profesională
Corneliu IFRIM
preocupărilor c9leredacţie,
al întregului

ln ansamblul

giulul de
colectiv al gazetei „l ruu..ite ", un
l'Ol deosebit d e imporlanl il are organizarea spaţiului publicistic. B eneficiind de opt pagini. la care se
adaugă un suplimen t de publîciLate, a vem posibilitatea de a ne
. ,gospodări " spaţiul în aşa fel inci t
principalele probleme politice. eci'\n omico-sociale, culturale, ale p er ioadei respective. să-şi găseasc~
un loc corespunzător in gazelă şi
să iie tratate pe
măsura importanţei lor.
De regulii, fiecare pagină 1ş1 arc
u n profil stabil, unitatea sa tematică. P agina ! , spre exemplu, esle
dest.inată
principalelor probleme
p olitice, economico-sociale şi c ulturale a ClaLe în aclualitale, celor mni
importan te ln!ormatii din di!erile
domenH, pagina a II-a cuprinde
materiale din activitatea organizaţiil or de partid. de mas ă şi obşteşti,
paginile TV-V slnt profilate in
exclusivitate pe p robleme econom ice, a VT-a este culturală, a
VJI-a abo1·dează probleme celăţe
ne.şli şi sport. t n
srirşit. pagina
a VIII-a. i ntitulată „De la A la z·•
este ceea ce, în li mbaj gazetăresc
curen t. numim „pag ină magazin".
Alcătuirea acestei pagini este diLicilă dar ne d ă satisfacţia constitui-
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rii sa te în unul din punctele grav ita ţionale ale alentiei cititorilor.
Cum o alcătuim şi ce conl,ine
paginci ,,De la A la z ·•?
Incu din m omen tul elaborării
sumarului ziarului. l:iecare redactor prezintă propuneri de materiale destinate acestei pagi n i. A'>lfel, pagina nu „se n aşte'· din ... ceea

ce 11u inca pe in restul paginllor,
din .,ce pică'", sau din colaje din
almanahuri şi reviste.
Pagina ..De la A la Z " are personalitate distinctă, cu rubricile ei,
in care judeţul Brăila se regăseşte
în fiecare a rticol, informa~ie, iluslratie etc... Ea se distinge, totodală,
printr-o mare diversitate tematică, prin com unicarea succintă , a1racuvă şi parlici1>3rea a numeroşi
colaboratori. Aici
sinl
prezente
rubrici
permanente
ca „Arh iva
mărt urisl'ş lc'·, (fragmente somni[icatlve din istoria Brăl lei , extrase
cltn documente) ca.re alle1·nează cu
rubrica ,.i\'.lcrcu, cu veneraţi e, dcs1>re croi " (e\rocarea unor eroi br::i'leni), rubri ci le „Autografe", (in lerviurl-blilZ cu personalilăti de reputaţie national;1 din diferite domen ii, prezen te in perioada respectivă la Brăila), „Prezenţe l:)răiJene",
(p:!.rticiparea b răileni lor la diferile
manifeslăl'Î stiinli!ice, cul1u1·al-ut·tlslice pe plan nationa1 sau peste
holare. etc..., consemnă ri în presa
centrală).

„Viaţa

portului'', „ A g1·i -

magazin", „1-del de milioane'1, ,.Reper sentimeulaJ "
(despre oameni
care Iac din muncă o pasiune cu
rezultate demne de remarcat ),
., lrirt autentic". P agina val orifică.
de aseme nea, produclia unor cenacluri şi cercuri de cr eaţie, ale
concursuri lor interjudetene organizate la Brăila.
Astfel, publicăm umor
(caricaturi de la Salonul anual al umorului. catrene, sch ite umorislicel.
rebus. fotografii de actualitate şi
de
interes
(,.O
ilustrată
din
Brăila '').
fată, spre exemplu. cîteva tilluri
din ziarul din 2l octombtie, pagin a
..De la A l a z·•.
„Conslr t cloril-artişli (despre doi
maişt ri constructori care şi-au adus
o contribuţie deosebită la restaurarea 'feat rul u l D ramatie .,Maria
Filotti "), „Poa te ştia{i . poate nu„."
( Informaţii
desp L'e Dun ărea la
B1·ălla). „Un c1>isod la O.R.L." (despre salvarea unui copil), Popas intre
eactu.5i " (foto-i nfot'matie despre co1ecU::t profesorului Petre Dobrotă,,
posesorul unei colecţii de 14 OOO de
cactuşi) ş.a .

Tn ansamblu, pagina se constituie
într-un mozaic interesant, pe care
cititorul de diferite virste şi profesii îl parcurge cu interes. Avem
şi alte criterii ale paginii ,.De l a
A la Z ", pe care ne străduim să le
respectăm permanent:
1. Lucrăm
ca la o parli.dă de şah, i n care. un
bun jucător trebuie să vadă cu citeva mişcări în avans, astfel. sch iUlm paginile cu două. trei sjiplă
mini mai inainte : 2. Minim um
!l liUuri în pagină ! : 3. ..Pagina cte
săptămina ,; itoare va fi mai bună
deci! aceasta". 4. Materiale inle•·esante, nu divertisment ieftin .
Să mai adăugăm încă un amă
nunt semnificativ : inlre redactori
există o permanentă stare de competiţie şi în privinţa ca li tăţii m aterialelor destinate acestei pagini.

D.e la „istoria clipei"
I a ist o·r ie ...
obiectiv de cel sublootiv, datorat u.nghiolul de ve.ilere
a prezentului, a actualităţii imediate,
din care u n gazetar prezintă un eveniment itllU
este, a1la.rent, diametral opusă istorici, al cărui
altul ·t
obiect- de investigaţ ie îl formează trecutu]. Cu toate
acei,itca, intP.de1·enţa dintre presă şi istorie apare ru
- Evjdent, ş ici con t>Cază imens personalitatea .liaevid entă la o privire m ai atentă. Se pot stabili astl.cl
i-is lului. Da că acesta, prin talentul, prin .formaţ ia Jui
cel pu(ln tr ei puncte de convergenţă: presa - propro (esi cmnlă a reuşit să-ş i cîştige o autoritate in f11ţa
l>aga.toure a ideilor înaintate car e au d.e termi nat evep ublicul ui, el este c~pabil să creeze un astfel de
nimente istnl'ice, presa - izvor de cunoaştere a trecur en t. De pildă, acum, după ce s-a ti părit antolocutului şi p resa - mijloc de relevare a semnificaţiei
gia de aLiicole apărute în „Cuvintul Bber" - o 1·eaur1or importnnte momente din istoria poporului noslizare l'etn.!ircubilă a istoriografiei noastre, şi m ai
t rn in scopul educării patrlotlce. Care este opinia
ales î n ciomeniul acesta de cercetări privind istoria
!lumn t•avMtstră, cm istoric, privind rela.ţia presă-Is
presei - aş s pune că di.ntre articolele care au apăr ut
torie 'l
in „Cuvintul liber ", cele semnate de Tudor Teodo- Cele h·ei clirecţ ii pe
rescu-Brnn işte.
judecfncare le-aţi enumerat cred
du-le azi, în lumina datedt surp1;ind aspect ele funlor pe care le deţine isdamentale aile interferentoricul, lu citeva decenU
ţei di ntre cercetarea Jstode la l·edactarea 1ol', imFlorin CONSTANT/NIU
rică şi presă. Din necesipresionează deosebit
atit
t{t\i de s1stematizare voi
prin
documentarea
1igu.roasă, cH şi prin adî'nîncepe cu cea de a doua
cercetător ştiin lif ic principal
di rectie şi anume cu rolul
cimea anal~zei. Voi face o
la Institutul Nicolae Iorga
presei, de izvor pentTu
paranteză pentr u a arăta
investigaţia istorică. După
că istoricul beneflci~ă de
ceea ce se numeşte regula
cum se· ştie, reconsti1.ui.rea
faptelor istor ice - care este obiectivul pt:incipa1 al
epilogului, adică el cer,cetează un fenomen atunci ci'nd
cercetărilor· noastre - se sprij ină pe mărturi i scrise şi
desfăşurarea I ui de la cauză la efect s-a încheiat şi are
nesc!·isc cum ar fi, de exemplu, mărturiile arheolt)deci posibilitatea să cunoască şi desfăşw·ările J,de culise''
gi::e. Prinfrc cele scrise, presa. din moment ul în cnre
Pe cat·e con LemporaniJ nu le cunoşteau. Avind b ate
apare. ocupă u n loc import-aut. Acum vreo trei de,.Ut•ele" necesare pentru înţelegerea unui eveniment,
l ~t o rieul , clis tanţat în timp, peate formula o judec:eni i, dil'I cor•diţii obiect ive (dificultăţi de acces la
fondw·ile documentare), reconstitu irea s-n s prijinii:,
ca a ce este întemeiată pe cunoaş terea ansamblului
!aptelor. i\ p~ icind regula epilogului la articolele lui
în primul rind pe mărturiile care au apăru t în ?ia.re
Tudor Teodoresc u-B ran işte, consid.e r că judecata lui
ş i mai puţin pe acelea care erau furruzate de al te
nu es te cu nimk deosebită (sau deosebirile sînt
~u rse documenta1·e ale vremJi. Tendin\a aceast::i a Co,,;t
neesen(iule) d e judecata noastră, a istoricilor de azi ;
<.'l' ilica la ş'i abandonată din memenlul în care a ex isceea ce arată capacitatea sa de informare şi de
tat - ma i ales du~ă Congresul al IX- lea al partie va luare exactă, de a nalj ză corectă a fenomenelor,
d ului - po. ibilftatea unor explorări sistematice a
pe scurt ptofEsionalismul său de excepţie. Un astrei
fonduril'or â oeument are. Deci. pei;itru jstoric. presa
rle ga ~etar este cal)abll să creeze un curen.t de opieste în priml1l rînd o sursă de informaţie. Fireşte
n ie. După cum pot spune că, ;:n peri~ada ne utralică d atele pe care le oferă un ziar trebuie cernute
tăţU Româ.n iei, în a nii
1914-1916,
a:riicolele lui
primr-o grHă critică .foarte seve1•ă, intrucît n u to l
1\ lcolae Iorga, publicate în „Neamul român-esc", arce s-a tipări t .în presă a corespuns pe deplin reali.t icole în cal'e s- a militat răspicat, energic, curajus
lăţii. Pentru istoric. în m om entul ci.nd se cercetea z~
pent ru 'împlinirea idealului de un it ate naţională a
ctwente!.e de opinie publică, presa devine, însă. o
poporul:ui român, au fost deosebit d e sti:mulativ e
s u1·să preţioasă întrucît, clin acest p unct de vepentru accl curent de opinie publică în favoareA
dere . este mai important ceea ce s-a crezut de.>pre
par ticipării 'României la marea conflagraţie, în veun eveniment daitorită publicării anumitor ştiri în
de1'en d es;.hi~şiril un'ităţii naţion ale.
pres;î, de cit ceea ce s-a petrecut în realitate. Adică.
lată cum :în cadrul opiniei publice, un zia.l·ist de
lmaglnea colectivă a .unui eveniment a fost modelată
mare autoritate ..:a Iorgi;i şi-a creat statura de aposnu de desfă~urarea lui reală, ci de felUl în care a
ll>l şl nea.rnului tocmai pri n presă , 'în această pefost tra.n·smisă de mijloacele de comunicaţie în masă
L'i oaclă a luptej pentru desăvirşirea unităţii nş.ţio
ş i . în primul rînd, de ziare. Deci, istoricul este lnt enale. g1 a fos l - şi aki es te dubla iposlază a unui
t·esat, pe cie o parte, să culeagă din ziar datele
ma:e ziarist - pe de o parte, exponentul unei aspica1·e să-i pe!·mită o reconstituire cit mai exactă a
rat i.i a opmiei publice, iar pe de a1tă part.e, un
evenJmentului. iaL' pe de altă pa1'te, să cunoască cum
îndrumăt or al opiniei publice.
<t f o-;;; r ecep1al de că tre opinia publică un eveniment
- După cun1 se vede, deşi v-aţi propus să vorbiţi
sau aUul s i cam s-a format un curent de opinie, în
în prhnul dnd despre presă ca b vor al cercetării
func~ie de o anumită modalitate de prezentâre a
istorice, pc nesimţite aţi ajuns la. cea de a doua
fap telor. Pentru noi, mai ales pentt·u perioada de
lat:ură a btlroferenţei dintre presă şi istorie, şi a.nuistor ie co ntemporan ă, presa rămine un izvor Iundam e la rolul presei in modelarea opiniei publice, ceea
nien tal şi cercetă.rile intreprinse în ultimele dec.mii
ce demonstrează întrepăh-undcrea di ntre aceste laturi
a~1 n 1lorHicat din pli n această sursă.
ale ra110rtulu.i presă-istorie.
- V1trbinâ despre curentele de opinie, spuneaţi
- Da, din acest punct de vedere aş spune ca
că acestea pot fi surprinse cel mal 'bine cercetind
iş toricli sînt puţin in urmă. Dacă l a noi s-au făcut
Presa. Cum reuşeşte Istoricul să depart-a.jeze factorul
-

Cr<1nică

pr~sa.

INTERLOCUTOR:

Interviul nostru
cercelă1·j

meritorii în domeniul isloriei presei, mai
s-a studiat impactul presei asupra opiniei publice. Nicolae lorga a publicat în 1922 „Istoria presei
române", care constituie prima sinteză -serioasă din
punctul de \·edere al informaţiei din acest domeniu.
Mi se pare sem ni(i ca\Jv !aptut că pe foaia de Litlu
a căqii, ei a simţit nevoia să-şi scrie, sub numele
lui, calitatea pe cai·e vroia s-o releve atunci cind
a seris această carte şi anume : Nicoliae Iorga, ziat'ist. Cu al le cuvinte, el, ca istori·c , a s imţit nevoia
Să-şi dubleze activitatea de istoric prin aceea de
Ziarist. PulJlica!,lile : „Neamul românesc", „Neamul
românesc uentru popor", destinat cu precădere lumii
J:urale, sau „NcamuJ românesc Jilerar ", destinat
ce1·curi:or liletar-arLisUce ale ţărH, arată nevoia pe
care acest gigant al istoriografiei româneştl a s1mtlt-o de a comunica permanent cu opinia publică.
Şi canalul pe ciu·e l-a considerat a fi cel mai util
a fost pre!'a.
Şi cum an ajuns la cea de a treia direc{ie, aş
spune că în momentul de faţă istoria beneficiază
de o siluaiie privilegială pe care nu a cunoscut-o
niciodată in trecut. In numeroase cuvîn tări, îndeoSE:bi în expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R.
din 1-2 iunie 1982, lornrăşul Nicolae Ceauşescu a
subliniat cA întreaga activita1e ideologică, politică,
cfe p1·opagandă. de educaţie dln tara noastră trebuie
Si\ se înlemelt>ze pe cunoaşterea trecutului milenar
de lupH'1 al poporului român, pe originea noastră
ciaco- romanu, a cont.inuităl-ii şi unităţii românilor, a
htptei pcntt·u independe nţă, a locului pe care poporul
r omân J~a m·u1 In istorfa universală. Deci, î:n lumina
acestei directive p1·esa noastră ar.e un rol extrem
de important i~ difuzarea cunoşlinlelor de istorie
c~ mijloc de educaţie polilică şi patriotică a m aselot' de citi lori.
Presa noai-.tră a 1·ealizat în acest domeniu un
ui·iaş pas înainte. Penlru a da un singur exemplu,
aş aminti numai recenta a:nlversare a 600 de ani de
la înscăunarea lui Mircea cel Mare ca domn al Ţării
Româneşti. A1 I icolele care a u apărut în p resa noast:-ă din Capitală şi clin judeţe au prezentat această
Personalllale cu adevărat remarcabilă a trecutului
românesc in inlreaga ei dimensiune : de gospodar aJ
ţării, de luptălor pentru neatîrnare, de. sprijinitor al
dezvoltării cultural-artistice a poporulu1 român. Cercetările istorice chiar cînd sint tipărite in revistele
de specialitnte. ' rămîn de obicei in cei·cul închis al
cititorilor acestor pubUcati.i. Or, a~eastă aniv~rs.a1:c
a înscăunării ma.relui voievod Mircea a prileJwt
un progres excepţional din punctul de vede~·e al
cunoaşterii PffSonalităWi sale. Au fost descopente un
şir de lzvoc1re n,o i, fiind introduse pentru prim~
dată în circuitul ştiinţilic. Pe baza lor , au putul fi
regîn<Ute şi reinterpretate un şfr de date care erau
CUhoscule ant·edor şi astfel, progresul nosku în
cnnoaşterea p€.rson~ităţii lui Mircea cel Mare a iost
cu totul remarcabil. Marele public nu avea acces lR
toate aceste studii, care, pl·in inseşi natura lor, erau
mai mult sau mai puţin aride, dar presa a fost aceea
care a asigu1 at transmiterea acestor rezull<lte recente
ale cercetărilor istorice in rîndul a sule şi sute de
n:H de cititCJri. Fără aceasf.ă activitate sustinulă a
presei nonslre. rezultatele şcolii . ro~e de istori~
în domeniul evului m ediu ar fi patruns mult mai
greu în cercurile marelui public.
Şi pen1ru că ne aClăm la acest capitol, iar discuţia
noastră va apărea în revista proiesionaJă a ziariştilor!
mi -aş îng~dui şi o observaţie crJt:ică. Este vorba. ~1
de un aspect din activitatea prese1 cu care profes10o işlii istoriei sînt m&i
puţin de
acord. Incontesi.nbil, în momentul de Iată există un interes imens
Pen tr u isf ot·ie. Funct ia aceasta, de „magistra vitae",
puţin

istoria o exercită actualrnenle aşa
ClU'YI nu
a exercitat-o niciodată in milenara ei dezvolw·e. Or,
acest viu interes pent;ru istorie face ca un număr
foarte mare de persoane din afara profesioniştilor
istoriei să fie preocupate de studiul trecutului PO·
porului r-0mân, de studiul trecutului societăţii umane.
Nu întotdeauna aceşti entuziaşti dispun de mJjloace1e, de tehnicile de invesLlgaţie, nu întotdeauna
cunosc reguiile criticii istorice. De aceea, în cercetările lor, c~!·e sint porni te din cele mai nobile intenţii., se strecoară de multe ori grave erori. Pt·esa,
dornică să prezin te tot ceea ce este nou, tot ceea
ce poate prvvoca un interes deoseb it, îşi pune foarte
repede coloanele la disp0ziţia acestor amaito1·i, care,
necunosr.:ind temeinic p1·oblema pe caJ·e o cercetează,
au impresia dl ei au făcl1 l o mai·e descoperi re. Astfel, din dorinţa de a informa citito11il cu elemente
d-e senz::itie cip;u· a t'ticole ce cuprind rezultate de cercet;i ri incomplete şi un.eJe lncorecle.
- Pentru că aţi formulat nceste observatu critice
interesante, v-am ruga să n e dnU şi exemple concr ete.
-· Am fn \"edere felul cum a fosL discutată în
pres'11 de exemplu, problema genezei poporului român, a 1itnl>1 i dace, a cu,·inlelor de origin e geto-dacă
rămase in lm~b::i română. Prea de multe 01·i în locul
filologilor, al istoricilor, al arheologilol' s-au aflat
amatori, ca1·e, aşa cum spuneam, avtnd cele mai
bun~ i ntenţii, nu au avuL dl)Cumentatia. info1·maţia,
pregătirea ne:tesară penwu a se pronunţa în acest
domeniu. Şi d in cauâi că. !n tapt. cuvimui tipărit
are o autoril:>Le extraordinară pent.rn cititorul obiş
nuit, el nu pune la îndoială o afirm::iţie pe care a
citit-o într-(• pagină ae ziar. Şi astfel, pe de o parte
~e transmite o informa~ie eronată, iar pe de altli
parte este pusă sub semnul îintrebării cercetarea ştl
inlifică.

- Pcnfru că o altă asemăna.re dintre ziarist şi
istoric este JJreocuparea constantă llentl'u căutarea şi
desco11crirea adevărului, vă rog si nrătali care sinl
1>enlru i<;toric criteriile ce stau la. baza stablUrii ade1•ărnluJ, dat ltind că ~ta, alăturînd dllerite date,
inlt"rprctindu~Je poate deveni uneori subieotiv şi el.
Cred că mi-a:ll pus întrebarea esenţială a cercetării istoric1; şi, în a~elaşi timp, întrebarea cea mai
grea pentru un istoric. Din cauză că efortul istoricului de a stabili adevărul se loveşte de obstacole
foarte numeroase şi foarte anevoioase. Voi da un
exemplu prect'dat de o comparaţie : istoricul se a.seamănă pină la un anumit punct cu un agent de circulnfie care trebuie să ancheteze un accident. De
regulă, cei doi şoferi dau versiuni complet contrad!ctorii, fir:care incercînd să t.reacă vina pe seama
celu~lalt, iar martori i, în funcţie de inteligenţă, memorie, capaC'Uate afectivă. sph'it de obset·vatie, reţin
cite un alt element. Şi atunci, djn mărturii contradictorii, trebuie să se ajungă la stabilirea adevă
rului. Profesorul meu de istorie universal ă, medie şi
modernă, academicianul Andrei Oţetea, cita totdeauna
cazul lui Sir Walter Raleigh, care, fiind închis în
Turnul Londrei, voia să-şi treacă timpul detenţiei
scriind o 1UC'rare de istonie. La un moment dat a
a uzit în st r~dă larmă, zgomot, s-a aplecat peste fereastra şi a văzut că avea loc o încăierare. După
aceea a constatat că toţi aceia C&·e veniseră să-l
viziteze şi care asistaseră la incident, îl p ovesteau
altfel decîl îl văzuse el de la fereastră. Atunci şi-a
dat seama de dJficultatea, chiar de zădărnicia efortului de a scrie o istorie care avea să se întemeieze
Pe mărturii de felul acelora pe care le auzise e i
însuşi în 1eg~lură cu încăierarea.
Deci istoric.ul întimpină un prag obiectiv în efori ul său de jnYestigaţie, care vine d in izvoarele pe
cru·e se întemeiază cercetarea. Pentl'u stabilirea
antecedentelor revoluţiei de eliberare socială şi naliollaJă, aJt lil'ascistă şi antiimpenialistă din august 1944
este e. ·trem de important a cu noaşte criza regimului ele cUclaiură antonesciană. Or, pentru a înţe
lege acP.astă criză, trebuie să cunoaştem raporturile
româno-germane şi, în primul rind, 1·aporturile din·

· d'~i diclalori · H iller şi Anlon~scu. Ultima în-

tl'e cei v
·
•
·
vedere tii11lre ei a avut loc la Rastenbutg, la
1re
• h e i erea •m t•1
· · · A n l onescu
:i-6 august Hi44. După rnc
1 n.u·11,
a dictat o nolă de conversa\ie şetulu.i său de cabi·
net, iar interpretul lui Hitler a întocmi1 şi ~ o nolă
de convm·bire pentru partea germană. Astăzi, cînd
confruntăm

cele două versiuni ale dialogului dintre
cei doi, constatăm că există deosebir.1 marcante ln
p 1·obleme esenţiale. Parcă spre a spori diiicultăţ!le
cercetărilor istCYrice, P aul Schmidt, interpsetul lui
Hitler. care după război a căzut prizonier şi a Iosl
interogat de către americani, a prezentat toate inlîlnidle dintre Hit.Ier şi Antonescu, în afară de aceasta
din 5-13 august 1944. (Textul se păstrează la Arhl\·ele na tionale din Washington). Deci, cum la această
com·orbire nu s-au aClat dedt cei doi şi interpretul,
noi nu a\·em în momentul de faţ..ă un mijloc de a
stabili riguros desfăşurarea dialogului Cu loate dificullă\i1e de acest gen, nu înseamnă că istoricul nu
pnale stabi1i adevărul. Aş spune că un şir întreg de
fapte, pc care. in diverse timpuri, di.verse personi;1j~
din istori~ au încercat să le ascundA, cercetarea istorică le-a dat la iveală. Şi, de fapt, aici slă maren
for\ă a istoriei. Istoricul, ca om, are mijloace liml1:ite de a surprinde adevărul, dar istoria, ca şliin\ă,
nre mijloace nelimitate de a stabili adevărul, pe
rn isura perfecţionării tehnicilor de investigaţie (azi,
cic pildă, e>.istă posibililalea folosirii calculatorului).
Se vorbeşte chiar de o adevărată revoluţie in domeniul acestor tehnici, cum ar fi folosirea carbonulµ i
H penlru dalarea în arheologie, deci mijloace perfec~ionale cm·1;1 nu au fost la îndem1na genern.ţlilor
de istorici din irecul. Această perfecţionare, desigur,
n~ apropie şi mai mu.lL de adevăr. Da1', aşa l!Um
spune gnoseologia marxistă, adevărul absolut reprczlnlă d~ fapt un obiec1iv care se atinge, ca o tendinţii, prin însumarea adeYărw·Uor relative. Totuşi.
cel mai important în cercetarea istorică este să dispui de mărturii din u1~ghiuri dt mai diverse. Sînt
personalilăţt istorice pentru care noi avem mărturii
al<! parlizonllol' şi ale adversarilor, întocmai ca un
obi<?ct pe cm·P. l-ai ilumina
succesiv din diverse
ungl11uri. Atunc! detâlii.le apa1· de fiecai·e dală altfe1.
O pel'sonalita1e uman,J__.:ste atiL de complexă incit o
ast.Iel de multitudine de inărburil ne ejută la cunoaş
terea ei. Din păcate, pentru unii dlc vo1evozii noştri
noi nu avem decît mărturiile cronicarilor şi rareori
mărturii ale oaspeţilor care au venit la curtile lor
şi i-au cunoscut. Dln această pricină, ceea ce aş
numi structura intimă a personalităiii lor este foar1e
gl'eu de conturat. lată, in Occident Vla.d Ţepeş nu
este cunoscut decît sub imaginea unui vampir singeros, devenind, sub numele Dracula, personajul unor
filme de groază. Imaginea aceasta a .fost fabricată
de căLre auversarH lui şi, un cercetător, Şerban
Papacostea, de la Institutul nostru, a w·mărit genez:i
:ic~slor pove&Uri de groază din epocă, din secolul
al XV-lea, care avenu o finalitate politică: justiiicau o anumită atitudine a lui Matia Corvin in legă
turf1 cu politica de cruciadă şi apoi atitudinea negustorilor saşi fală de domnul român. Această litera·
tură s-a propagat şi a Cl"eat o anumită imagine. Pentru că, dacă n raportăm pe Vlad Ţepeş la climatul
mental al secolului al XV-lea, constatăm că el nu
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era mai crud decil un lung şir de suverani contemporani cu Ei. Exemplele pe care le oferă J ohan
Huizinga in Amurgul evului m ediu arată că secolul
o.I XV-1ea este o perioadă în care, ca să ro10sesc formuln istoricului olandez. „s1ngele se amestecă
cu trandafirii ", demonstrind o ănstabilitate afecth•ă
foarte mare, trecerea rapidă de la cruzime la lacrimi. Un şir întreg de condiţii materiale şi spiril uale explică această labilitate afeclivă.
A numi le concepte, chiar anumite clişee mentale ale.
celor din Evul mediu erau deosebite de ale noastre
şi noi nu trebuie să-i judecăm pe oamenii aceia
rapot·lîndu-i 13 co01·donatele noastre. De aceea, cred
că e foarte important pentru stabilirea adevărului
să reuşim să Intrăm in pielea personaje1or pe care
le cerceti1m.
- Dln nl'est punct de vedere, 21arlstu1 este privilegiat, pentru ol adevărul liind oricum mat uşor
de s tabilit, dat fiind că scrie despre fapte şi oameni
cu care este (!()otemporan. Ceea ce nu înseamnă d
c scutit t.ohlcauna de erori. Poate că nu intimplltor
clespre zint·ist s-a Sl>US că csie ,,istoricul clipei". Mirturiile sale, îuswu ate în timp, pot aspira să devină
istorie?
- Cred c5 da. Am văzut lucră.li , de pildă în
domeniul celui de al II-lea război mondial, care. <ie
fapt, însumcl'lză, pentru fiecare zi, ceea ce a apărut
in presă : comunicate, informaţii, reportaje. Din insumarea lor se J:ealizează o pan01·amă a contlictului
din anii 19!">1!-1945. La remarca privind coincidenta
de obiective înlre ziarist şi istoric, perfect întemeiată,
privind ati ngerea adevăl:ului, aş vrea să atrag atenţia asupra unui aspect specific momentului actual.
Noi sîntem con1lruntaţi în ult.imul Ump cu o recrudescenlă a inlerprelă.rilor lendent:ioase, vizind aspecte
fundamen tale ale istorJei poporului român : originea
daco-romană, aonlinuitatea în spaţiul carpato-danublano-ponUc, procesul de constituire a statului naţio
nal unihr român, unitatea poporului român, loc~tl
pe care 1-Qm avut in istotia europeană şi chiar rn
ce.i 1in!versală. Aceste interpretări prezintă intr-•l
lumină dennturată aceste probleme capitale pentni
trecutul nostru. Şi o fac nu pentru că autorii lor
nu ar cuniiaşle izvoarele şi luară.rile noastre. Fireşte, există şi cazuri in care cel.'celători oneşti din
străinătate, neinformaţi în privinţa rezultatelor istot·jografiei româneşti, ead
victimă unor informaţii
errmate culc=se din alte surse şi lucrări. Dar cea mai
mare parte din aceste intel'pretăti tendenţioase sînt
făcute cu bunii ştiinţă şi ele au o finalitate politică
lesne de delectat.
Jată, de pildă, această discuţie 1n jurul auloht.oni~i
rom&nilor şi a continuităţii româneşti :în Transilvania
nu înseamnă altceva decît reluarea unor idei rev!zionlsle care at.: circu1at de mult în acest domeniu.
Aici aclivit:ilca istoricului nu este numai activitate
ştiinţifică1 ci şi o act.ivilale politică. Pentru că r~s
pingerea unor astfel de interpretăL·i tendenţioase tm.~
în egaHl măsură şi de latura ştiintifică a cerceUim
istorice, dar şl de funcţia ei social-politică. $i cred
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- Cum a 111ccia\i că a rctlectat llre$a accaslă
1wcoc11parc a istoricilor de ~ comba te leoriiJe fals~
şi a tiPmonscr a adevirul istoric în problema nnttiţU
şi ton ti nuil ăţi i poporului român ?
- lntr-ade' ăr, rolul presei a fost capital pent:-u
cil, aricit de ră.spi ndită ;,u· fi o revistă de specialitate,
en nu are aodienţa de public pe care o are un Zial'.
i\oi. istoricii, am fosl Lotdeauna doritori ca rezulta1e:e cercel :lrilot· noastre să capete o răspînd.ire cil
mui largă şi aceasta nu.mal presa poate s -o asigure.
T::i ceea ce pl'iveşt.e întrebarea dumneavoastră, est~
su Cicient, crecl, să arăt că marea majoritate a replicilor date ele istoricii români răslătmăcililor tendenţlo~e ale trerutuluj poporului nostru au apărut nu
în publicatiile de specialitate. ci în
periodice de
mare circulaiie („Româ nia literară " . ..Con iempo~
nu! „ 0 tc.). Numai astfel ele puteau să fie cunoscute
in 1induTile marelui public. Prin informarea prnmptfa
şi exactă despre
cercetările istoriografiei române,
presa noastră - şi aş cita aici, în primul rind. rubrica lui S i h ·iu Achim l\lirtnrll noi in arhiva istorici. din Scînteia" - îndeplineşte o însemnată Cuoc\ie poUticu si educativă. Istoria, mai exact cunoaştere!! ei, este o componentă esenţială a educatiei p olitice şi patriotice a poporului nostru. Acordînd un
spaţiu larg proble.melelor de istorie atit prin prezentare!l celor mai noi rezultate ale cercetării. cit
şi prin c·riLicn teoriilor false despre aspecte funda mentale ale trccuLului românesc - presa noastră îşi
indeptlneş ~e misiLmea ei, aş zice de onoare: informare.i şi educarea publicului cititor.
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că.

în momenLul de

Iată,

istoriografia

română,

angn-

această acţiune ele combatere a interrăuvoitoare, a răstălmăcirilor
I.reculului
slujeşte prin această activitate interesele
ale poporului român. Aş semnala voll1-

j.lt.l plena.; in
rre:ărilor

t'umanesc.
superhmre
mul recent apărut. culegerea de studii Jocul p ericulos a.I falsifi cării is toriei. care înmănunchează tocmai
a 1 E•il da texte în care
istoricii noştri inîăUşeazu
tolala lip~ă ele
fundament a acestor interpretări.
F'orin 1S"t<1riogrnfiei româneşti în această confrunl'il:e
vine din el.incidenţa perfectă intre adevărul istorir
şi in1eresela superioare ale poporului român. Adică
pentru 01 ice cercetător onest cunoaşterea mă1·1unil rtr
arher1logice. a cronicilor şi a altor categorii de izvoare sinr tot autea dovezi pentru continuitatea ( I
unitatea popc„uJul i·omân în aria străvechii Dai.'!!.
E interesant d~ sublinial că adversaru n oştrl sînt
n~eia care h'ebuie să falsifice izvoarele, trebuie să se
abntă de Ir. ade\•ăJ.· spre a-şi susţine punctele ut>
vedere. Noi este suficient să spunem adevărul pent1u ca pozi\ia noastră să fle aşezată pe o temelie
dt! nt::clin :i1. Aici este for~a istoriografiei romfines1i
şi aş <;pUnC! cu din momentul în care în secolul al
XVlll-lea s-a deschis, din interes po litic, aceasta prob temo a c:mlinulLatil noastre, din acel moment i-;to1•io::;1·a îiu ro m::.nă a putut să desfăşoare o acliv1ta1e eficnce de- combatere a teoriilot· pseudoştlin1i
f ice. tocmai pE'nlru că nu s-a indPplirtat niciodată
de la nde'. ăl'.

Iiariştii

României socialiste,

angajaţi

în promovarea idealurilor de pace
(continuare din pao. 8)

decenii, (ara noastră,
st:atornlc de soluţiona
rea problemelor cardinale ale contl'mporaneitătii , a avansal.
prin
glnsul de înaltă autoritate morală
al tovarăşului Nico1ae Ceauşescu.
idei cu o mare fortă de persuasiune. a prefigurat soluţii de însemnătate lstorlcA, judicioase. constructi\·e. demne de tu·mat.
Căldura omenească şi luciditatea
revol u\ionară,
exlraordlnara capacitate analitică şi consecvent.a de
n ezdnmcinaL în susţi nerea .p rincipiilor coexistentei pa.~mice. puterea
exemplară de sinteză şi evaluar«:>
exuclă a 1·apo.1·turilor de forţe din
arena interna\i ona lă. iniţ ierea unor
musuri realiste. de Q incontestabilu
Urnele

două

preocupată

insemnălnle

principială

şi

practică

reprezînt."i coordonatele definitorii
ale acli\'ităţii marelui nostru Erou
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Interviu realizat de
Milena COMARNESCU

1n

plenar
lume

intre eroii neamului,
to varăşul
Nicolae Ceauşescu. mesager neobosit al aspiraţiilor noastre legitime
către o lume a colaborării şi bunei
in~elegeri. Nimănui credem nu-i este indiferent destinul prezent şi viitorul pLanetel Pămint ;
nimeni nu poate rămine insenc;ibil
la pericolul real pe care îl reprezintă arsenalele nucleare acumulate
în Europa şi în alte puncte fierbinţi ale globului, nimeni nu p oate
accepta cu inima împăcată ideea că
imensul lezatu· material şi spitilual
nl om enirii, întreaga civilizaţie a
plane:ei se pol pulveriza
într-o
bunii zi sub iureşul de foc al unor
explozii pustiitoare. Da1• apelul la
luciditate. la raţiune, evaluarea 1·espuns:lbilâ a pericolelur efective şi
polen\iale ce decmg în chlp obiect!\· din galopanta cursă a înarmă
rilor şi m ai cu seamă decelare:i
acelor
măsuri impet·ios
necesare
de dezarmare nu sîn t - rereren-

dumul ne-o dovedeşte din plin deziderate abstl·acte în politica intemă şi externă a României,
ci
laturi eoncreL-palpabile ale acestei
polillicL
Ţinuturile
vasluiene. incărcate
de istorie şi legendă, de eroism şi
ine(abilă \ribraţie cpnstructivă, au
cunoscut prin secole mult.ip le \7icisituclini generate de colropiri şi
războaie. tn -cumpăna vremilOl'. în
ani de privaţiuni. lupte. greutăţi şi
sperante. a prins
contur şi s-a
sublimat în convingeri de nezdnmcinat dragostea fierbinte faţă de
aceste locuri - dragoste pe~etuată
din generaţie în generatie, ca o
tortă
puternică şi
vie.
Bravii urmaşi ai marelui Ştefan
Vo:evod. în consens unanim cu întregul n osLru popor, a u rostit la
referendumul de la 23 noiembrie,
un DA botărît în favoarea dezarmării şi păcii, confinnind cu putere, împreună cu toţi cetăţenii paMei. valoarea inestimabilă a iniţia
tivei marelui
nostru conducălor,
1uvarăşul Nicolae Ceauşescu. O ini \iativă faplă deosebit de curnjoasă, cu larg ecou în lume a căpăta t
în această lună pecele.'.l inconfundabilă a votului unani m , în crustin du-se definitiv în memoria noastrll
şi în i!'torle.

Atelier

.

CRON:.1cA DE ARTĂ
act de responsabilitate
profesională şi morală
De vorbă cu CORNEL RADU CONSTANTINESCU
-

Voi începe cu cea m ni fi·eccu cea mai banală şi m ai
banalizată dintre întrebările ca se
pun în legătură cu cronlca d e nrtă:
.:ui i se adresează în primul rl.nd
- publicului sau cl'eatorllor ?
- Mai degrabă aş spun e cui ar
trebui să-i fie adresată. Cronica de
artă nu-şi are raţiunea,
desigur,
decit în măsw·a 1n care se adresează publicului. Nu vreau su spun
că nu ar interesa şi artistu!, că
acesta nu ar putea trage concluzii
î n urma unei analize sel'ioase şi
aprofundate a operei lui. BJneinteles că nu putem aştepta de la cronică să ofere reţete practice.
CJ.1
ajutorul cărora un creator
să~i
schimbe imecliat m odul de a aborda realitatea,
maniera de lucru.
Observaţiile cup11inse in cron.ici pot
constitui însă binevenite motive dt:
reilec~ie pentru a rtist şi, .în acest
Iei. ele îşi îndeplinesc misiunea.
Din păcate, însă, e.xistă şi cronici
al căror scop pare a fi flatarea
artistului sau, nu arareorn. o demonstraţie orgo]joasă a calităţilor
venlă,

lntelecluale ale c:liticulul insuşi.
- Deşi adresată in primul rînd
publicului, cronlca de artă nu este

înt-0tdeauna roarte accesibilă cititorului obic;;nuit al ziarului. Care sînt
cauzele acestei ilizibilităţi 'l
Ceea ce mi se pare supără
Lor, în majoritate.a cazurilor jncrimln.ate, este u ti lizarea unui limbaj
preţios, cu pretenţii de specializare. Marile modele în critică au fost
întotdeauna desăvirşite exemple dl:>
cl.aritale a judecăţii şi a expresiei,
de concizie, Există un raport ferm
î ntre ceea ce vrei să exprimi, ceea
ce PQţi să exprimi şi modul
i:-i
care exprimi. Sî.nt convins că de
Cele mai multe ori stilul confuz al
redactării iz\·orăşte dintr-o confuzie
ldeatică.

Sigur că nu putem vorbi oricum
tl~pre oper a de artă, slgur că există un anwne limbaj.
propr:u
te.mei. El nu trebuie să fie însă fo
n~ci un caz tehnicist. încif rat, ci
s vegheze mai cu seamă la proPr1etatea termenilor. I n cee.:t C'e mă

simt tot mai mttlt nevoia
unei c1·onici concise, i;gu.roase, chiar
austere. Cronica
apărută in 2ia-r
nu e o carte, nu e un studiu de
speciali tate. O cronicii. trebuie sfi
continl:I doar citevn observatu, citeva idei 1'undamen tale privhur la
evenimentul relatat, la expozitia pe
care o consemnează.
Ingrijorător mi se pare, de asem enea, modul extrem de elogios în
care se vorbeşte despre mai to::i.te
Clperele analizate (ceea ce JIU inseamnă oă unii dintre artişti nu
meritil, ef.ectiv, elogii). Există însă
u.."\ abuz de s uperlutive, o stare de
permanent eh"tnz, care ajmtg pînă
la urmă paradoxal, să anihileze,
de fapt, ,·almile. Orice tînăr debutant este comparat
fără reUnere
cu marile personalităţi din lumea
artei, în perioada 1or de ma.xi m f1
forţâ creato.:i.re. Nu demult citeam
o cronică în care un tinăr pictor
era aşezat ală turi de Andreesc u p e
care nu numai că îl egala dru· îll
puiveş~e.

bmtă

măsură

ez.;:ogerăt·i

îl şi depăşea.

~Ll,_

descalificante pentru critic. cred eu, care nu fac servidi
nici artistului şi cu atit mru purm
pubDcului, derutat de ierarhizăril~
valorice propuse. Aceeaşi ten~atie,
a dilatărjj unor contw-u.rj, a umflări i excesive a unor merite, w
recun oaşte, în ultimi i ani, şi în producţia editorială. Atita vreme c:t
incu nu avem un albwn într-ad~
văr semni!icativ CoI'neliu Baba, sfi
acordăm spaţii largi unor arti<J~i
contemporani oneşti d ar, după pă
rerea mea, mediocri, reprez.intă m:ii
mult dectt o nevinovat§ uşurln\:i.
Sînl lucruri care rămin. sîn t mlirt w·iile pe care le lăsăm \'ilt'>rnlul
despre arta şi artiştii acestui rn'lment. AJ.· fi C.'\.'irem de grâv c:>.
peste cincizeci sau o sută de an:,
criticii de artă de atunci sr1 fl e
nevoi tl să facă Ol'dlne în zesti·e~
ari istică lăsată de noi, să încc•IQi>.
abia. necesarele acţiu ni de valnrl7.arc a unor opere şi person:t!?tă i
nMistice.
- Această punere în ordine, a<'e:istă. acţiune de valorizare
sini

n ecesare şi publicului oontent»OM
Consideraţi că. .Ic POate afla in. ~ronica apărută .în.ziare 'l
„ . .
-Esle interesant de observat
un fenomen : cu <;ît expt•t!Sia artist.ie& este mai ambig:u~ sau . nţcon
cluden tă, cu atît infJ.Qreşte. m ai
murt, pe 1ţ1ar~ea ~i, o llteratună
p.:u:azitară, Cu .cit este mai puţin
J tmpede sel'ISul, s~.c;aţja, mesaj ul, cu .'a fit mai prol qce . 9evjţl . e.xp licaţ iite. Tendinţa este însă :.mondială, astfel 'focît, ~ _in ,glumă,
mai în serios, u.n estetician de lmpoctanta llri Arnold Gehlen se în1lre.ba
dacă · nu cumva critica de artă ar
a·ebu.i sli fie şi ea înscrisă în categorla operelor artistice. Jl: ·un fenomen delinitoriu secolului X):{ şi
mai ales ultimelor lui decenii.
Pr)vit.or la evoluÎia artei _ ~ a
·criLitii' de al'tă il1 perioada cim„
t emporan:l Se ridică ·un$ ţnţi:e:
bări care încă n u §l-aµ gă;srt răs
PW1S şi dâl·e trebuie .sli ne pt.~~
pe. ·una dint..re. cle ar Îi 'adec-Vares
lnslrUmentelor -de anaţiză ale ~
tic.ii la evo1uHa. înregistrată
~e
Cl'e3.ţia pe Câre esle chemată să p
aprecieze. Au apă.ful unele g§nµri
noi. para-a1·tistice, PI! care â.ut.oi;lţ
se shrăduiesc - să le tidice la :valoarea de artă, :folosind însă aJ,t~
mij!oa~e de e.xpresie decît acelea
tradiţic;nate: Din păcate, _ aceste for;
me de exprimare umana "sînt valorizate cu crilerjj estetice
cai:e
apartln secolului al XIX-lea sau
incepululul secollllW "XX. Judeclm
drept pictură o operă cite, prin
ceea ce îşi . propune, prin ceeâ ce
realizează, este anli-pictw·ă; judecăm cu concepte ale · esleticil traci itionale o operă care· se impune
mai mult ca obiect şi mai putin
ca reprezenta1·e . Am înliJnit nu o
dotă: în coment;area W10r încercări
ext.rem ele i ndră~neţe, a uhor i.:eale
noută\i in ·planul· concepţiei şi ·a)
expresiei, judecă ţi
impresîQttiste,
cu totul inoperante în aceste cazuri. .Sinl comemşrii care 1tu ser:.
vesc · nici arqsţului, n.i.CÎ pu)l licul~i.
sin fraze 'şi ··pEţgini 1ntregf care
nu servesc nimănl.il. ' Nu vreau.~să
sus.ţin că C.'-"Perimentele tr'eb~ ~g
norate sau ·respinse, dar sînt. cd11:
vins că· ele · i rebuie judecate" : c!t
alte măsuri, ţu alle ci:iterH -:cre
apreci~re decţt ·ace1ea lJUL\ia.te pină
c:cum un veac.·
·
:"' ·- · ~.·
- Dacă vorbim - tlespre· 'criterllle
- 4ra.ditionale sau 'nu - cu car~
operea.ză· critica d e ,artă, trebpf~
să vc l'lrlm, crea, şi despr.e pr_egă
tirea, despre specializarea. criticuIu i de artă.
Poate scrie- cron1cJ
orice gazetar care are ·condei i;\.: sll
zicem, instinct · artistic 'l
·
Intrebarea e foarte deHc<ită.
Dadi instinctul
artistic e foal'te
,·iguros şi cc•nRe;ul e remarc!!biL
r»spunsul p0ate 1• afirmat.iv. · Mă
glndesc, de pildă, că un nespecilllist, T~ dor · J\rghe?.i, a scrJs :e ro!"' ici valide şi - azi, în care. „cu v
1ŢlhLill<" desăvîrşită, , încurajat n~:.
mni va1o!lr ea şi a resplnS lmpQ:f~
tura şi mec}.iocrit.afea. Cu · () Vl')';
len tu binemeritată, el ·a intrepi-i'ns,

pu.r şi simplu, un act de salubrllale a rtistică de o solidă semnlficaţie morală, culturală. Sigur, insă,
că această forţă de pătrwu:iere nu

este la indemîna oricui.

Se înlimplă, însă, de multe orj,
ca profesioniş tii, criticii
specializaţi să pr-0eedeze prea „d.iplomâtic", astfel incit nuanţează Ia nesfirşit, ocolind însă o departajare
clară a valorilor de n onvalor i.
S igur că, in principiu, cronică :!U'
-putea scrie orice zi.ari.st care vine
cu dragoste şi aplecare reală spr~
artă. Nu poţi sli te ocupi de ac~s1.
domeniu un an, doi, să renunţi,
apoi sil te reîntorc!. Dacă nu devine o preocupare statornică, de
căpetenie, critica de artă e mai
bine să ne abandonată.
A te ocupa ani la riod
ac
cronici, a face dJn ea preocuparea
de cipetenie lnseamaA, crl'd, a te
speclaUza.
- Pină la W'mă, într-adevăr, tct
de specializare e vorba. lmi amlntesc, în această Ol'd.ine de idei, o
glumă pe care o cita
eminentul
crltrlc care a fost. Eug~n SchUeru,
într-o pre.faţă . El relata că un vizitator a văzut într-un muzeu dln
Atena mai multe vase greceşti, ale
c!lror desene l se păreau foarte sugestive ca semni!icaţie. !ntrebind
pe ghid cine i-ar putea da explicaţii mai ample despre aceste vast:,
a primit următorul răspuns : „Chiar
dwnneavoastră, peste un număr d e
a.ni, dacă s ubiectul vă pas i on es.ză
în Ir-adevăr".
Reve.rtind la subiectul nostru : avem şi condeie serioase, avem şi
cronicari improvi zaţi, dar proble··
ma im.portantă mi se pare aceea a
stabilităţii
rubricilor de specialitate, a consecvenţei cu care este
w-mărită şi comentată viaţa noastră artistică. 1n afara
„R om âni-ei
literare" (la revista unde lucrez,
„Contem.poranul" . nu vreau să mă
refer) cred că situaţia nu e tocma1
străluci tă. Şi mă gindesc mai ales
la cotidiane, publicaţii cu răspun
deri deosebite în opera de educaţie multilaterală pe oare presa întreagă este
chemată să o înfăptu
iască şi care, totuşi, au suprimat,
practic, cronicile de artă d in paginile lor.
A comenta prompt şi serios actualitatea culturală, spirJtuală a ţă
rii, a avea o atitudine, m1 se par
îndatoriri de prim ordin ale presei,
ale ~etarhlor.
ln all$Mlblu, cronicile literare mi
se par mai serioase, mai competente dac şi aici trebuie să-mi exprim o rezervă ce nu vizează calitatea, ci cantitat.ea. Sînt multe.
prea multe. Există tendinţa de n
nu face o selecţie riguroasă , astfel
incit pentru cititor devine dllicil
să se descurce, să aibă o tablă de
\"aiori.

De asemenea competente, exacte
în aprecieri, şi în pas cu actualitatea mi se par cronici.le dramatice. !n domeniul muzical,
însă,
cronicile sînt oI'.i prea abstracte ori
prea tehniciste, nefiind t1tile pubh-
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c-ulul neiniorl'nat dar nici meloman llor 10 rindul cărora se alia .:iameni exl.rem de culLiva1i şi
de
ratinaţi. Din multe cronici pu lem
afla ce a făcu t oboiul, cum s-a
achibat de sarcinHe ei picullna, dar
se vorbeşte mai puţin despre cnl!tăţile
generale ale interpretării,
despre originalitatea punctului de
' 'edere propus de dirijor, de solişti. Cred, de asemenea, că ideea
educaţiei estetice nu este suficient
urmărită în cronicile muzicale. S(!
pleacă de la ideea că absolut toată
lumea ştie din naştere cine e Beethoven sau cine e Bach, aşa cum
se uJ,tă că despre muzica mod.:irnă,
contempoi-ană se ştie extrem
de
pu{in şi că publicul are efectiv
nevoie să fie indt·wnat în înţele
gerea ei.
- Cronica
trebuie să înregistreze şi să comenteze doar v iaţa
artlsti~ la ii sa.u are menirea de
a înregistra şi unele tendinţe
nerale, de a „face ordine", cum
spuneau la începutul
convurbirii
noastre?
- Cred ci'1 o revistă serioasă îş i
manifestă atitudlnea critică, în primul rînd, prin rigoarea selectiei.
Rubtlclle culturale nu sint rubrici
de anunturi la mica publicitate, aş~l
incit nu mi se pare necesar să fie
prezente toate manifestările arr;stice. toate încercările inregistnn<! de
viaţa culturală a ţării.
Cel mai bun exemplu în acest
sens sint ~a numitele „jw:nale de
galerie", c&re acordă cîteva fraze
fiecărei expoziţLi, te plimbă io goană prin toate, fără a stărui în weuna, nereuşind să-l orienteze p~
ciLitor, să-i ofere reperele .într-adevăr semnificative.
Cred că e esentială selecţia, cred
că e de asemenea esenţială străda
nia permanentă de a incadra at·tistul în contextul cultw·al
contemporan, de a-j detem1ina în acest :tel personalitatea, origina.lilatea.
- ExiBta în presa noastră un tip
de rubrici concepute, aparent, didactic, in care evenimentele vieţii
artlsiiee curente era.u notate
l"U
puncte, cu steluţe, cu calificative
ek Un fel de ghid pentru cctă
ieanul care, dlspunînd de timp limitat, vrea să ştie dtre ce să-şi
indrep&e atenţia. Vi se par utile
Sau ,,schema"
astfeJ de rubrici ?
şJ-o poate alcătui fiecare
cititor.
din s uma cronicilor apărute ?
- D in suma cronicilo.r e
mal
greu, dacă nu imposibil, pentru publicul neavizat. to afară de crt.mi~L
revista
„Contemporanul" avea o
rubrică 1a care nu ştiu exact. din
ce pricini a renunţat {sper că nu
s-a considerat că flata orgoliul ct·iticului) şi care se numea „Cronicru·i i noştri \'ă recomandă ". ln fiecare săptăm.înă propuneam c'~ito
rilor cîteva titluri de car te.
Je
spectacol, de expoziţie. evenimente
artist.ice care mel'itau atenţie. Cred
că asemenea rubrjci slnt extrem de
necesare dar. sincer vorbind, ele
presupun un 03recare curaj
din

"e-

partea seni.nalarului. GîndiU- vă
dum neavoastră : dacă în săptămi
respectivă recomanzi două
căr
din cr::le şase apărute. ce te
cu ceilalţi patru autori ?
- l\lulţi dintre cronicarii
pagina. de ziar sint şi reali sau dr
tuali a utori de cărţi de s1>eciaU
tate. Sint \'Olume
scrise anum
sau, adesea,
culegeri d e articole,
Cronicile publicate., peste ani, î
volum, i'ji păst rează
validitatea 'l
Devin, etecth·, o carte d e păsh·
în bibliotecă ?
- O culegere de ru·ticole poat
deveni - uneori , nu întotdeauna
o carte ln adevărul sens al cuvin
tului, ba chiar o carte de reCcrin
\ă. Uneori, nu întotdeauna. Cred,
însă, că o culegere de articole e~t
oricum interesantă, măcaL· ca do
cumenl al epocii, al unei perH.~nde
Pentru auto1·, problema este ins
foarte delicată. E o experienţă p
c:.ire am făcut-o şi eu şl \"O\'bes
despre ea t(1cmai pentru că n u pr~
am cu ce să mă laud. La un mo
m ent dat am st.rîns cronicile pe cur
le pubLi casem ani la rînd şi , reciUndu-le, am constatat că, daci în
linii mari poziţia de atunci o păs
trasem, cronicile erau totuşi d~pă ~
şi te, prea l~gate de moment. de
scună respiraţie.
După părerea

mea, o carte trebuie scrjsă dintr-o suflare, de la
un cap Ja altul, trebuie gîndi~'l cn
o construcţie unică. Dar, repet, stnt
convins şi de utilitatea culege::i1or
de cronici care vorbesc foarte dar
despre epocă, despre o creaţie şi
desp1·e autorul ei.
- Una dintre prejudecăţile foarte rAspîndite priv ind profesia cronicarului atribuie fie.căruia dintre el
ei dorinfa, ratată, de a fi creat-0r
în domeniul de referinţ ă . Există şi
o vocaţie a criticului sau doar voca~ia pentru un domeniu artistic,
exprimată prin comentare.a h â ?
- Sini convins că există cJ \'Ocatie pentru critică şi că e.'(isiă şl
o profesiune core poate Ci exercitală ca atare. Că uneori se poate
ghici în apreciel'lle unui critic şi
ipostaza wiui artist ratat, e posibil
dar nu mi se pare simptom:i~ic.
Cred că actul cr,ilic îşi a junge sieşi
şi e capabil să ,·orbească despre o
personalitate relevindu-şi în ac;:eLaşi '..:mp şi personalitatea pr\>p:·1c.
Există şi critici care voi· să picteze ori să scrie romane. aşa cum
există şi a1·tişli plastici care !>imt
nevoia sl1 se exprime şi prin seri.<;.
Dacă vom apela la istoria artelor vom vedea că artiştii ma;:! au
încercat şi alt.e mijloace de expri •
more decît acelea ale Cl'eatiei lor
fundamentale. ! n conştllnţa culturală a omenirii nlci pictorii nu nu
rămas, însă . pentru vet"SW'ile
tor.
nici scri11orii pentru acuarele.
Cr istin a DUMTTRESCU
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loseşte, în ce constă. Un coleg fă
cind exces de „erudiţie", a:fiJ.•ma
într-un asemenea articol, că, prin

amintita

măsură, ţara noastră

modilică...

fusul orar (? !)

fi verificat noţiunea, nu

A

-

,,,...

corect

1nseam11a

a

fi corect inforlilat

e Necazu ri gazetăreşti datorate i gnoranţe i e Cit e de necesar să şti i bine ceea ce vrei să comu nici altora e Farse publicistice şi tilcul lor

Cred

că

.în zilele noastre, c.ind reeste în
plină expansiune, a fi tot timpul l a
curent cu ceea ce-i nou şi valoros
în specialitatea în care lucrezi esle
o obliga ţie pentru oricine. Cu :Hît
mai mult pentru noi, gazetarii. Despre aceasta s-a vorbit şi s-a sc:.'is
de nenumărate ori. (Numai cîte anchete a publicat, '.in ultimii ani, revista ,,Presa noastră" pe tema enu nj.ată mai sus !...) De aceea po::ioe
cii acum ar fi mai interesant să
disc utăm pe marginea unor fat')te
care ilustrează consecinţele subestimării acestei imuabile
reguli de
deontologie gazetărească.
Pentru orice îndeletnicire este reia tiv simplu să evaluezi, să defineşti avantajele directe, practice ale
strădaniei ce ţinteşte sporirea permanentă a volumului de cunoştinţe
ne<:esare. Dar pentru ziarist ? El
nu tămăduieşte oameni. nu constt·uieşte nave sau case, nu mînuiec;te lasere, nu elaborează noi aliaje
metalice... El este însă chemat să
scrie despre toate acestea şi despre
cei ce sînt preocupaţi îndeaproape
de pl'Oblemele pe care le implică.
Este obligat să discute cu aceşti
oameni. să-i înţeleagă. Unii colegi
cred că-i suficient să şlii cite pu(in despre toate. cu condiţia să te documentezi foarte atent, să notezi
fiecare detaliu furnizat de interli:>cutorl şi apoi să redai corect... Departe de mine gîndul de a trece pe
un plan secundar importanţa documentării „in vivo", dlt'ect pe teren.
Dar a te bizui numai pe aceasta
este total 1nsuficient. !ml amintesc
de o colegă, care, după ce s-a documentat „conştiincios" despre un
c:olecUv de tehnicieni ce brevetase
o i nvenţie importantă, a scris un
reportaj plin cu termeni de stri!:tă
specialitate, care îl făceau teribil cte
voluţia

ştiinţifico -tehnică

ermetic pentru un nespecialist. Cind,
bineînţeles, i s-a cerut să „tălmă
cească ", pen tru cititoL·ul
neavizat,
acei termeni, a ridicat din umeri
cu candoare : „Nu-i cunosc.„ Aşa
mi-a spus inginerul X„." Fără să
se întrebe însă: dacă ea - care a
stat de vorbă cu autorii invenţiei. nu ştie despre ce e vorba, ce o să
înţeleagă cititorul ?
„Şi ce-i cu asta ? puteU replica. Dacă un inginer greşeşte, eroarea lui se poate solda cu pagube de mii sau poate milioane de
lei ; dacă un medic aplică un trat::unent eronat. s-ar putea ca pacientul să nu scape cu viaţă, Dar
un ziarist ? Greşeşte '? N u moare
nimeni din asta, cel mult se pune
într-o situaţie penibilă el şi ziar ul
unde publică".
Ei bine, nu întotdeauna lucrurile
stau aşa.
Ziaristul
care
nu posedă suficiente cunoştinţe
pentru a contrjbui
eficient la informarea cititorilor şi
interpretează

îşi

Dacă ar
neapărat

într-o lucrare de strictă specialitate, ci măcar în „Dicţionarul expuc~tiv al limbii române (DEXJ ",
ar fi văzut că „fus orar = fiecare
dintre cele 24 de porţiuni în care
este impăt·ţită suprafaţa Pămintu1ui prin meridiane, distanţate la
15° unul de altul, sau prin alte linii de demarcaţie convenţionale, urmind îndeaproape aceste meridiane". ln loc să verifice termenul,
ziaristul respectiv a revenit peste
vreo două numere, făcînd aceeaşi
afirmaţie, cel puţin bizară, din c!lre
s-ar putea în ţelege că o ta.ră inll'eagă poate
fi „decupată" dln
scoarţa Terrei şi mutată cu 15 grade mai la dreapta sau mai la stînga, Şi asta de două ori pe an !.„
Este drept, „errare huroanum est",
dar a persevera în greşeală, devine
de-a dreptul „diabollcum ". lată un
alt caz ce dovedeşte că, din plicate,
unii nu num'.li că stăruie in eroare,
dat· o fac cu o infatuare t()talmente nejustificată de puţinătatea
- şi, mai ales, de inconsistenţa ..cunoştinţelor 1' pe care le vehiculează . Nu de mult, o revistă - care,
îndeobşte, publică materiale redactate cu multă competentă - a insei:at, la o rubrică de jocuri, o problemă fQarte simplă : de cite orl
apare cifra 9 i n şirul de numere
de la 1 la 100 ? Spre surprinderea
celor ce îşi mai amintesc cite ceva
din cartea de ru:itmetică, răspunsul
publicat în numărul următor suna
astfel : „o singură dată " (în loc de
20 de Ol'i, căci e vorba de cifra 9,
caro se găseşte în numerele 9, rn.
29„.89, SO. 91...99). Dar luc:rw·ile nu
s-au opL·it aici. Prol:>abil că un clUlor l-a scris, alrăgindu-i atenţia
:>J:liristului cu pricina asupra gre. ::ii comise. pentru că după ci'teva
numere găsim la rubrica „Dialog
prin.„ corespondenţă" următoarele,

ero-

nat date şi fapte
dintr-un domeniu
de strictă speciaLitate aduce prejudicii profesiunii.
!mJ aduc aminte că, acum ciţiva
ani. cînd la n oi
în tară s-a luat
hotărîrea de a se
introduce ora de
vară. toate ziarele, cum e firesc,
s-au grăbit să explice cilitorilor ce
î nseamnă

măsw·a,

această

la ce io-
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notate cu mult aplomb : „Nu, cifra
9 nu este de 20 de ori în şirul de
la 1 la 100, ci doar o dată". Cla::,
alcătuitorul rubricii făcea o conruregretabilă între noţiunea
de
„ cifră" şi cea de „număr ". Acel:.işi
DEX însă precizează : „CIFRA, cifre, s.Li. Simbol grafic (care repr~

tie

zintă unul dintre numerele de
ia
zero pină la nouă) folos it pen~t·u
scrierea nwnerelor... " S au, altfel
spus, cifra se află fată de mun ăr
în raportul in care este lit.era fn~ă
de cuvint. Şi aşa cum există cuvmte formate dintr-o singură literă
(de pildă, ,,e·' de la „este··, in alte
li mbj nsemenea cazuri fiind mai
frecvente), sînt şi numere compuse
dintr-o singură cifră (-1 că1·ţi, 7 meu·i, 9 reviste etc.). Revenind la prublema cu... probleme, dacă întrebarea era : de cite ori apure numărul 9 in şirul de la 1 la l 00,
răspunsul publicat i niţ ial ar l'i fost
corect ; dar întrucit întrebarea se
referea la cifra 9, di·eptatea era de
partea cititorului contrazis, care,
bi neînţel es, nu a,·ea cum să-i dea
acel ui ziarist cuvenita J'eplică .
Desigur, cele
relatate mai s us
pot părea înl1mplă rl de neluat în
se~mă, gi·eşeli minore. P osibil (d~şi
cred că asemenea lacune în Cl.tnoştintel e unui ziarist nu
t rebuie
trecut.e uşor cu vederea), dar s-au
petrecut şi cazuri mai grave, tn
care lipsa de pregătire ori super!iclalilatea s-au dovedit dău oâ
t car~ .

...Sînt

cîţi va

ani de atunci... O
de peste hotare, de
populw·izare a ştiinţei a publicat
un articol referitor la o „i n venţie"
care consta dintr-un aparat extraordinar, ce putea reproduce, într-un
număr infinit de exemplare, orice
oblecL Nu imaginea obiectului. ci
obiectul însuşi.. . De pildă - se ară
ta în acel articol - puteai pune î n
revistă
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lunară

faţa

receptorului un ou, apflsai pe
un buLon şi dispozitivul începea să
producă ou după ou, ou după ou ...
'fextul - foarte concis - era îns:.>\it însâ de o notă de subsol : din
<i:lumite molive, materialul respecuv nu putea apărea decit în ~cel
număr. Şi era numărul 4, adică din
~p rilie. ln acest mod, redac~ia avertiza cititorul să articolul nu era
altceva decit o glumă, o fai·să, o
p.lcă.leală tle l
aprilie. Dar - să
\·ezi şi sd nu crezi ! Un j urnalist
de la o pu b licaţie bucureştea nă,
dind de acest text, întt·-atita s-a
entuziasmat, i ncit nu a mai acoi·dat atenţie notitei din josul pa~
nii şi a luat totul în serios. Urmarea : u n amplu articol, apărut
pe cele două pagini de mijloc ale
ll~bdomadarului. în care confratele
nostru mergea (cu toată seriozitau~a) mult mai departe decît. a u tor ul
g!umt>i ştiin\ifico -fantas1ice ,.demonstrind ·· că, dată fii nd
im.•entareu acelui aparat-minune, omenir~a
a scăpat de toate greutăţile, de să
rucic, de acum inculo va cu noaşte
numai fericire şi bogăţie. Vrei o
cil·endă de vaci sau u n a\·ion, un
par c de autocamioane ori o pereche ele pantaloni ? Plasezi prottJtipt.t l respectiv în faţa receptorului
şi, prin simple apăsări pe
buton,
dispozitivul iţi oferă tot ce ai d;)ril. Şi, umbalîndu-se în prnsupuneri, în aiirmatii hazardate, om .tl
nostru se incîlcea în fel de fel de
speculaţii economico-sociale privind
importtmta, penlTu viitornl o menirii, a acestui „corn al abundent•~!"
electr onic. Fireşte, greşenla lui nu
se rezuma doar la aceea că nu i n\elesese că era vorba de o farsă,
deşi cititorul fusese avertizat în a cest sens. In primul rînd, ii traduse ceea ce am putea num i :ierul profesional. Cum de n u s-n
gindit el că o asemenea im•enUe

dacă ar li pu•
nu s- ar fi publicc1t. discret pe două treimi de pagi nă , undeva, du pă m ijlocul revi.stei, ci a r fi constituit un adevăra t
„cap de afiş "' ? Apoi, s-ar fi am1nal publicarea uc_-estei ştiri atît de
senzaţional e pînă la a pariţia ei într-o publicatie lunară ? Nu ar !i
ocupat locul de cinste în pagina
inlti a cotidianelor din ţara respect! vă ş i nu ar fi fost. preluaUi
de agenţiile de presă clin întreaga
lume ? la tă numai citeva întrebări
pe care acel ziarist a fost prea
grăb i l şi prea s igw· de sine ca să
şi le pună. Ceea ce l-a dus insă
de rîpD. a fost lipsa totală de cunoş tinţe din domeruul ştiinţei. Cwn
nu şi-!l dat seama că cele descrise
acolo nu aveau - şi nu puteau
avea - nimic comtw cu materi.lllsmul dialectic. înkucit o asemenea
.. realizare·' ar fi posibilă doar anihilînd legile natw·ti, mai ales ale
fizicii ş,i biologiei. Seninul jur :iaiist
probabil că nici măcar nu aven
habar <le asemenea legi, pe care se
bizuie tol UnlYersul, crezînd că oricărei scrieri
cu aparentă sava n tă
(în cazul respectiv. o gl um ă ce Lia
e.l însăşi în derîderc tocmai concepU!le idealiste referitoare la şti
ln\ă) i se poate aco rda CJ·ed~t fli!·ă
nici un discernămînt, ft1ră o analiză crilică, fără a t rece materialul
documentar pri n fil trul proprillc•r
cunoştinţe, idei. concepţii , gindurl.
l ată. î nsă. că, uneori, se m :ii în·
timpl ă ca istoria să se repete. Redaclorii uneia dintre
publicaţiil e
noastre cu proUI ştiinţific. creZ1nd.
probabi l. că ,,dau lovitura" cu un
material senzaţional. au luat drept
aclevăra.lă o celebră .,gogoaşă jurnalistică".
aparţinînd . ce-i drept,
unui au tor de ma.re talen t. Despre
ce este vorba ? ! n -revista la care
mă refer. a apărut, acum vreo doi
uni, u n articol jntitulat „Efectu l de
piramidă", semnat de un colaborator extern. Acesta susţinea că ,,frant ul fi ! -

!I fosl

reală)

Dan L;\ZĂ RESCU
(continuare în pag. 42)

birocrat ismului,
m inciunii,
hotiei, a altor mgn ifestări s trăine
e t~cii şi ech i tăţii socialiste. Studiale
cu a enţi e, toate aceste sugestii au
fo:;t. de esemenea, m aterializate in
.,Ancheta la cererea cititorilor '' (in
cad r ul căreia s-au p ublicat articole
in serial pe teme cum a r fi „A ţi
primit a partament de la st.at. Cum
il int reti neţi ?") şi rubrici perman en te ca „ Aveţi cuvint ul ", „Viata
ca.rtierului ", „Nevinovatele jocur i
ale linere\ii ", „La semnale le noastre critice". Recent. de pildă, Ilie
Rusu. locatar al unui bloc din municipiu. ne~a semnalat faptul d i i n
aso ciaţia de locatari din care face
par1.e se man ifestă li psă de splrit
r,o<; podăresc. Ne sesiza pr intre al·
tele că a pa p roven ită di n ploi oă
trunde pe casa sc ărilor, că o fîn tin ă pen1 r u cons truci ia că reia s- au
chellult m ulti bani, stă a cum în
paragină. In ziua primirii scrisori i,
un redactor s -.a d eplasat Ja fa ţa loculul. consta tind. ne lin gă CC'le sestz.ale de cititorul sus-m enUonat .
s i multe a lte deficiente. care pe
bunh dreplak nc m ultume1rn pe loc;.:itarii din zonă. Nt'.''lj unsurilc publi·
triva

Ecouri la anchetele noastre
1-'egătura ci1

pi1b.licul cititor,

sur~ă perm a11e11tă
lu

de i 11spiraţie

1ium ărul

trec1it ctl re i;i.stei am pub licat oph t ii pr irmtd i1itHcu cititorii - inega labi l ă s ul'sd de idei. şi iniţiati ve
a:i.zet.ă reşt i. O no1tă lnterven ţi.c pe acea.stă temă, 1t-n p rJmct de i;ed ern
exJJrim ind o experienţa bdga.tă. ne propune gazeta .,Clopotul·' nirite

redacţiilor

Botoşani.

N u spunem, de fapt, o noutate
afirmind că trăin i cia unui ziar cons tă in legătw·ile sale -cu masa ciLitorilor, cu oamenii muncii din diferite domenii de activitate, in mod ul în care acesta intervine operativ şi eficien t in solu!ionarea unor
probleme de larg interes cetăţenesc.
dar şi de Ol'cli n personal. Nu i ntimplăt or redactici i-au sollci t'.it
audiente a n ul acesta peste 1 OOO J e
o:Jmeni ai muncii, iar alţii, in n ~
m~u· de 1 702, s- a u adresat cu scrisori, aceş tia semnaliodu-ne fap te
demne de consem nat în coloanele
gazetei. dai· ş i unele neajun:rnri
penlrn înlăt urarea cărora ne- a u solicita t s prijin. Legă t ura permainent ă cu publicul citi tor a constituit
ş i constituie p en tru colectivul nos-

adresează. Al U citi I.ori ne-a u p t opus să tratăm mai sislema lic rn•>d ul în ca1·e cetăţen ii se preocu pă de
în treţinerea şi gospodărirea

fon du-

lui locativ de stat, com por tamentul
tinerilor în şcoal ă, inlrepl'indere ş i
societate, să luăm ati Ludi ne impo-

1ru .redac ~ion.al o ipennanen1.ă sw',;;i

de inspiraţie. de abordare a u nor
tematici prin note şi articole care să
generalizeze experieni~ pozitivă din
diverse domenii de activitate, dar
şi să critice anumite stări de luci·w ·1 negative. care. pe ici. pe colo.
se mai fac simţite in judet. Şi n u
de putl ne ori iprimîm şi scrisori
prin care aut.orii lor aduc mulţu
m iri redaeţiei :pen b·u i n terven ţia sa
promptă, la obiect, în cazul se>izări! or cu conţ inut critic. P e baza
scrisorilor primite la redacţie, a
s ondajelor de opiniii pe care ziaru]
le organi zează anua l pe bază ăe
chestionar. a numeroa.selor propuneri formulate în consfă tuirile cu
corespond enţij voluntar! şi citltol"ii,
care a u loc periodic în oraşe ş i pe
~ r u pe

de

l oca1 1tăti .

redactia

~az1"

tei a in.f i intat m ni mul te r ubrici
de mare interes
pentru oamenii
m uncii. Ni s-a propus, de p ildă, ca
in „Clopotul · s ă se acorde un :-p;ili u m ai larg generalizării ex perientei pozi tive a frun~ilor din unii ătil e agricole d e stat şi cooperat:ste. Receptivă la aceas tă c-eri nl ă t:!aZP t:l a in fH n tat rubric:-i nermanpnt 'I
..Vă invităm să procedaţi la fel ".
Tot pe baza sugestiil or venite d i:-t
nartea cititcn·i!or, în fiecarn num ăr
ni l?::tzetei apare r ubrica .. De '"ll'h ~
cu citit•>rii" . aceasta consfi tuinn u-w
intr - un dialog v iu cu cititori i. c~rP
rn·im e!':c răspunsw·i operative !~
di v~rsele p robleme cu ca-r e ni
se
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cate ulterior la rubri ca „Viata cartierului" au constituit subiectul unor
ample discuţii 'in rîndul edililor
botoşăneni
consecinţă.

care au lual

măsuri

1n

D ar dialogul redactie-cititor are 1loc şi in cadrul allvr
rubrici care, de asemenea. se bucură de largă audienţii. Ne referim
la rubricile „De la corespondenţi",
„De pe cuprinsul jude\ului", „Cu·
rier literar", „Rubrica ele\·ului" ş.a.

In concluzie, apreciem că scrisorile.
propunerile formulate de cititori ne
sint de mare preţ în elaborarea
unor articole meni te să rezolve. in
final. o gamă laxgă şi d iverso de
probleme celăteneşli care preocupă
oamenii muncii de pe plaiurile b oloşănen e.

Nicolae ZAMFIRESCU
redactor de rubrică la
gazeta „Clopotut·'-Botoşani

Au fost uitate

priorităţile

stabilite de Legea presei ?

Din partea Ministerului Turismului
,,Urmare a articolului „Au fost
uitate priorit ăţi l.c s tabilite de Legea pt·esei ?", apârut ln nr. 8 al
r eVlistei dv.. v·ă comunicăm că Ministerul Turismului, avind in vedere prevederile Legii nr. 3/ 1974,
a stabilit prin lnst.ructhmile
nr.
6/973/11978 pentru toate unităţile de
cazare din sistema turismului obli~ţia de a acorda pri01·it.ate la cazare zia.rjştilor in HmJ ta locurilor
disponibile.
De asemenea ,prin Sistemul informaţional

al activită~U unităţilor

de cazare turJsticli, aprobat prin
Ordinul m inistrului lwismului nr.
270/1985, sînt reglementate modalităţile de rezervare şi asigurare a
serviciilor de cazare. Astfel. locuL;le la h otel se pot reţine ptin
telefon sau direct ln wiitalea de
cazare. In situaţia cind nu
sinl
locuri libere, lucrătorii de 1a re-

cep\ie au obligatia sa 1a legălura
cu celelalte unităll din localitate,
infoPmindu-se asup1·a posibilitătilor
de cazare a turiş tilor solicitan\!.
Dacă răspunsurile primîle sînt negative, turiştilor români li se ,·or
oferi spaţii omologate la padicul."11.·i.
Dacă in articol s-ar fi dat mai
multe amănunte privind data şi
ora cind a avul loc această neplă
cută întjmpla.re, am fi putut tra~e
J,a răspundere pe cei vin ovaţi de
n erespectarea dispoziţiilor menlionete.
Pentru eviLarea in vi itor a unor
asemenea situatu. vom intensifica
con troalele în reţea privind m odul
de aplicare a prevederilor referitoare la caz:irea lw·işlilor".
Director
Nicolae DUl\UTRU
23.0!l.1986

Din partea Oepartan1entului Aviatiei Civile
.)

..In

legătură cu ruiicolul colabo-

ratorului
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dumneavoastră

Traian

Dumitrescu, in care se arată că nu
sinl respectate drepturile confe1ite

zlal'iştilor prin Legea presei
din
R . S. România, Ya răspundem următoarele:

Autorul articolului reclamă faptul
s-a prezentat la Agenţia TAROM
- curse interne, şi a solicitat bilolc de a \•ion pe relatia Bucureşti
Timişoara
(dar nu se precizează
nici data. nici la ce cursă se solicitau biletele, nici cu cit timp înainte de cursă a adresaL această solicitare) şi că aceste bilele nu i-au
rosl acordate din lipsă de locuri„ .
. „Solicitările de locw·J trebuiau
făcute in timp util, chiar dacă este
vorb~ de locuri.le de protocol sau
ele priorilăti. fiindcă, ne permilem
sil subUniem. art. 41. lit. F din Lege::i. presei se referă, după cum e
şi normal. ln. dreptul ziariştilor de
a ucneflcia de facilităţi şi priorităţi privind tnansporlul.
Apreciem că această prevedere
nu im plică anularea
dreptut;lor
unor pasageri care şi-au cumpărat
deja bilete. ci numai acordarea unor priorilăti în condiţiile
existenţei locurilor clisponibile.
Rugăm ca pe viitor cererile de
rezen'are să se facă in Ump util
(cu m inimLtm o zi înainte de dala
cw·sei), iar în cazurile w·genlc sii
se solicite sprijinul conducerii Compruniel TAROM.
Am re{inut atent ia
conducerii
Companiei TAROM să în~istc pe
ins1 rnire:i şi educa.rea personalului
ce incad1·ează agen iiile pentru a
respecta in totalitate legile tării,
dovedind amabilitate in orice împ,r eju 1·are ".
că

Gener a l-maior Dumitru PUIU
şeful departamen tulut
0:3.11.l !)86

Din traditlile p rogresiste
ale presei româneşti

in !;ara noastr;i" ; progresul agr1-

cul turii trebuia

să

fie „unul djn
noastre, căci de la îmbunătăţirea sau
de la căderea ei vor data prosperi tatea sau decadenţa României ":;.
prin
Pe un plan mai general
acţiunea de po_pularlzare ~tiintili
că pe care gazeta urma s-o desfăşoare se viza înlăturarea prejudecătilor şi superstiţHlor de
tot
felul, se urmărea,
cwn se se-d e
aici. in articolul program, .,a pune
ştiinţa contra prejudiciului •<&.
Ca şi in vechea gazetă, literatura,
ca „e.xpresie a societăţii ", trebuia.
de asemenea, să se afle în atentia
gazet.ei ;
in teresul
pentru şcoli,
care ,.sint precursorii civilizatiunei
pr iu-zisă, ci numai titlul ei · m anoastre", era completat cu preoteria ei se continuase p rin :.lnvă
cupru·ea pentru problemele educatătorul satului" şi abia incetarea
tiei şi pedagogiei.
ncest uia di n urmă, prin „inlrupaColecţia noii publicat li va fi in cea
rea" s u cu Buletin ul oficial, însemmai mare paxte opera initiatorulu1.
na î ntrel'Uperea publicaţiei 2.
01icum, noua publicaţie se r e- Profesor de fizică şi chimie, cu
o vastă pregătire în aceste domevendică de la spiritul celei din tii,
nii, Alexe Marin va redacta sinşi directia sa progresistă esLe clar
gur numeroase
articole şi nole
expri maiă de articolul-program. Urprivind
importante
descoperiri şti
mărind „minunile industriilor natiinţifice sau despre elemente
de
unilor celorlalte". ea işi propune
bază aP3L'ţinind acestor domenii ale
drept scop .,de a populariza şti
şliintei sau conti ngente cu acestea.
in\a ş i de a-i face cunoscute nuDe remarcat ar fi spiritul tn care
meroasele aplicaţiuni "3.
sin t elaborate aces1e ar ticole din
lncercind să definească rapor tul
paginile gazetei, de cele mai multe
d intre ş t;i in \ă şi industrie, autorul,
ori ele afirmind convingerea auprofesor ul
Alexe Marin, scr ie :
torului privind
conseaintele
pe
..Şti inţa a fost principele şi incare
ştii n1.a urma :;ă le aibă, tn
dus tr ia aplieaii unea, şi ambe s-au
viitor, as upra diferit:elor s oc.let.ăU
intîlnil fo h·-un scop
comun
de
în general. asupra sooietăti:i româbun lrai. Aşadar vom studia şti
neşti in special.
inta ş i aplicaţ iu nile ei. spre a v eDiscutind despre electricitate, d e
dea cum ajunge lumea la perfecpildă. autorul era convins că dest ioncmentul industriei""· Dar pucoperirea avea să-şi releve
pe
blicatia urma să confer e
acelaşi
deplin conseci:ntele sale in viitoi:.
in teres şi agrkulturii,
,.ingrtjind
că, la acea dată , in sfera ei, vilotde3un.a a arăta punturile ştiin
sele
stăteau lingă realităţi,
dar.
\ei a căror aplicaţiune poate aduce
cum scria el. „acest:e vise nu sint
imbunălătirj în cultura
obişnuită
lipsite de fundament" 7• lntr-un articol. Maşina cu vaPOr ,1 apllcaţlunUe sale,
autorul îşi exprlma
ron vingerea că forta maşinilor cu
aburi avea să-şi dseascli intrebuin l'.;lrea şi în patria sa. că „nliscind;t noastră industrie" r eclama
Pxisten ta
vapo:u-elor cu aburi. a
drumurilor de fier. si altele. nrimetP. încercări de la noi in prlvlnta flllosirii maşinUor cu aburi, daIC>rat<> statului sau unor p;u-tlcu1ar i. deschizind. cum scrie el. „calp„ ...ut.ernicului mijJ()C dP mişcare
C"' dă maciina CU aburi "8.
l n acelai:i spirit sînt elabor:tte
.-; nl t" m•1lte
articole de panulari7.areO. din domeniul fiz.icii, chi1"''"1 . J!P'lll')l?iei. blololliel şi alt.ele.
Ţ ... „oriilnul săteanului. prin At't'colcle vlzlnd agricultura. gazeta
o biecţii constanţi

ai

stăruirel

,,MUZEUL NAŢIONAL''
o veche revistă
de popularizare ştiinţifică
Cum se ştie, unul
dintre cele
ma i vech i periodice, în bun~1 p.ar~e
cu profil de popularizare ş Li intifică,
C'aTC pur ta acest semnHicativ numt?
cie .,Muzeu Na(lon al „. apărnse 1a
Bucu reşt i î n Mii. 1836-1838, fiind
pi' Imul periodic elaborat de dascalii
de la ,.Sf. Sava.", iri f runte cu
Petrache Poenaru •. Neputind să
fii nţeze decit d oi ani. datorită grcuW.(ilor de ordin [i nanciar, inerente
fazei de început a presei româneş Li 1 ideea unei asemenea publica (ii a subsistal de-a lungul anilor. pen tru a fi readusă in acluali!alc şi pusă în practică tot de
u nul din lre dascălii de ştiin(..e exacte ai Colegiului Naţional .,Sr. Sava ".
anume profesor ul de tizică şi ch imie Alexe M ar.în, fostul bursicr
al Efodei Şcolil or din Ţara R omânească la înalte stu dii, la P atis.
De da ta aceasta, o asemenea re\" is l ă este întemeiată, în anul 1857.
în condiţiile unei noi faze a presei rnmâneşti , o presă pusă aproape în exclusivitat:e în serviciul cau7.ei luptei penlru Unirea P1•incipatrlor. în care problemele de popularizare ştLlntifică se împlete;oitt
str ins cu oroblematica s ocio-polit i~ . \·izind acelaşi obiectiv: emancipar ea politică şi soci ală a p oP:>n1lu i român.
Aoărută în intervalul octombrie
1857-ma.i 1860. cu subti.1'1ul : „ Jurnal
ilustra! săptăminal d e stllnţă, agrlc ttltura,
industrie, literatură s.i
~coale", publicaţia se voia o conti n uare a vechii gazete înlemeiată
în 1!136 de P etrache Poena ru.
111 articolul-program se aprecia
că vechiul .,Muzeu Naţional" p rin
pa~inile sale. servise
pe deplin
Ide ilor epocii. iar întreruperea sa
hi~ase .. o lacună în literatura noasl rt:i ·• 1. P etrache Poenaru, din n ou
efor al şcoalelor la această data
m ulţwl'.U nd profesorului de fizică şi
ch imie din Colegiu pentru elogiul
adus. linea să precizeze că. de fapt,
in 1838, nu încetase publicaţia pro-

~. Thl4'1em
" · Ibidem
7. ,-!'1.1 :irtlrotul F.\ectrlcltat "'•· tn „M•1
7~1 1 naţlon11". an. I, rnr. :?. 13 nov., 115'1'.
p. 12.
R. Cf. „Muzeul naţl.ona1", an. I . nr. 13.
!R~8. n. lOO

• Vezi aaupi·a acestei vechi serii
a
pu blicaţiei. un :foarte r ecenl arUcol, N.
Isa1·, Cele mal vechi periodice ale da11cl1Uor d e Ia „ Sf. Sava" : „Muzeul naţional" ş.I „Bomănla", in

„Stud ii

şi

p. 1.

9. ' ' ezi. d"i nlldll. DHvre aermtatt. an

ar-

tlcole de lstorl<!", L I-LII. 1985. Bucure.ş u. ln mod e."cluslv, p. 252-258.
1. C .f. "Muzeul na\ional", I. 1357. nT. I.

T 1R~l.
2. Ibidem
3. Ibidem
;. Iblţle1q

nr.

1. " · !!-4 : De1111re

l"•bricaţlonu

clrbun„.

t.
nr. 4. o. 25-2'7 : Te~ful electrl<:111 :f, 1q3'1, nr. ~ I'· u -~ : m.

11157.

toi

""°prtetltlle sale

.Din. tradiiiile p1aog~~siste
~19 _presei române1ti
vine eu tot · a tltea sfattu·i de bună
luctare a · pămintului adresale ţii.nmilotto
,.
: Totuşi: din ,Progrămul pe ~ câre
gazeta· -şi.:1 propunea, vizind ridi:ea'rea coriditlei n~teriaJe şi . spi<1tOale ·a ti:it~uitifui, partea· cea mai
interesailfă era aceea care , ~ Viza
Şcfoâţa, altfel spus, eniancţparea l3 t!ahUfUi ~u -afutoiul şcblii. Astf~l.
~eX'e Ma~in în pri~ul rînd iµtreţil're· aiCi: o · inte!"esantă
rub:·iC~,
Co'ilvorblri 'de s~t. CLÎ "idei r emarcab-i.J,e !privi.rid necesitatea âezvoltării "1nvăt iiffiîntului sătesc, cu patriotice îndemnur i de luminare atjtesa!f.e ţărâ1mlul 11·. . Con~orbiri~c
siirt scrise in :-fo1' ma unui imaginar
dialog . Mitre doi săteni,
ptivjnd

prol>lemefo · imrătămm1ului .sătesc
~jiiâe.Ie ·
sâtului, "Fl0rea 1 şi 'Un
bătrim, moş Petru) şi au la bază

o viziune· moralist! ~

de

nuanţă

Hu-

de:

!i;iţnîs~, proprie
dască11):or
)a
;,Sf Sava" în deceniile anterioare
l"evotuUei d~ la 1-348. Mai
mu1t

a!iei-t odca.re alte aJ.·ticoie -sau serii

<ie arlioole scnise de Mar.în Alexe
ÎŢI paginile gazetei, aceste Con vQ:rbid redau
esenta unei concepţii
social-politice înaintate, schiţează
mai. ales .ideile sale înaintate privJ~a rol.ul şcolii. . săt'eşti· în societatea romanească, află.tă în ajunul
r~ali.zăi:ii _s_ţat,ulul n~ţiomil român .
_: Pin~ . p1:ÎJllul nwu~ al serialului
· '.10. Vez:1:- '"ele pllllă„ At:ăturil ş-I pJngurl
pel!kctlonat.ll1 ·an. T L857, , RT. 1. p. ~-~ :

C~ ·esţţ P~ ~Jlll.l\ . a r~1a.~ră,

J..

nr.. .z 11. t3-'14 : A-vnntagll a l

ţ3;)8.

:nr.

maşinilor

d .j! "bltut gi:iu1,>1 1 L1151,' nr. 4 1>· • 28-2!1 :
D 8'J)re . vaci bu:ne d e lapte, a.t:t. J. 185'i.
nr, l.i;, n . .ll4-'115.: etc. eţc ;
.
• 1'1.. . 'Sub ranort.ul 1storlcl lde llo r peda~ogtce.·.s-a· relevai. cu un · timt1 •fa urm~.
.Jnsemnăta.tes.

cu

acesţ'Or

com·orbi.rl.

1:1.ub.ilca.tea unsu-: J:ragmen.te d l-n

o.iatti

r.J'.!.

Vezi ' M!p-ai'i! Cimpoleşu, Qct:.i;·1h'n lllcs-cu, 'P ioolem'e' 'd e 'pedagogie tn pres1\. De
la;. ·Unirea P dnctpntelor plnl\ la cucGJ'ire.a Independenţei· Rom âniei, F.11l1.:n

bl<lactlcli

·şi Pedagogică.

:Sitcure;ii.

1flfi7 .

p . i~.:199 ; ·mal ·-a.oroân-e de :-iol. s-.a· r>u -

uha dintre lucrllrile tuJ Alexe ~~
această serle (v ezi Ale."-e ·;;a:ar!n.
lytos Pltru anu Ih.văţă,toru1 de aţ, Con .....Orblrf as'u pi-ii. m .e canlc;ll, tnttod.o(!ere.
comen.t.aril -,şi. tran&cl'iere d.e St. Bftlan
şi . I:gor Iy.anov, Edibn:a Acader.'llei R.S.
b1jca~

rln„ dtn,

~~.Atlia, :BucureŞti, 1931)

esle for mulată aici ideea suprematici valorrilor morale şi intelectuale
asupra celot· materiale, a instruc1iei asupra neştiinţei. „ lnstru cţju
nea - citim aici - şterge şi corige, prin superioritatea condiţi u 
nilor intelectuaJe, inegalitatea condiţiunilor sociale. Cu legi asemenea şi instituţi{Jni asemene, popuJi
ignoranti sint mai grosolani şi mai
cruzi, n'..lli superstitJoşi şi mai să
raci, ia r populi invătati sint, in
COO{T3. mai blinzi Şi mai uman'i,
mai virto.ş i şi' mai bogaţi''.12
J:."r.t:mrul egalitătu naturale dint :-e oameni, dintre bogaţi' şi săraci
- făc;;t în spiritul doctrinei ilum iniste - stlbsumează, de
fapt,
erltica adresată boierilor, în general, în ce priveşte lipsa de sprij in
pen tru invăţămintul sătesc. „Cit d e
rău cunosc bogaţii daf01ia lor şi
interesul lor ! Datoria Io„ căci să
racit stnt ft-atii lor, ega.li, prin 1egea de religiune şi prin legeB. de
n atură, inegali n umai prin 1egea
de sotieliate. Săracii nu Je cer ::t
im'părti cu dinşi i moşteni.rea m::iterială a cimpiilor lor , a \1eniiurilor lor şi a caselor lor ; 1ege::t
propli.etăţij se opune· la aceasta :
nu le cet· ded L a împărţi, Şi pentru .o puţină pa1·te, moşteniJ:ea materială a inteligenţei, acest domen
coman al oamenilor: legea dreptăţii inda.toară
la aceasta''. L3 lnt L·- un alt loc, acee3şi idee a e~ali
tăţii n atturale şi a tndernnului la
redeşte1>tare
naţională :
.,Natura
v-a făcut egali, - scrie autorul ·-şi legea tări i voastre v-a făcut liberi:. din colibele voastre au eş.it
jude~ători
mari, popJ de frun1.e,
ilustri invăţati. ageri căpitani:. Nu

mai este

astăzi

clasi

inferloar l\

(s.n.) : sint indivi;;i inegali şi di'fere:1te numai prin etate. prin s~.3rl?. prin virtufi si prin
talenti.
tnăltatt-vă
dar fruntea cu si~u
r~'1tie modestă, fără mindrie, dai·
fă ră a roşi.. . : căci sunteţi toti R omâni. toţi admisibrn fn servicine
u. Cf. •Muzeul
nr. 1. o. 7.
·~.

lbldem, p. 8

natlonal",

an I. t 857,

statulu:I, Loţi egalmente scumpi pa•
trfoi ·1.11o
In acest spil'it al desfilntăril pr l\' ilegiilor de clasă, al egautăţii de
dl'epturi în societate, profesorul de
la „SL Sava" preconizează la
1657 - marile principii ale şcoUi
moder ne : gratuitatea şi .o hJigativitate:i. inv'&~ăm:î11Mul primar. „Se va
fuce ~i aceasta odată - scrie el clici chipul acesta d-a se da in:; trucţjunea p1·imară trebu:e să trP.acă i!1 habitudine la nai. Ş1 nu num:i.i c.'i instrucţiunea primară trebue s~1 fie gratuită, dar trebuie să
Ge şi obligatorie precum in om:ecare ţărj ale Europei". u;
Făcînd apel la spiritul de jertfă
al com patrio(.ilor: Alexe Mari n se
rapo1·ta la conditiile materiale deosebit de grele de la sate, mult m ai
g.-ele de.cit la oraşe., cerind inte~·
vcnl i'.l s talului în SJ?rijioul
celei
m:.ii numeroase clase sociale. „Sint

in tara

noaslră

-sCl·ia el -

doua

m ilioane de s!tteni din trei milioane apr ape de oameni ; ei sif1t tulpina semintiei noastre romane,
grădina miliţiei
noastre, şi toţi
purtători ai comerţ.ului şi ai agriculturii. Onoare modeştilor cetăţeni
ce se ocupă de insh·ucţ.iunea poporului nosll~ !".16 lndieînd
un
,.plan pen_tru şcoalele comunali ". el
cerea să se ia în considen1ţie. intre altele. „condi:ţi u.n'ile
higienice
pentru bieţii copii de sat.
cure
sint tot atît de preţioşi părintil»r
1or şi patriei, ca şi fiii claselor celo.r ma11i ". 17
Obligativitatea
invă.ţămintului
primai·, arăta Ale'x e Marin, trebt1iu
introdusă·, instrucţia primail:ă fiind
1ntr-aclevăr a datorie a ţăranului,
dar el „trebuie &jutat s'p re aceasta
pt·in î ndemn cu toată. inima şi oa1:ecmm cu frăţie" . Pen1tru realizarea obligativităţU, pentru a-i determina pe ţărani să-şi tdmită. copHi l a şco:tlă, arăta autorul, era
ncfesa1·ă o mare operă de răbdate
si insistenţă \inînd seama tocmai
de co ndiţiile materiale grele
ale
ţăranului. ,,lntinderea acestei bine'faceri scrie el cere iubire,
6faturi bune, exempli,
răbdate.
lungă răbdare, timp, m ult timp·" .18
"· Ibi~em nr.
"· rhid em nr.
1~. lbldcm nr.
"· 1,bidem
Ibidem p.

„.

3. p. 23
1 p. 8
2 J>. 15
16

tn acest context, cu multă dezinproprie unui om de mult.ă
\.-T eme
familiarizat cu asemenea
preocupări,
dascălul de la „Sf.
Sava·' pune în cliscuţie şi alte ches tiuni legale de învăţămintul pri 1ncu· : despre
principi ul egalităţii
dint.re şcoal n sătească şi cea oră
şenească, despre pregătire.3 învăifl 
toril01· şi obllgaţUJe lor, despre eficienţa
sistemului de invăţăm i n l
monitorial in condiţiile
vremii,
despre r aporLul instructie-educatil!i nteligentă 6i altele. Merită re~ i
nută aJci , în orice caz, formula rea
prjvind noblla misiune a dasciil uJu:i. chemat mai ales, cum se expdmă autorul, „a inălla ce este
de jos, a susfine ce este slitb, a
lumina ce este .i gno:"ant, a m orali7.:.1
ce este vicios". chemat. pe de altă
par te să cultive spiritul soldatului ,.cur.ljos contra inamicului ".l9
Trebuie subliniat, de altfel, că
raportarea la patrie dă nota unei
coor donate majore a întregii concep ţi i socio-politice a dascălului de
la „ $!. Sava" o cai'Clctenstică
proprie desigur şi altor
dascăli
de la „Sf. Sava", contemporani ai

Din tradltllle progresiste
ale presei româneşti

';oltură,

~ăi şi nu î n timplător găsim formulată de el. în paginJ1e gazete:,
o frumoasă definitie a patriei, insoţită în 1857, in ajunul mari-

lor even imente care au d us
la
Un irea Pri.neipatelor - de un i"1fl ăcă ra t apel la redeş teptm-c şi u ni tate n atinnală. adr esat co nte mp0nainUor săi. P atria, scrie el. este nu
numai cămi nul sau locul nat:'ll. nu
n urrt(li o p:·cw incie romăn eai<scă sa 1 1
alia. ci ..este to t ce bătrin < n oast-ă Rr)miin ie cuo rinde. tări şi ce!5teni. in înti nsele hot~re ille Dun ării. Car pat i1or şi Mări i Negre :
pa!J.ia este a~eea ce vorbeşte limb:l
noast ră : este aceea ce face să bală
i nimilP n ')astre. f>Ste unitate.1 teri toriulu i
nostru şi a suveranită tii
noastre. ~te gloria părinţilor noş
h:i. c<>le comunitatea numelui r omân : pa trh Pste azurul
ceriului
nost.ru. f'Sle dulcP.le soare ce ne
l um i.n;i. frumosu fluvii ce ne udn.
Pădurile re ne umbresc şi nămi n
tttTile fertile ce se întind sub o<Js ii
nnşt.ri : \)atrla. este ţoţi C')nC'etă te 
n ii rio„tri. mari sau mici, bogati
sau si-'iri:id : 1)$1tria este n ::itiune:t
ce trebuie a tubi, onora, servi şi a1• lhidem nr. 3 p. 23

păra

caresl ", in care pleda pentru in-

gen ţjei

troducer ea fn mă s ură mal m a rc a
discipli ne lor ştii n\ iHcc in învătă
min tui secu nd ;;i r. al ă lw:i de ceie
ununl slc. pen ~r u d ezvoltar ea î.nlhi\ămintulu i c u caracter
pr aclic.
tehnic, agricol. comer cial, in vă\:i 
mln t intet·esind largi calegorli socia1e. dezvoltarea societă \i i romdneş li în genera1211. Tot. in acesl ampl u ~1·Ucol, pµblica L în do uâ numere ale ziarului ele li mbă lrance.z;"\. el propunea u ii plan de Î':l\"ilţămilt pe ti mp de şase ani 91
unu i p:-oleccat colegiu de invă\ il 
m il'tt profesionn.l. un plan de in vă

d in loat c fa cu llâ Ulc inlell voaslre; din toate iorci ile
brntc!·:"lr ,-.:>!lslre, d in toată en ergii.!
ci şi c.fi.n to t amore\c In imei ' ' uastre „ . ~1

In acest spirit în care şi nt scrise
Convorbirllo de sat.~ 1 u lc l ui A l exe
Marin, şi la care ne-am referit,
sint elaborate desigur ş i cclckut<!
numcr ouse ar ticole lratlnd probleme âe im· at ăm1 nt şi educat.ie, insei-at.c l a rub1ica „şcoa le'' . a r t icole
scrise de Alex e Marin sau de a lLi
dascăli colaboratori ni revis tei. Articolele p•i v ind instructiunea p rofes io nală~~. prezentarea unor ins lit u ţii şcolare2 1, metodele şi profilul
unor discJ-pline de preclat2 1, metode
şi
principii de educ:iti~1• prezent? '.·e~ u ?Fl r Pl'ogr ame şcolare, rela1ă.liic pri vi nd resti vilă~ile de distrJbuire a premillor. şi altele.. Lo:ile
aceste:i in teresau pe oamenii
ele
şcoală. gnzeta a !irmindu-sc sub acest ra:Pod ca o publicat.ie proprie
oamenilor de şco1lă, dnr destinată
nu numai lor.
Să
remard im aJci că arlicolul
Despre lnstroctlunen
profesională.,
nesemna ~. ca t oate celelal te artico le di n gazetă, apal'\ ine în mod
. igl~t· lui Alexe Marin. el fiind la
noi unul rlin promotorii acestui gen
de i:i viită :ni nt. ln că cu un a n in
LU'mă. el publica un articol
cu
ti lu i n „Courrier ile Buacest
:!'I.

TbldC'nl

.>1.

\'ezl

şi

110.

7~. \•c7I
nală
nr. ~ - p .

(I>.

n.

an

l?M. nr. l .;, p. llG-

D csprr lnstru!"th:n ca pro fcşlo
ln ,.;\1uzeu1 natl0 "1"ll". r. 1657.
:!9-31. c o ntl nt:'l-2 la n:-. !:S. p .

103-l Ot.
"'· Vc 71 a rllcolut

Şcoalo de l n ;'II[hal
lb !:lcm. nr. ;;. p . :;~- 10.
:.•. Vct:I S tudii i:ramallrale, l b ld """'' nr.
fi. n. 1R- l'l; Etimoloi;le, d eflnlţlune. s cop,
I h fd. nr. 'i. p . :iS-56 : Metode de stil nr.
14 p . llO-lt:!.
::-•. \-e7.I articolul <'ul Rr d l\ mis iunea
d e a cre.,te copili, Tb!d em . n;. li. D. 6~
&t : Oar~carl principii fund:tmc111'l.ll al
educnt1unel, J bld em . n r . 10. p.
711-80 :
Vodă,

Desp re

oai·ccarJ p rejudicii oe au o

I nfluenţi

asu"rn

n oastrll, an. n
ConsUll unut

educaţiune!

t 858,

nr.

invAţător

t~ .

ln

n.

tln1\r,

nr. 20. p. 158-139 : Educatlunc
nr. 21. p . 166

tristă

e pocn
102-ina :

l b iQPm.
m e>r:11i\,

t ă.m î nt

în care se realiza o împle-

lire mai echita bil ă între discipi: ncle teo:-etice şi prac.Lice. Făcind "
aseme nea
p:-o punere. autorul se
rap--rta a ici la a vansul acestui gen
de i ·wu tămint in Occident. la re ce-:J I i11Iiin tatu l, a lunei. colegiu d1n
P a··is . dcslinail st udHlor profesjon alc. in acest se ns put.înd să scrie:
,.t o.crl ii l umoa astăzi recunoaşte că
ş tiin t {·~c si ap licaţiile lor alcătui esc
un fac.lor n u mai puţin apreciab il
decH lito··c!e şi nrtele. că ele concură in mod efic'lce la dezvoltarea
ş tiiinţei ".27
Fn1·ă îndo ială că , in1t'-o oareca.re
m ăs u ră. idel'l10I?i<1 soci<J l-pol i tică s-a
'1{irmat în p1giniJc gazelei m ~i a lee:
prin a r ticolele s ubîncadrnle problemat i cii invă ţămî ntului în pt·im u\ r ind prin serin Convorbirilor
de sat - , ::irlicolele speciale
cu
continut social-politic lipsind clin
paginile g·•zetei. clupA cum domen iul istoriei. cu in cursiWli în sfern
ideologiE>i
social-politice. era. ~e
asemeneti.. a pro:1pe inexistent. Oricum. irlcoloJZ''I soci'l-nolitică
este
subsum a tă ar· i(V)Jelnr d ec;t in::ite or nb tem a1.ic i1 invă!:i mîntu lui. c::i ~i -arlicCll elo · de ]Y)f.l'll·'l'"i7.Jr·c i;\ihţifi"'· v e1J. De

1•tns 1rur ~ion

vroft.-<•f o~rlll!

en Valachlc , de A . i\1:1.rl:i • •. pro ~e • a:- de
ch1mic in colegJu l noţional şl 1, -;,ector

meserii ct 1·1 Bucude Bucar.e.st" ari. ! ,
1855. nr. 33, dln 21 n p r illP 3 m al. p. 4 ; cont! n uateA in nr. 4:!. p . 3- t.
" · l h ld c.m nr. ol2, p. -1.
şcoU1 d~ a ::te şi
reşti", i:'l „cour rler

at
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Din tradiţiile . progr.e slste
ale presei româneşti
cil. Mai pu\.in ancornW in s[c;.· u
problematicii socio-politice propriuzise dccit alte gazele. şi redactată
de un profesor de şi ii 11\c exacte,
„Muzeul n::i~ion;:il " se circumscr ie,
î o tuşi , spirit ului militant al ~aze
tă riei momentului istoric. se aWi
in sl ujba marilor idei de emancipare politică şi socială a poporului
român la jumă~atea secolului tr2cut. iar in itea torul şi pri ncipal nl
ei ·redactor, Alexe Marin, esle nu
numai autor al atitor pagini de
Iitct·a tură ştiin~iUcă, ci şi. ac,;a cum
am vă zui:, aulor al unor remarca.bile pagini de literatură social-po!ii ici:\ .
Să adăugă m faptul că la o altu
rev istă de pop ularizare ştiintiric'l.
,,Isis", colaborează mai ales profi:-sorul de ştiinte naturale din Colegi u, l . Banasch. care publică aici,
în anii 1857-11!58, intre altele, articole de p?pularizare
ştiinli [icJ
privind igiena populară?S, -pe linia
'.:S. Yez.J scrJalul său, 11ricna. popu lară,
\n . .tsis". U. 1857. p. 189-192.
197-200,
203-208. 2'13-216. 335-336 ; 346-3-47. ele.

(conHntiare

din pag. 36)

cezul M. Bovis (nu se prec i zează
ci ne este acest personaj cu un num e atît de„. suspect i.n rezonanţa
lu[ latină - n.n.), vizitiod piramida lui Keops, a observat. în aş::i
zisa came1·ă a regilor ,
cadavrele
uscate dar neputrezite a le unor
a nimal e mici. Probabil aceste animale. rătăcind prin galerii au ajuns in această încăpere. unde, d in
lipsă de hrană. au mur it". Mai departe se ara tă că acel cerceH.t or
francez a construil un m odel, la
scară redusă, a l piramidei, a plasat.
la " treime d in inăltimea fa\ă de
bază, cadavrul unei pisici şi alte
materii organice. care s-au usca t.
dar ou au putt·ezit. Se descriu şi
alte experienţe similare, pentru ca
să se ajungă la cea î ntreprinsă de
un ceh, care .îşi ţine lamele de ras

42

unei mai vechi preocL1p01n m domeniul
medicinei'.1:1, dar şi unele
articole cu caracter social-morali1;;lto:f".
Desigu r, o scrie de n l ţi dască li
de s1:amă de la „Sf. Sava", mai ales
cei ele formatie umanistă, in anii
premergători
Uni rii Princi pat.e lor
vor colabora la gazete cu articole
cu un can1cler social-politic p regnunl, inspirate c11recl din reali~
tea momentului istoric, conLtibut13
lor înscriindu-se pe o altă scară
valori că, bin e definită:11.
!

N. ISAlt
::•. Vezi. ln aces t s rni:.

şi

tucrnrc a s n.

Igienă popu lară dal în lcct lunl
d u m i nică in an!! 18iit şi 18~3.
Co legiul .Naţional, .Bu c ureŞ li.
18;)7.

Cu rs de

p ublice d e
ln

104 p.

:i.i. v e.:1. d e olldl'I. scrlalul s.lu. ()mul ,

Lnxut oamenilor, ln

„t:sls~,

TIJ. 1638.

p.

::30-352, p. 3~6-358. 379-332.
~ 1. Vezi. de pildă, N . Isar. Cun trlbu \ia

fondatorilor
p r o paganda.

Şcolii

romii.ne ele drepl 1:1
(18(;i-'l859),
ln

union istă

„Rev!sla d e lslorieu, t. 37. nr. t.
p. 29-46.

19!H.

în mici piramide şi astfel aceste
obiecte tăioase îşi refac ascutişul.
putind fi folosite chiar şj d e 200
de ori. Se mai vorbeşte şi despre
faptul că într-un fel de seră cons kuită în formă de piramidă. ci\iva cercet.ătOJ'i din ţara noastr ă ar
fi observat că la o treime din dist.an\a dintre bază şi virf, piruitele
cresc mai bine ş.a.m.d. Şi autorul
respectiv nu se lasă pină n u d ezvoltă o teorie proprie pe cit
de
ciudată, pe atit de şubredă : ,.Fapt ul că f6rme geometrice orientale
in(luenţează unele fenomene
de
natură energetică mă face să cred
într-o ener~ie geometrică. „efectul
de piramldă " fiind doar un caz
particular". Acu m d oi ani. cînd am
citit articolul amintit. mi s-a părut
foarte straniu, dar întrucît nu auzisem nimic despre acest aşa-zis
.,efoct", mi-am propus să mă do-

cumen tez. l ntim p1area a făcut însl ca. după un
timp. s'.i citesc,
i n 1r.:o Te\· !sfii ·străin ţi 'urmă loa rele
ll:>e care· le r eproduc cu citeva neî nsemnate prescurlăl'i) : „A1neriean ul Marlin Gardner, cunoscut populari zator al ştiin\ e.i (.„). a publicat
odată. în revista „Scienlific American ". o parodie la u n
artlcol
pseudoşti i n t i fic se.nza\ional. Tema
ale:isă de el a fost : „Fortele tai nic„ a le piramidei·•. l n articol se
afirma cfl o calotă in form5 de
piramidă incelincşle proces ul
de
imbulrinirc a celui ce o poarlă pe
cap. sporeşte valoarea nutritivă a
produselor a:limenlare d epozitate
sub ea şi reface ascutişul vechilor
lam e de r as. Se mai descriau ş.i
alle neobiş nu i~e şi lainice în suşiri
ale piramidei. Cînd a apărut numă
rul din aprilie al · revistei cu acest
al'Licol, Gal'dner a fost chemat la
telefon de prom:ietarul unei edituri
care se specializase in a public;,L
volumaşe ·iefti ne cu con ~iJ1u t senzaţio nal pa1·aşti intiJic si i-a propus
un contract. pent.ru editarea unei
cărt i desp1·e minunile
p iram:qei.
Scr ii torul i-a explicat, cu răbdare.
interlocutorului
s5u că a r ticolu l
respectiv iusese doar o glumă. ..Şi
ce-i cu asta ? - a exdamat afaceristul
fără să se descurajeze.
- Cu aliL mai bine! Veti publica
la mi ne mai intîi o carte despre
ro1;ele la fnicc ale piramidei. iar
ctu pfi aceea, o a doua cu o critică
dem::iscatr;>a·re la adresa
teoriei
pscudoştiin\ifice ''. Nu ştiu dacă M.
Gardner a dat curs acest.ei propuneri oneroase, dar, iată, a lt.ii au
c5iut in <.:apcana creată (nesigur.
Fără in tcn\ie) de el. Nota reorodusă ma i sus este
mai elocvf.!nt:\
decit or ie„ comen taiiu. Da1· ea ridică totuş i unele întrebări : cum
s-a putut ca un colectiv d e ·l 'edaciie competent si nu observe eror i
elementare? De pileli. este oare
posibil ca un spa1 iu să genereze fenomene energetice atît de neobfş
nuitc numa i prin simplul faot că
are o g cometri.13 mod:ticată ? Se
doar
poate ca ·un spaţiu închis,
penlTtt că a luat forma u nei pi:ramide, să aibă , la o treime din dio;lanţa virf-bază . un efect „energet lzant " mai m are ca în restul volumul ui ? Pe ca1·e dintre legi le fizici i, ale naturii în general. s -a1·
putea baza asemenea fe nomene?
Cele găsite în piramjda egipteană
(dad1 s-au găsi t cu adevărat!) n u
sîn't cumva rezultatul unor fenomene generate de reacţiile chimice
ale u nor ~aze ~ i alle substante Tă.
mase acolo de veacuri aproape c;i
într-un r eci pient închis ermetic ?
De dragul unui material (cu · orice
pre\) „senzational ". colegii
noşlri
nu au rat ionat ,.la rece" şi. în
frlul acesta, a:u uasat mar d eoart('
o „l!ogoaşă gazetărească." dospită c·1
bună stiint.li. dar s'i fim dren1i
- fără aJt scop si altă pretentic
decît de a amuza ca " simolă gh1-·
m ă. ca o (di.n nou n păcălea l ă de
1 aprilie. Şi <:um relatarea de mai
suş tot seamăn ă cu o fabulă. mor ala rămîne să o deducă cititori i
acestor rînduri.

Gazetari despre

gazetări

Mihail Sadoveanu

scrisului
pocziil muncii"

„Cred în
Şi
Ca

şi alţi

literelo r

mari

reprezentanţi

ai

romdneşti, Mihai.L
1 ,Ceahlăulu literat1LrLt

Sadoveanu,
noastre, cum H statornicea defini.tiv locul printre scriitori Geo Bogza, s-a
apropiat de gazetărie încă din cea
mai fragedă tinereţe. 1rt „Anii de
ucenicie" el se referea cu destulă
nostalgie, dar uneori şi cu umor.
la foile toanele pe care, elev fiind,
le publicase ţntr-o gazetă
Locală,
,.Opinia", 1a încer carea
temerară
de a scoate, împreună cu. un cole(1
de liceu. revista centigrafiată „Aurora" . din, care '11-au apucat so.
apară decit zece numere, rătăcite
irecuperabil.
cu excepţia. unuia.
!lingur. găsit întiniplător d1ipă amar
de ani. la colaborările sale. încă
sub pscudmii111. di.n revista „Pagini
litera re", unde pe atunci - la sfirşit ele secol se întHneau semnă
turile Lui Caragiale, Coşbuc şi Vlahuţă, apoi din coloanele „ Revistei
moderne" sau ale „Sdniănătorutui",
în redacţia căruia a şi. Lucrat efM·ti.u u1i timp, la invitaţia lui Şt. O.
Iosif. A vea 27 de ani cind, i1~ 1907,
după marifo răscoale ţărăneşti, carr-i dezvă.Luiseră odată in pLus tragedia viet ii lucrătorilor pămintului.
scotea la FaLticeni, împreună cu
Artur Gorovei, r evista „Ră-va.ş uL
poporului.''. Cel ca.re, chiar in acei
ani dădea pagi11i pline de insuJleţire favorite di1i dragostea nemăr
gLnftă pentm lumea necăjită. a satelor, avea. poate pentru prima oară
pruejttl. prin intermediuL acestiei
reviste, să stea. d e vorbă ăi-rect cu.
cei la a căror cu.tturaLizare se simţea dator să-şi aducă contribuţia.
Cind în 1909, într-o altă pubUcatle, „Cumpăna", scoasă
împreună
cu St. O. Iosif, Il:arie
Chendi şi.
~· Anohel, cu aceeaşi no'bUă intentie şi cu a:;eleaşi sincere .~entlmen
te. schiţa istoricul .,Răva-Şuttti poPo.rului". gazetarul incerca să exPlicr complexitatea proble mei cultu rali.:ării satelor in condiţiile în
ca re marea majoritate a ţărănimii.
rămin.ea la discreţia exploatatorilor.
duc~11d o viaţă niizteră, lipsita de
drepturi. şi supusă celor mai dra.~

t~ce obligaţii. „Cum poate să se ri-

dice spre cultură poporul în ase-

în

POCZiil

menea condl\ii ·! - pun ea Sadu·
i-ea nu inirebarea.. la car e ră spundea
imediat : „Deslegarea n-o dau parLidele polilice şi guverne le : poporul
insu$1 şi-o dibui eşte. mişcarea economicii împuternicită mini, în tovă
răşirile \·or desrobi pe muncitorul
păm inlului
nostru" . Rldici11du-sc
d eci impotri.va. propagandei partiza:ne, de cele mai m1tlte ori demagogice. din r'indurile oam.e1iHor de
la sate. trăgi.nd speranţa în unele
reforme
care să imbunătăţea~că
lrairtl tărnnimii. Sa.do vea11u gazetarul e.t."]ntnea în a.oei n.rtico1
dtn
. ,Cumpăna·' principiile că lă:u.zitocne
pe ca.re le pusese la temelia edit ării. „Ră t·aş ului

pop oruhti''. „Era o
- s1tblini(I. el - pentru nevoile celor multi, care-i in,·ăţa să cetească. si'i cuge~ la ceva
mai bun şi să se 5imtă oameni.
Găsea un om in ea, pentru un leu
ş i douăzeci de bani abonamznt pe
an , .,callndal"ul" . explicaţiile e\·angheliilor duminicale, citeva r induri
de istoric pe intelesul lui. apoi o
chestie i mportantă potrivită cu imprcjur;irile şi viata lui, un articol
care-i t ălmăcea .,legile tării". acel~
legi 1r• care lrebuia omu l de la \,ară
să l ' cunoască ; apoi ,.sfaturi
de
gospodălie". nu cursuri
didactice.
ci mai mult pilde. ştiri despre lucruri de folos aflate ici-colo. .asupra
luc rării pămjntului, creşte1·ii vU.elor ş.a. Mai adăugeam un răvaş
doftol'icesc. o glumă, o povestire
- adică un „foileton literar" .. preturile tirgurilol"' si. in sfirş it.
ştiri din t.ară. din celelaJte ţinuturi
romăne.5l i şi din toată lumea. Ga;;eta era
alcătuită cu chibzuială.
după cit ne price peam şi noi. după
slab~le noastre puteri, munceam
la ca zece zile
pe lună, scriam
adresele. făceam expediţia ş.c.l. Şi ,
lucn1 curios. nu le făceam acestea
penfru un partid politic. Le făceam
pentr1.1 cei multi şi umiliţi. N-a-;i
put;ea să s pw1 ~ ce anume. cum
nu pot înţelege de ce nu sînt mai
multi oameni cu simtul dreptătii in
ţara noastră. In arară de şiretlicu
rile pe care le intrebuinţam la „şti
rile Răvaşului ". nimic ascuns nu
era în
gazeta aceea. In ac~te
biată gaz~lă,

„ştiri-

alegeam anume înforrnatiile
cl'imele şi bă tăile pricinuite
de iJl'\ie, precum şi informa iii le
care vorbe.au despre „întovărăşiri ".
Şi mai udoptasem
clintru început
un !-list.em pe care încredinţat sint
cil nu-l va aproba d. Velescu (1'ecl~pre

dri::tor al unei
publicaţii
pentru
sate care aparea pe atu11cL
n.n.),

nici nu-l
va
aorecia directorul
,.Neamului romlinesc pentru popor"
(N. loroa n.n.). Nu vorbeam de nimic riiu din cile se rac în ţara
noa5tr:1. Pomeneam numai ce e ra
bun. ce putea să îmbuneze tm suElet, să rid ice
o
conştiintă. Dai·
„Răvaşul " acesln „a fost" ! Nu mai
este. Capitalul de rezistenţă a l unor
oameni săraci a !ost prea mic. Gazeta s~ cerea: tărani i se abonau
singuri : aveam abonaţi plugari mai
mult de 9ou ,.„.".
De altfel. în coloanele ..Cumpă

net•· din 1909. zÎ/.lristul mergea mai.
·î nadtJpa.rte în a11ali za stării de
poiere a l umii de l<i sate. suita sa
de reportaje intitulată „ Reflexiile
unui
e.-rplorator" constituind
un.
adcn:ăra1 act de acuzar e la adresa
celor care ltu;:ureau
pe spinarea
ţârănimii obidite.
După
,.Ră t·aş ul
poporului'· şi
.. Cumpăna", numele iui Sadoueanu,
i11 calit..1te de director de rct·istă ,
U
mai
i:ntîlnini în 1919.
ală
turi (i e G. Topirceanu. 1a săptăminaJuL „lnscmnări
literare", intre
anii
1936-1940.
împreună
cu
G. Topîrceanu şi Cr. T . Popa pc
f rontispidu l
prestigioasei
ret:iS"fc
..lnsem nări ieşene". pe11tru ca din
n oiembrie 1936. in toiul celor ma i
apriQe lupte pe care presa democrată le-a. dus împotriva te11dinţ.e
l o1· de fascfaar e a ţării. et să fiaureze. alături de numele lui Tudor
Teodoresc u-Branişte
şi B. Brăntş
teanu, in fru'l11ea cotidian.efor de
mare tiraj „Adevărut" şi .,Dimincata". marcind. într-un fel şi. cea
m-!li d emo n stratil'ă şi totod~tă curajoasă l u.are de atitudine politică
a scriito rului. in perioada interbe1ică.

Interesant şi plht de Sf)mnificatii
este drurnul
parcurs de condeiitl
ziaristu lui. de conştii.nţa scriitorului-
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Gazetari despre gazetări
Cl'lătecin.

clr la
primele afirmâ ri
p ubEcisLice la angaja rea f crmă din
anii ce au premers .~i tttL succecla.t
celei de a dcu-0. conf lag raţii mondiale. In 1919. de pildă, notorietatea rl e care se bucu-ra ln p re şa Litera rd - si ·nu nu-mai in aceast~ nu-/ împiedica sci aducă in ate11 ţia
cifitorn l u.1 tradiţi a mereu pild-u.itoa71e a .,rei: istelor -vechi sciptănl-i
na1e". ..fncep a fi ., ,-cclfr' - scr ia
eL într-un a1·ticol din „lnsemnă ri
Literare" - publicatu pe car.c acum

un sfert d ~ veac le-am pipăit cu
graba tineret ii CJ pe ceva nou şi
care miroseau a~ de frumos a cei·nealn proaspălă. Acum au ingăl
brnit. au pălit şi s-au întristat. Zac
troieni te în biblioteci şi anticăl'li.
Ca peste nişt,e jalnice .f runze de
loamnă.
uitarea ş i
pri m ă verile
nou5 au trecu t rind pc l'incl pesLe
e le. Erau odală \"ioaie şi tinere cu
loat~ aceste;,1 ;
aduceau per-zi! ~I
po veşli dră;;ă.l.a5e şi t1;s1e : coch-ctau. glumeau. se hărtuiau. se luptau cu
indilcrcnia muljirnii, cu
prostia. cu minciuna conventlonală.
T oalc au murit ! Cu acest sentiment melancolic. a l m."rtii biruitrnu·e,

şi

că

cu gindul

şi

a<;upn1

noaslră

va filosofa cineva la fel
peste douăzeci de ani, îmi aduc
aminte d e publ icaţi ile săptămi.nale
care formau deliciul ~nilw noşh·i
înfloraţi. E bine
să le -pomenim
pentru cea mai lînără generat.le ele
ceti tod" . Şi dupci ce făcea. o scurtă
t r ece re în rei- istă a citon>a dintre
aceste

publicafi i.

(fotre

altele

,.Viata" clin Bu cureşt.i. ..E'l:eni.ment ul literar" din Ta.şi, ,.unde făcea
gălăgie o tinerime
generoa.;-[1 şî
exuberant5 - cu Gherea. C. Vraja
(pseudonimul 1ui G. !brăileanu 11.n. )1
D. Nanu, C. ŞărdHeanu (pseudonimul tui C. Stere 11..n.). Ion
Păun
ş.a:'. apoi ,.Moftut roman" . al l tLi
Ca.ragi.aiLe

,.pagm1
umor şi

şi

Toni

fără
satiră"

chidea : „Aceste

Baca lbaşa,

pereche de
. Sado veanu
m ici

vervă.

cori-

publicaţii.

săptămin ale.

ieftine şi vioaie. au
fost ca ni5te jaloane in mişcarea
li terară. du oă . moar tea celor
trei
mari scdilori ai noştri : Eminescu,
Creangă ş i Alecsandd. în
seceta
Htenu·ă cal"e a ttm1at. în m ijlocu l
curentelor conlradklorli şi a potopu lui ele tipă ri tu ri de tot s oiuL care
i nundau llbrăriUe. ele au int,reţinut
buna şi să năt.oasa tradiţie lite,·ară .
bazată pe bun-simt şi talent. Toate nu fos t publicatii efemere. Nici
UM n-a a\'Ut la bază un om d e
aface1i şi un capi tal. Au ie5it intirnpl ător. sprijinite pe sărăci;.i, 4"ntu7.iasmul ş i tinereţea scriitorilor.
Publicul bun le culegea ca pe nişte
fl ol'i

cle

prim ăv;wă ".

A ·paritia. îndată după primul
război mondwl. a n.um.eroase ziare
in care f apt1tl ha:nal ~ra t nt mai
mult înlocuit de şti.rea din dome-
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n iu/ p o/il ic şi .~oei.al , >tlt num ai cli n
d :a şi de peste hotare, ii
oferra lttl Mihail SadoveamJ. prilejul de a descifra noi orizonturi
ÎIL dez i:ollarea presei in gene ral, a
celi>i d<! inform.aţie
cotidiană
in.
special. .,Mi s 2 pa.re foarte mult din
n emea cinci gazete mari şi miJ1un~L tipârile slujeau fe1iciţi1 01· muţcr.rd,

rllori, d upă mese îmbelşugate. s5
cheme
d elicrne somnului şi să
ap::-rc d e muşte obrazu1i conges t lonn le" ittc.epe.a el t m articol
a purut î.n ziarul „Op inia" din I aşi
s11 h ti.t/11 L, sim pl1t, „ Gazetele".
ŞI
co111Lnua: ••Gazeta. această

hrantt

zcl rcJ>„sc m ii

şi

mllloane tla viet
9i palid
fantomă a foamei ş-a nimici rii plul :ş; e peste cîmp11l~ Europei. iz\'odtâ parcă din aburii s ingelui. Catas1rnfe după catastrof~ urmează. îmomene~ti.

părătii

Spăimintătoarea

clupă

împă rătii

s<:? d c'1rimă.

Rus ia, Austria : după AusLrin, Ungaria, Germania. lnvătăm ()
geografie nou din simplele ştiri al~
gazetelor... Au b·ecui pe dinaintea
lu i a lt e lucrur i mai gni,-e: s-au
dntura t împărăUile ca pleava şi
s-au r ostogoli t in tină coroanele lumii. Am pul.ea zice că a ,·ăzut îh
zbor de :furtună istoria unui mileniu. De ,-echea
gazetă cu care
nclormea după masă a ui Lat. Acum
foit.a de hil"lie.•.tip de război" . in
fiecare zi ii halucinea~ă ochi ul şi
fac.e să-i trem ure mina, căci o notă de d ouă linii poate tnsemno (J
nouă catastrofă şi o altă răsturnar-e
a lumii. Gazeta de altădată e ra un
prietin plicHsilor. Cea de azi e un
slrAin de care n: înfricoşăm".
J1up '.i

a cu1 fozilăţii
omeneşti.
C"ra p!in{1 de lucruri od ih niloat·e şi
bune . In general, foi le p<u·Lictului
de lll 1mlere se străduiau să d o,·eclească . că guvernul este o fericire
Chiar dacii 11 -a. rămas ,.'infricoşat·' ele aspectele sub ca r e i se innemaipomen ită pentru
p opor. pc
c.ind cele ale opozitiei îl comparau f <îtiş1 presa. deceriiilor doi şi trei
(in 1924 a scos chiar o nouă rcc1.1 plăgi l e Egipetului. Liberalii do11i s tă. „Lumea l>tlzar
sdptămi
Ycd ea\1 negru pe alb că conserv.aiorii sinl o bandă de răuf5cători.
nt!l". ia 1· colaborarea i.ndeoscbi let
T ot aşa de u~or dovedeau acelaşi
.. Acf.etiă rul /i,terar st artistic"
nu
lucru consetTa lorii despre libe rali.
era deloc Mlorndiră ). l\Jillail Sad11t"P.a 11u manifesta. cert.
o
i•iid itci
Cetiiteanul cinstit era dispus, după
I) ,·eche povaţă, să-i creadă şi pe
menen(ă fată d.e unele ziare ş i r eunii şi p e altii. Pe lin gă aceste
viste. 1n spefă . fa.tă de acel~a în
nme!· i~e lupte între duşmanii ca re-şi
care răzbăteau ecouri.le p olit icuzniszimbeau cu dulceaţă la Cameră ori
mu1 ul ce -şi marca serios pre;!enta
la cafenea. mai citeam numeroase in mai toate domeni.He vieţii pub1itelegrame can~ relatau despre star.c. Tnt1·-un text. de fapt un cuvin.t
r ea sănătii\ii u nui ministru, ori
h1aintc ce u rma să p l"ef ateze o
despre înso.mnat ele
proi ~cte
ale
rul eaer (' dl? articole pe care o preunei muri
societă(i
p e acţiuni.. .
nli.fra in 1940, dar cart> 11-a m ai
Cinel telegramele n-ajungeau. neoanci nLt. văzînd pentru pr-ima oarii
bosita imagina\ie a gazetarnlui gă
l umina tipan,h.ti. sub titl•iL ..Sratiiri.
sen, în nemud de secetă de ştiri.
cu mtn" insumi". abia in 1960, i11
prile j să ne atragă luar":l-aminte
t·otum u l •. Măr turisiri". Miha,il Sadon'iup1·a unei întreite naşteri dinveann îsi. explica astfel ati tudlm'!a.
tr-un ora5 ele provincie. asupra
dt11 perioada aceea: ..Unele frăapari ţi-ei unui monstru
in mările
m întări al~ conlemporan ilQJ·
mei.
suc'lice sa u asupra barbarilor de la
politica
rom ânească în special. m-au
prefectura de poliţie. und:? o aninteresat într-o mediocră măsură.
chetă severă totdeauna se 1mpunen... De atuncea-! mult. Gazetele
d eoarec.e sub strigătel~ ce1e mai
s-au micşorat. s-au scumpit e norm
s-tri d ent~ şi mal divergen te nu se
şi sînt destul de prost tipă t"ite. Şi
ana, in definitiv. decît puţină subnu ajută deloc pe cetăţeni să doarstan ţă. Ce rămîne la urmă din atîmă după masă. Şti rile pe care le
dau ele a.cum. in frazti laP'idare.
tea declaraţii care au !C\St celebre
od i nioară ar fi apărut ca fanteziile
o clipă ?... t n fon d , politica _di n
unui nebun. De la 1912 ino2p a
.,România Mare" a fos l un concert
apărea. în literatura pi-esei, acel~
fără oniginali t.ate, potpuriu şi vacrîmpeie teribile de proză ca.re se
ria t fi pe aceiaşi temii. Natu ra m~a
numesc .,comunicate oficiale". D upă
1111~ , rindu1;Je lor simple şi
:;eci
incorigibil optim istă a evitat ca să
cuhcmură inimile tuturor muritot·ia ta ce aces1e mani f<?Stări exterioare.
lc r de pe glob. din goliul Biscaiei
că.utind mai curind realităţile conşi fiordurile Norvegiei pină-n Histructi ve. nădăjduind binele şi frumala ia s i insulele Polinesiei. Oa m enii prim~c zi de zi împunsătu ra
mosul. explicind cu ş fia lă scâder ilor brutală. zi de zi se Dbişnuiesc
lc timpului , aşteptind in.făpluirile
cu ~ in~eroasa şi i nfric<'><;ata cL·on ică
progresului. ... Obicei
să \·orbesc
a celui mai urias măcel din cite a
despre mine n-am avut. Nu din
pom enit vreoda tă istoria... Iată că
rnd iogr amP
scurte şi indiferente
lips5 de \·a.nitate. ci din cu\riinţă.
aproape relatează despre dărimarea
N-am alim~ntat
nici biogr afiile.
uneia din cele mai mari împără
interviurile.
J\m
15.sat. s~t tl'ea·
n
ici
tii n lutu1•01· Um;purllor. (...) Tme nse
cu
biograCii
pline
de
erori şi inCronluri de lu ptă in acest
tim p
cotidi ană

lerviuri .faise. N-am cole ctat articole omagiale. N- am răspuns celor
care m ă tra tau ·brutal. Am făcut
usta poate djn lene, poatl:l din înc redin ţarea

secretă

că

ad evă ruriJe

trebuie să se aleagă cîndva. Cred
c:i m-am înş-alat. Nu e deosebire de
t1·atame nt pentru discreţie. To tuşi
nu-ml pa1;e rău că rt- am sL1·igat şi
nu m -am agitat, că n -an1
cerut
dreptul m eu, că nu m-am plins în1;j(orat cu ork e prilej. După ce am
scris
\'rea şaptezeci-optzeci
de
c:ldi, cl iRtre car e c.ît eva 'îmi v or
supravieţu i ; dună ce mai ales m-am
i.trăduit să fiu om î n accepţiunea
bună a cuvint.ului : după ce în tinereţă am f ost sol neobosit în poporul neglijat; după ce ·am crescut
ş-:.un educat copil mai punl decit
mine ; după ce am făcut tot biuele
posibil in tăc.ere şi sărac ; după ce
n-am obijduit ~ nimeni şi n-am
cunoscu t n ăcaz ling:! co.re să nu
m:i op resc : după ce m-::i.m cheltuit
întreg în
a.faxă d e generozităţile
bugetului public, răspl ata ar putea
apărc:;i d e un delicios comic dacu
11u i - nşi resimţi 1ncă savoaL·ea amarii ... Am av ut ră1.1l obice i de a
judeca blind pe .:il ţii şi în formele
cele mai pu ţin violente. Am mai
a rnt alt rău
obicei de a cugeta
loluşi s incer şi pel's onal şi de a n
cred incio~ unei arte fără compromisu d . Nu mai este vreme ·să regret, n ici nu vreau să iiu altul .„
Cu trutte că. sîn t artist, ~m
a vut
sufic ientă i"n.teligenţă. ca s ă găsesc
aspectul par ticular a l realită ţilor.
Şi destulă curioz.itata ca să mă jnIormez ne coutenit. De aceea aru
avut tO;tdeauna ceva de spus. Am
spus mai puţin acum treizeci de
ani , s pun ceva mai mult ·a cum" .
De fapt, ce av usese de spus mai
hotiirît, e drept, fără violenţe de
Hmbaj~ dar totdeauna de pe poziţia luptătorului

pentru

Moment omagial dedicat

demoe:raţie,

Pentru ca·u.za .p oporului său, a ţă
rănimii mai aJes, dar şi a tu.t:uror
r,lîturilor săra~e de la. oraşe, Sadov eanu spuses.e cum menţionam
la i n c.eputul a.0,estui articol - incleosebi în anii '30, cînd nori -negri
pkmau asupra cerntui ţării şi cind
conştiinţ..a
întregii
imtelectua.lităţi
progresiste vib·r a la tnarile com,ancla.mente ale v remii. „!n drama poporu.lui romanesc scria el în-

Constantin DARIE

actului istoric al iVIarii Uniri
de la 1 decembrie 1918
in

iniţi.a-tiva

Co-

D

mitet:1dui Sindicatului Ag.e rpres, joi
28 no·t embrie
a
avut loc o 'întilnir.e .a. ga~etarilpr c..u conf.
uwi.v dr. Ion Arde1ea1tu, care
a prezentat o expunere des-

pre S'emnificaţia .l}forii Uniri
clin 1918. Arătînd că istoria
p0:p_
o ru.Iui 1·01nâ1i î ncorporează

ca vaJo·ri definitorii (I.le
în spa1Lul carpato-

existenţei

dan:ubiano-p1m tic

perma.11.en-

cont-inuitaJea de locuire,
unicate.a şl Lupta ero'ică pent·r u apii1·area pămintuZ.Ui stră
nioşcsc, a independenţei şi su-

ţa şi

veranliitţii naţionaie, vorbito-

.r uL a rele"L'at că analiza ş tiin
ţifică în spiritul material'i-smuit4i. dialect,ic şL istoric atestă
ca o pei·manenţă tn
· lupta poporului român năzuin
ţa

de unitate. Co.ro1artLl acestei dorinţe legitime a fost

1narcat 1.a 1 decembrie 1918,
moment de iinpor-ta.nţă hotă1·i
t oore pentru desti'fl.ele î n tregulwi no.'>t ru popor. AŞa i::um, de
aUfeL, a subcliniat preşedintele
Republicii Socia1'i.ste R0111ania,
tooo·răşul
Nico."lae Cea··uşescu,
1·etem nd împrejurările istorice a1e desăvirşirii unităţi ?~oas

tre

giL evolu.ţii economice, ·politice şi ·sociale ai ţă1·ii. S-au
creat ast f eL co~tdilî:i pentru
dezvolta1·ea forţelo·r progres'i.ste ale po:por·u luî, eeea ce a
avut conseeinţe din eele mai
profunde hi
IJ'Q11iâne şti.

viaţa

societă,ţii

1nalta misiune de a asigura
realizarea deplină a marilor
as-pfraţi.i ale. poporului româin
a re.ve.ni.t clasei miwncitoare,
fo1·ţa cea mai înaintat c'i a societâ ţii care, sub conducerea
Pai"tidulu·L Com'l.mis-t Româ"!-,
fătwit la 8 mai
1921, ·a organizat şi concL1ts 1upta d 11
e liberar~

f a sc:ismului

socia1ă
impotTiva
şi ră.zboiutwi, pen-

tru tl'ece·r ea Za construi rea societăţii noi, socia Liste.
1n î n cheiere, oaspetele a
ră.spuns întrebărilor ad1'esat'e
de

ziarişti,

aducînd

precizări

interesante, u ti7.e acestora pentru o tratare ctt mai competentă in presă a problemelor
leaate de lupta seculată a
popo ri1 Lui ron~ci tJ. pen.h·u

tata

u:ni-

şi indepen denţă 11.aţicmală,

statuunita.nu este deci un dar, r ezultatul unor conferin ţe internaţio
nal ~. d rodul luptei neobosite
duse de cele mai înaintate
.forte ale societăţii , de masele
la1~gi populare
pentru unite,
produsul legic al dezvoltării
isţorice, sociale şi ~aţionale a
pQpprului român" .
naţionaie „Făuriren

lui r omânesc

naţi onal

Eroismul rnmâinilor în lupta

pentru,

desăvîTşirea.

unităţii

naţional-stat.ale a fost.
ciat şi elogiat, at1mci şi

1'~oada

imediat

apre-

în pe-

următoare, de

c@nducăto1"'i şi

oanneni politîci
d-i'li eele mai di ferite ţă'l'i ale
lumii a. ară.tat î n co11 tinuare
vorbitorul.

!n e:1:pu:nere s-a insistat asupra fa..ptu1.ui eă înfăptuirea
unităţii statului român a realizat, cadrul naţienab şi social.-

ecanomtc pemtTu dezvoltarea
Romtlniei moderne, avînd o
înrî·urire pozitivă asupra intre-

(continuare în pag. 52)
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văzut•Ne-a plăcut•Vă semnală

enlTu a sublinia ideea po11'ivit căreia
!aptele noastre de muncă şi de viaiă
sînt fapte de pace, zi.arul „SClNTEIA "
din 9 noiembrie. a publicat, in preajma referendumului de la 23 noiembrie a .c. o pagină de
reportaje reunite sub titlul generic „Oamenii sin t
faptele lor d in toată ţ ara, di n toate zilele săp
t ă minii. Culese de repor1eri în decw"Slll unei săp
t:1mini de peregrină1·i pe Lot î·niins u.1 pat1·iei. a ceste fapte de muncă - dintr-w1 îndepărta t colţ
de !;ară o ştixe despre impo1in.nte creşteri aJe
productivităţii muncii ; dintr-altul vestea indeplin i1·U înainte de termen a planului la export, energeUcienii unei termocentNlle de mare pondere au
pulsat, peste prevederi, putere în arte.rele de fo:·tă
ale ţiirii ; o localitate se minclreşte cu o nouă
fab1ică; altele, mai multe, cu ca1·tiere noi de
locuinţe etc. vin să confirme o dată ma.I mult
hoLărirea tmanimă, nestrămuLată de a fac:e totul
pentrn construirea v:i itorului comunist al patriei.

P

misiunea „Viata economică" a TELEVIZIUNII române a iniţiat dezbaterea,
in cadrul unui ciclu mai amplu, a
p:· iorilăţilor cincina~ului. fdee genernasă publicistic ş i deosebit de utilă nu num ai pent.t·u cei direct
implicaţi în _procesul de produc\ie ci şi pentru
publicul la.rg care poate descifra mai exact semnJucaţia acestor priorităli. lncepînd cu două dinb·e obiedivele stabilite de Cong1·esul al XIU-lea :
programul de creştere a nivelului tehnic şi ca-

E

Pără

litaitliv al

producţiei ş i produselor ş i programul de
m ai accentuată a prod uctivităţu muncii,
continuind cu noua revoluţie agrară, ca apoi să
ia in dezbatere investiţille e nergetice sub genericul
„Dosarul r esurselor energetice f1 de materii prime··, ;·ea11zatorii em isiunii sus-amin tite pun în
e\'idcn ti1, prin exemple concrete clin di fet·il e unită!i econo:11ice, cni şi mijloace de realizare nptim!i
u acestor pru;rrame a căror îndeplinll'e cons tituie
o inda;:ori1·r de unvare a fiecărui colecli v tll:' muncă, reaiizincJ astiel un util schimb de expe1ienţă,
în scopul gcnc rulizării celor mai e ficiente metode.

ci·eşt.ere

e o temă de larg şi acut inlc1·es pentru cetăteni, a ncheta Comporta mentul
civilizat - obligaţi e esenţi a l ă in comei~ - apărută în „ROMÂNIA LIBERĂ'- d in 8
şi 10 noiemb1·ie sub sem năt u rn Piei Uildulescu semnalează o i;erie de deficienţe în comporl:irl?a
u nor lucrăto1·i d in comerţ în ret.a(ia cu publicul.
Relati:na dl\·crse ,.scene" l:l care asistă. în:.;oţind
o echipă de contTol a 0:1menjlor muncii. 1·eporlcra
reuşeşte să creioneze cîleva portrete de l ucr:'ltori
di n corner~ nl c:il'r.r compot'Lament. chiar ctncf1 nu
este tlpic pen lru i11treaga cate~<>ri c. con ~t il 1ic>
~o esea o p iedicii in bunn d cs::U:iururc n r c ln i ei
vînzlitor-cclalc.m. D1ncoJ11 ele lips::i ele soliciluriine
şi uneon <le v.:tdila impoUleţP. fată de pul>lic se
ascunde de fapt dorinţa de cîşlig nemer.itat p rin
s istemul servirii preferenţiale, ceea ce, demonstTooză ancheta, înseamnă necinsie şi lipsă de

P
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scris reclamaţia în numele vict imej şi a adăugat cu de la sine
putere acuzaţia de viol. De ce '!
Cu multă surprindere, citim în
Ca să-l pună într-o lumină nefa„Informaţia Bucw·eştiului " (5 novorabilă pe băiatul b1igadierului.
iembrie) : „Peste I 200 milioane de
Toţ i autorii acestei isprăvi au fost
oameni
sînt lipsiţi de n ecesarul
amendaţi. Să-i notăm în capul lisminim d e 20 litri de a pi potabilă
tei pe Nicu V. Profir cu 1 500 le i
pe zi (s.n.), iar peste două miliarde
şi pe D. I. presupusa victimă
de persoane n u dispun nici de cele
- cu 500 l ei".
tnai elementare condiţii de i gienă
Redactarea neglijentă face ca, in
în acest domeniu („.) ".
doat· cit.eva fraze, să se aglomereze
mai multe puncte n eclare :
ŞARADE PUBLICISTICE
l. $au Doina I. reclamă ,,în fa( 3
organelor procurat urii", aşa
cum
Reproducem o nolă publicată în
ne asjgură gazetarul, şi atunci po„Vreme.a nouă "-Vaslui (14 octomsibili taitea unei confuzii cu Nicu V.
brie) : „tn faţa organelor procuraProlir este exclusă, sau trimHe o
tudl, Doina I. (s.n.), de 18 ani,
scrisoare. Nu e deloc acelaşi luc:·u.
căsătorită, mamă a 2 copii, de 11>c
2. C ine j-a cel'Lit lui Nicu V.
din satul Stejaru, comuna Pungeşti,
Profir să scrie reclamaţia, conlra
reclamă
(s.n.) că a fost victimo.1 sumei de 13 lei, şi ce trebuia să
unei int:ractiuni de viol.
Firesc.
conţină aceasta, dacă a cuzaţia de
sini alertat e organele de miJl'ţie ş i
\·iol a fost ad ăuga tă „cu de la s ine
o c~hipă operativă se deplasea.ză în
p ulere" ?
comuna Pungeşti, invest.ighează cu
3. Dacă „presupusa victimă " nu
multă atenţie acest caz. Sint aua formulai şi nu a cerut să flo;?
diaţi martmi, se dau declaraţii , se
formulată neîntemeiata acuzaţi e de
fac înfăţişări.
Rezultatul : D. 1.
viol. de ce a fost amendată '!
n-a fost victima infractiunii amin4. Cine este şi ce rol are în înti.te. N-o să credeţi , dar autorul
treaga ist01·ie .,băiatul b1igadicl'Ureclamaţiei era ~icu V. Profir ('111
l ui" despre care se pomeneşte în
ani), care contra sumei d e 13 lei,

e
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cu aerul că e o veche cua noastră ?
Prea multe
posibile întrebări
pentru o scurtă notă.

treacăt,

e

1.„IMPEDE.„ CA NEGURA !

.::i

Un alt gazetar care uită
text concis nu e sinorum
text neclar, ne informează,
g inile ziarului „Zori noi" va (.25 octombrie) : „Fără
ţie

şi

recidivistă

(13

că un
cu un
în paSuceaocupa-

condamnări

pentru furtw·i din avutul personal),
Marcela P. Roman, domiciliată în
oraşul Fălticeni, a mro încasat 5
ani şi 6 luni de închisoare (spor
din revocarea unei pedepse reduse
în trecut). In faţa
magazinului
" Buc.wina» din m unicipiul Suce3va, se adunaseră mai mulţi cetă
t.eni în jurul u neia care simula văi
căreli. Cum parazit la parazit trnge, hoaţa a profitat de înghesuială
şi i-a furat
portmoneul cu boni
numitei Silvia Grămadă. Au observat-o alţi oameni, au imobi1izat-o şi, după o mi,că scărmăneală,
au predat-o miliţiei".
Treci.nd peste „mica scărmănea
lă ", trecînd şi peste frumoasa expresie „simula văicăre1i ", ne întrebăm dacă „num it.a Silvia Grăma
dă·' era chiar simulanta sau se afla
in lre cetăţenii adunaţi: dacă la .,emitătoarea" de văicăreli se referă
gazetarul ci,nd observă, !Uozoflc, că

biecdvă~~~~---'--'-~~~~----'--~~

eAm văzut •Ne-a

plăcut•Vă semnalăm

respect faţă de prolesiune. Tonul vehement al
intervenţiei, solicitarea unor măsul'i drastice şi
operative faţă de toţi acei ce încalca nm1nele unui
comportament demn, civilizat .5int pe deplin justificate şi conferă anchetei valoarea unui demers
publicistic cu finalitate p1·ecisă : întronarea unui
climat de col'ectitud.ine şi respect faţ ă de cetft le 1!1.

foarte opo1•tună inter\7en\.ie, semna.Jind
tendin1.a undr critici liteJ:ari de a supraevalua pr-0ducţiile liternre ap::irpnintl
unora
dlntre
autorii
contemporani,
semnează
criticul Alex. Ştefănescu în rcvisl::i
,.FLACARA "
din
31
octombrie.
Int itulate Să nu exagerăm, opiniile - pertinente,
judicios formulate, aducînd exemple
sugestiYe
ne judecăţi de valoare lipsite de simtul măsurii
şi citind numele criticilor cărora le apartin atrag atenţia asul>ra efectului distruct iv pe care
ii are elogierea fără discernămînt. Articolul, riguros construit,
exl>rimînd o atitudine ferm:i,
curajoasă, fără ech ivoc, se constituie într-o pledoar ie convingătoare pentru o critică exigen ta,
ingura în măsură să contribuie la progresul liter:iturii.
in iţiativă publicistică deosebi t de oportună este lual'eo în dezbat ere a unor
ab o teri de ln exigenţele profesionale
ş i e tice ale interpretării „i p<ezentării dnl'ecului
popular românesc. Este de evidentfat faptu l că i;,

O

O

-........,

serie de zia re ca „Români a liberă ", „Informatia
Bu cureştiului " ş. a. au publicat .interven tii notabile pe ;;i ceastă temă . In m od deos ebit remarcăm
ins-1 ci clul d~ articole publicate în ziarul ,.Scînleia·' , în trei numere consecutiv (13 721, 12 722,
13 723) sub titlul generic Mesajul cintecului popular şi răspunderile interpreţilor faţă de transmiterea l ui aut.entică, semnat de Smarunda Oţen
nu şi C. Stă nescu.
P omind de la evidenţierea valO\'i i. i nc.s llmahi le
pe carE: o constituie creaţia populai·ă, de la iweţuirea şi respectul datol'at păstră1·i. i nealterate n
nceste.ia, autorii articolelor (Tezaur 1wpil•rito1· ;
,. Derogări " tle Ia etica folclor ului, de la normele
afirmării. artistice?;
Antidotul polui\l'ii - r csPl'C(arei' fermă a exigenţelor P.tice şi artistice) iau
alitudine fermă, aducind probe edificatoare de
poluare a cînlecului popular şi propun remedii
pentru cn nsemenea manifestări regrdabile <;ă nu
mni co ntinue. Ciclul de articole. solid construit
public.lsllc, pledează argumen,tat pentru
păs
t1•::trea nealterată a creaţiei populare ;iutenlice şi
pentru o atitudlne exigentă din partea Corurilor
chemate să vegheze la acuraletea cinlecului pnpular transmis publicului.
OBSERVATOR

.-~~~~~~~~~~~~..;:_-=---:..~~~~--''.--.!'.:-~~~~~ -~~~~~~-___./

„parazit la parazit trage" ? Şi, oar e, ce scop aveau vaicărelile acelei
.,uneia" cum elegant o indică ziarlstul ?

e

rnn „Contemporanul " (31 octombrie) am reţinut, tn schimb, două
Ptobe
de
exprimare
elevată :
„Mărturisesc că niciodată nu am
fost strălucitor la maitematică, dar
ascullîndu-1 pe inginerul Cichirdan
în mine s-a produs un crimpei de
îndrăgostire. A turnat în ntine cîteva ecuaţii care îmi vo.r întregi
d imensiunile sufleteşti". „In fata
unei planşete îmbrăcate în căma:)ă
de calc, într-un birou de proiectare, am găsit-o l'e inginera Leontina Cichirdan. Avea chipul ca o
tuşă
accentuată de lumină şi o
margi ne de albastru lingă stre'.l5ina ochilor . Chipul său, parcă la
reflecţia lăptoasă a luminii de tub
nuorescent, se confunda cu ace;:t
suprafaţă imensă de calc pe care
def1nitlva - cum îi place să spuntl truda inginerească a soţului
să u " .

DIN FUGA„.

tombrie). Nici măcar nu e pus în
ghilimele bietul... pasager, ca să
înţelegem că e vorba de „un vas de
pasageii ".

e

?

Autorll notelor c1·itice apărute în
t oate ziarele consideră, prob:ib!l, regulă imuabilă utilizarea jocunlor de cuvinte cel mai adese':l d e
un haz foar·te aproximativ. De această dată, citeva exemple
din
„Năzulnţa "-Sălaj
(4 octombrie) :
„Să mai amintim şi numele vînză1osrei Maria Copil. Şi să m ai
amintim şi faptul că astfel
de
proceduri nu sint chiar„. copilăl'H'' !,
„T1·ece şi fum ul.
trece şi focul.
numai tăciunH şi resturile de vinet~ rămîn. Motiv pentru
ca re
locatarii cu simţ gospodăresc se
fa c.„ vineţi l" ; „A ars stîlpul s-a
î n_tins pe păşune, a mai ar~ un
st ilp, după care s-a „.oprit (vorb'\
v ine) într-o plantaţie din apropie1·e:i pădurii. Paguba - 10.532 lei.
Îl arde şi pe Lingurar. La buzu~l

Şi
măr

~ia scaunelor : pentru a nu se şi
fona gentlemenll, acestora li s-au
ataşat spăw:u.·e înalte ;
au dispărut bratele ·'.

un alt extras din acelaşi nude ziar : ,.De fapt, fracul a
ma rcnl o „revoluţie» în c.o nstrnc-

în schimb,

• POEZIE ŞI ... REŢETA
DE RAZBIT IN VIAŢA

CUVINTE POTRIVITE

•)at· " .

,.P asagerul «Banat..- e, astăzi, ::ipronpe gol" citim într-un repottnj
apărut în „Delta "-Tulcea (30 oe-

supărare
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DISTINCŢIE,

lN AINTE DE ORICE

e

l'ără

Am ciut în „Viitorul "-Mehedinţ i
octombrie) un portret dedicat
unui mecanic agricol. Po1tretul începe într-un stil .foai·te poeţjc : „In
fiecare dillUneaţă înainte de revărsatul zorilor, cînd foşnetul Dunării răzbate, limpede şi învolburat pînă departe, sub cupola cer1.ilui suspendat de aripile pescăruşi
lor, silueta subţire a unui om se
desprivde de frumoasa aşezare Bistrita, şi - în mare grabă - apucă drumul Hinovei. După punctualitatea cu care ajunge mereu in
cimpie., îl putem uşor recunoaşte :
este Petre I . Pupăză, mecanic a gi·i·
col la secţia nr. 6 a SMA Şimian ".
Ne surprinde, deci, după ama
iniioi:are lirică, wmătoarea frază :
,.Dato1·Jtă conşiiinciozitătil sale in
muncă. nici odată nu a dus aca:::ă
mai puţin de 3 500 lei ş i astfel a
răzbit
prin vi:iţă ".
(7

BREP

47

27

I

I

'

. ,

-

OZ!

. . -, TE

. Fi

Propunetti pentru un poalbll muzeu

tă

de auto ri Uiţ i că n um itu l
nu este medic, ci ş arl atan) .
lin extras din presa franceză
cu referire la tra tam en tul tetan osului cu otrava curara ;
un d ecret do mnesc prin car«:
sînt avan saţi la grad ul
de
medici de batalion zece ele\·,
a i Şcolii de Medicină din

al zlarlsdcll române

Începuturile
presei• medicale
Presa med icalu române::is ·:1
di n secolul tl'ecu t a fost ro.1rle dez„·olt::i tă. I n tr e a nii 1B4J
ş i 1900 au apiirnt pes!c cin ~i 
z~c i de rc-viste şi buletine de
specialitate - cinci rnnd tlp:i?·:te in Umba
f ranceză.
J\'fen\ i onăm ci~C \'a di ntre
e:e
- pe cel:? m ai \".'.lloroase d in
pu nct de \'ede!·e a l con tinutulll l.
Deşi n-u fo:.t o p:.i b llca ~ic
e xclusi\'
medicalii.
revista
..Povăţuit o ru) sănătăţii şi a l
economiei·' . apărută 13 l aşi ,
ln a n ul 1044. poale fi socot:Li
că s-a aflat Ja h ota11ul de î ncep ut aJ acestu i sector p ublicistic r omâ nesc. lntemc!e lo_'ul
ei. m.etlicul C, Vl11nav, face.
în primul n :i mă r. de Ia
1
ma r tie 1844, o ., î nşti infa re
d espre foaja aceasb.". în cJrc
arată

pteocupnrea ce o va a-

vea pentru răs pi ndiren cun oş
t!n te!o!' med icale şi apoi pent ru cele!·alle: p1 oblcmo - .. econom ia casei" si .. economia
tării " . $ i c:tllor li s:n t nnunţ:J'll că vor găs i in ace~1st.5
revistă : .. povăt uiri prin care
să li se arate cum sn-$i cruţe sănătatea, cum s3. se farească de boaJelc lipicioas<>.
ce ajutor să dea aproapelui
silu clnd viato lui este în primejd ie. care d in leacu11He obkinuite în pămînlul acesta
să întrebu inţE:ze în lipsa une i doftorii. şi de care anume să se ferească".
! n cele 24 de nu met·e care
au a.puru t pînă la sfirş itul a n ului 1844. gdsi m aceste s ral llrj şi le::icu ri : „Despre leşin ; L eac p entru acei
care
s-au otrăvit
cu
coclea:ă ;
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Bucureşti.

româneşti
Oe-spre u;~t c:l dof torie ; D .:?\ipre scăldHoare::i rece; Desp:·'tiuti un, odică ce 1·ă u face fumu lui ; Ceva uesp 1·e d! n ~i ;
Vmdec3rca unui j unghi c•J apă rece" şi multe
al te:e.
Hl \·is ta aceasta a fost
d -::c L
p t dJ·ep L cuvtn t, povă ţul,oa
l"C' pentrn s1nă tate.
P l"in lr publlca iillc ~1 pu1 u ·
te in anul Unirii P r lnci pnle,,Medicu l
lor se n u mără ş i
român " - p ri ma rc\rlsto, al
circ! con\inu t a rost în exclus:vlla te din dom eniul mrd icinii. Se cuvine deci
s:1
rep roducem prezen ta11ea
pe
car e i-o face în pr imul n umă r r edactorul să u.
medicu l
D. Severin ; „R omâ nia
vede
pen t ru pr ima oară un jurn:i l
medical. Acest j urnal ese de
două ori pe lună. Pre ~u l nbonumenrn l ui este de 2 galbeni

pe an ... 'l' inta acestui

jurn:il

va fi : A concura cu

şcoaJ::t

de medicin ă ş;i cu societatea
de medicină la progresul a rtei med icale... ~ d a consiliurl
de h igienă p ract ica upJicat r1
la 1ara noas tră. A descr ie m odl fic::itrne m ala diilor s ub t i nJlucn ta climei noastre si a
c:illfica epidemiile ce fac uneori invaziune prin tre noi...
tn fin e, a ne face cunoscute
Pl'01r eseJe serviciului san itar
all1 mili1ar cît şi civil".
Din su marul primul ui n umă r :
rell;lt area u nei şedi n ţe
a Societăţii de Medicină. ;
plîngerea făcu tă că tre autorităti de du mnealui. Petru.~ DJ.
m itriu că este î mpiedicat de
m ai m arii oraşu l u i
Cra iova
să-şi exercite profesia de m ed ic (~ i apoi constatarea făcu ·

„ Medicul r omlin "
la B u cu reşti, de Ia
brie 1859, pină la
1861 - în to tal 20
re.

a ap.lru t
15 noiem15 m:i:·t ie

de n ume ,

,,Higiena şi şcoala ", A apă·
ruL Ia T i mişoara.
apoi
Ia
Gherla, de la 5 februar ie 18711
pină la 15 martie 1880.
A
.~ost înfii nţa tă şi condusă de
.Pa\·e1 Vasici- Ungurea.nu, unul
dimre primii doctori în med i cină r om ilni (d in 1832). Prin
p ublicar ea acestei reviste. inte mt:i etorul e i urmărea
după cum ne spu ne în cuvin tul introducti v - .. s1\ răspt n
de:lSCă d ezvoltarea corporaU
şi in teleclunJa :t elevilor d upă r egu lllc h igic:iice şi did.'.lctice". Şi a rcal iz:it acest dez!d erat. publicînd, cu regu!urita:e. sfaturi şi îndemn uri a tit pentru pr oresor t, cit şi
penlrn elevi. revista aju ngind
astfel un ad evă rat m :rnual de
med lcinu.
„J urna lu ) Societil(ll Ştiinţe
lor Medicalca. Bucureşti, 1 februarie 1879
decembrie
18RO. A avut ca redactor i pe
medicii Marcovici, Turncscu
ş i Fel ix.
A apăwt bilun a11,
su b fo1·mă de buletin al Soc ~el ~1ţl i Ştiintel or
Medicale,
publlc:nd referate asu pra cnzu rilo1· mai deosebit e de tt-atamen:e făcu te 1n spitale de
către cei maj de seamă metlic: ai tim pului.

.,Progresul medi@l rom9.n ",
ga z et ă de medicină, farma cie
şi med icină veterinară . A a-

părut săptămînal ,

la Bucude la 6 ianuarie 1879,
sub
conducerea
medicilor
Vl ădescu ş i Chabudianu, care îşi propuneau un program
redacţi onal
cu tezător :
„A
reşt i.

lupta ca medicul să-şi aibă
prestigiul ce i se cuvine in
secretate ; a ajuta la formarea
de societăţi medicale şi biologice ~ a se ocupa de formarea µnei literaturi medicale
româ neşti şi a face ca lucră
rile medicale din ţara noastră să se întindă peste frontiere". A apărut pînă în anul
1906, la conducerea sa perindindu-se marii medici ai
timpUilui : N. Kalinderu,
D.
Grecescu, Drăghiesou, Felix,
Manolescu,
Severeanu
şi

Pl'opaaerl penvu un posibil mus„
al zlattlstlcll •omâae
buinţei

de a prezenta princi-

piile igienice în creşterea co-

piilor". A apărut, săptămînal ,
la Bucureşti de la 15 noieinbrie 1895 şi pină in anul 1898.

Babeş.

„Spit.aJul". Revistă editată
de studenţii de la Facultatea
ll!edicină
din Bucureşti,
mcepind de la 11 ianuarie
1881. ln cuvintul introductiv
se spune: „ Apariţia unei foi
care să ţină pe studenţi in
curent cu maladiile ce se observă prin diferite
servicii
ale spitalelor şi care
să-l
pună în poziţia de a benefici a
de interesantele comunicări şi
lecţii ale meşterilor
noşM
de clinică, era de mult aştep

?e

ta tă".

Urmînd această idee,
revista „SpHaluI• a
publicat
descrieri rezumative ale tuturor cazurilor deosebite ret.olvate în spi ta.lele bucureş
tene - spre marele folos al
studenţilor. Comitetul redacţionan era fumnat .dlin studenţii : I. A:postolescu, C. GhkaSimionescu, I. Kiriac. G. Sabin. Al. Spiroiu, I. Ştefănes
c:u şi I. Uziel. A apărut lunar,
pină. la sfirşitul anului 1881.
,,Analele medicale române",
revistă lunară
apărută
in
Bucureşti la 1 ianuarie
1881
(pină
în 1887), a îmbogăţit
patrimoniul literaturii medicale din ţara noastră cu citeva sute de articole şi studii
de mare valoare pentru vremea respectivă, Printre fondatorii şi conducătorii acestei reviste s-au all'J.at medicii
Capşa , Demosthene, Boicescl•,
Drl'ighle~u. Felix, Fotino. Istrati, Măldărescu, Kali·nderu,
Severin. Sutzu şi Polizu.
„Sinltatea coplllor", prima
revistă
medicală de la
noi
dedicată cu precădere
„tre-

„Rev lsta
de cblruririe",
de m._edicul Thoma
Conescu şi avind ca recretar
de redacţie pe medicul Ernest
Juvara. A apărut la H lt:Ureşti, lunar. începînd de
Ja
1 aprilie 1897 şi pină la sfirşitul anului 1916. A fost, poate, cea mai documentată revistă de s pecialitate, artico\eJe şi studiile conţinute în ediţiile sa:le ajungind la peste
600 de pagini pe an.
condusă

„llominia medicali".

editată la Bucureşti de un comitet de medici in frunte cu
Viet-Or Babeş şi N . Manolescu. Cu unele intreruperi, a
apărut din febmarle 1893 şi
pînă în anul 1908, publicind
{>ermanent studii şi comentatH valoroase. A avut si edltii
in limba france.ză. care au
dus peste hotare ecoul succt:·
selor medicale româneşti. "Citeva dintre problemele
cumentate şi explicate în paginile ,,.României medic:ale" :
Profilaxia si!iUsului ; Cercetări asupra malariei ; Vaccimni11e îmJjot:I'.ilva bdlimr molipsitoare ; Etiologia pelagrei ;
Tratamentul
neurasteniei ;
Lupta
împotriva
holerei ;
Sclerozele măduvei ;
Cercetări asupra scarlatinei.

,,Antialcoolul" . Un grup de
oameni d e ştiinţă din
tara
noastră au înfiinţat, în
anul
1899, ,,Liga antialcoolică". avînd secţi i la Bucureşti şi Ia
Iaşi .
A lansat o viguroasă
campanie de lămurire a celă- ·
ţenilor cu privire la ravagUle
abuzului de băuturi. In mai
1900, această organizaţie
a
începu t publicarea buletinului său lunar. intHulat : ,,Antialcoolul•, care timp de 16
ani - pînă în august 1916 avea să publice sute- de articole pentru atin~erea scopului suprem : ., Să-i facem pe
oameni să nu m a i bea n JcîQdaiă băuturi spirtoase". Com i·
tetul redacţional al revistei
era fo rmat din medicii : Victor Babeş , M. Minovici, Thoma Ionescu. V. V. Buţureanu,
I. Felix, N. Măldărescu . N .
Manolescu, Gheorghe Marinescu, I . Petrini-Galaţi şi
profesorii
universitari :
I.
GăvAnescul şi A. D. Xenopol.
mediul rural această re~istă a fost difuzată graiuil

rn

Odată ou începerea
noului
secol, presa medicală romAoească intră într-o fază
de
mare p rosperitate. toate re
vistele care işi fac apariţia
avînd conţinuturi mai variate, mai atrăgătoare pentru cititori, iar aspect ul grafic se
imbunătăţeşte de la an la an.
Prima revistă medlcală din
secolul n ostru : „Slnitatea".
apărută ta Bucureşti,
la 1
martie 1901 (bilunar) s-.a impus atenţiei cititorilor prin
rubricile permanente privind
maternitatea, creşterea copii1or. prevenirea bolilor molipsitoare, alimentaţia raţională.
Aceasta a fost .,ounica" revis1.ei ,,Sănătatea"
din zilele
noastre.
Cititorii au urmlrik> permanent cu interes, timp de 18
ani - în 1916 încetîndu-şi apariţia din cauza războiului.
Ion MUNTEANU

CITIM ÎN PRESA NOASTBA DE ACUM UN VEAC
PRO DOMO

Ziarele nu şi-ar putea convoca oare reprezentanţii într-o adunare,
ca.re să formuleze într-un memoriu pă
surile presei întregi şi să le
inainteze guvernului propunindu-i mijloacele de îndreptare?
Iată cam ce ar putea cere
~el memoriu :
- scăderea taxelor asupra
hil'Liei de tipar şi a materialului tipografilc ;
taxei poştale,
- scăderea
cel puţin de la l 1/ 2 b de
.foaie la 1• b, dacă nu s-ar
adopta sistemul ma1 bun de
taxare pe greutate;
- scutirea
returelor
de
orice taxă de transport. (12
octombrie 1886).
GREVA
LUCRĂTORILOR

TIPOGRAFI

Greva lucrătorilor Lipografi
din atelierul d-lui C. Gobl
urmează. Aflăm că s-au pus
în grevă şi lucrătorii din Lipografia d-lui Gr. Luis. Atit
aceştia cîl şi cei dintii erau
ieri în Cişmigiu unde i-au
vizitat mai mulţi poliţişti ca
să-i convingă că t·ău au fă
cut, lucrătorii însă n-au voit
să-i asoult.e.
(4
octombrie
1886).
DESPRE

GREVIŞTI

Luct•ătorii tipografi au avut ieri o int'ilnire în care
s-a discutat cestiunea grevelor. Adunarea a decis ca lucrătorii care lucrează să cotizeze ca să intreţie pe grevişti pînă se vor aranja t.u
pat;r-0nii. S-a ales o delegaţi une
care să se ducă să
mulţumească
d-lui
Vintilă
C. A. Rosetti pentru bunăvo
i nţă ce a avut de a-i apă1·a
şi garanta pentru unii dintre
grevişti care fuseseră arestaţi.
(1 octombrie 1886).

GARA DE NORD
Gara de I\ord va fi peste
clteva zile lumina.tă cu gqz
aeriform. (16 octombrie 1886~.

CONCURS AGR.ICOL

cest scop, ministrul a trim is
24 de pluguri, 2 ţilindre, 1
batos de poru.mb şi 8 grăpi
de fier, rplus bani şi medalii.
(19 octombrie 1886).

ATENEUL

ROMĂN

Azi la două ore se face
ceremonia punerii pietrei f undamentale a clădirii Ateneului. (2'1 octombrie 1886).

DOCTORUL G. A.

POLIZU

O ştire dureroasă. Doctorul
G. A. Polizu (senior). medic

distins, profesor la .facultatea
de medicină şi decan al acestei facultăti. a '.încetat din
viaţă
simbătă 18 octombrie
la orele 2. d.a.
Dr. Polizu
s-a născut l:.a
1819,
aprilie. în Bucureşti.
Primele studU şi le-a făcut
în Bu cureşti, iar cele de medicină la Viena şi Berlin.
La 1845, întorcîndu-se
în
tară, el a ocupat funcţia de
secretar in „Comisia doctoricească";
apoi a fost numit
doctor la spitalul Colţei, profesor la facultate şi fiind ales
decan al acestei facultăţi a
ocupat această iunctie zece
ani. A fost ales în mai multe
rinduri deputat şi senator.
Dr. G. P ollzu era de o activitate în adevăr neobosită_
El făcea binele în to:ite păr
ţile şj. nenumărat.a sînt suf~
rinţele pe oare le-a ali nat cu
ştiinţa ca şi cu generoziLatea

ta.

Dr. G . P o1izu e autorul m ai
multor lucrări şi intre altele
a făcut : Dicţionarul rom ân.german (1'857), Mica chirurgie (1059), A~wmia (1856).
Deş i in virstă de 67
de
ani, dr. G. Polizu nu-şi luase nici acum retragerea pe
care o meriba aşa de mult.
El lucrase la un mare dicţionar, ca ceL al lui Littre. o
operă colosală a cărei tipă
rit"e n um,ai ar fi oostat 50 OOO
Tel. Moartea d-lui P olizu lasă
un gol mare, atit în rîndul
puţinilor noştri oameni
de
şti inţă şi de muncă, cit şi in
rindul oamenilor in adevăr
filantropi şi iubitori de tară.
(21 octombrie 1886).
POPULAŢIUNEA

CAPITALEI
La 26" octombrie pe moşia
oraşului Caracal se va ţine

concursul agriool. Pentru a-

50

Bolile care au secerat în
populatiunea
Capitalei
în

săplămlna

28 septembrie pîla 4 octombrie au fost
angina cu 7 victime, febra
tifoidă cu 4, rubeola
cu a,
scarlatina cu 3, meningita cu
unu,
bolile de piept şi de
stomah cu 48 victime.
De
allte lbo.li au murit 49. (9 octombrie 1886).

nă

IMPARATUL AUSTRIEI
NU MAI FUMEAzA

Din cercuri bine informate
se a nun tă următoarele : Poate va fi de în teres a şti că
Franz Josef nu mai fumează.
Precum se ştie el a fost un
fumăwr
foarte mare, şi în
fabrica de tu tun din Hamburg se lucrau ţigări foarte
tari, care a u avut o influenţă
rea asupra sănătăţii mona:.-hulul şi meclicii au pretins ca
el, în in teresul sănătăţii, să se
lase de fumat.
De atunci s -a îmbunătăţit
starea lui sanitară. Numeroşii fwnătot·i care cred că nu
se poate lăsa cineva de fumat, vor fi convinşi prin a ceasta de conLrat·iu. (21- oe~
tombrie 1886).
NOUTĂŢI HAZLII

La un examen de Univer sitate, un tînăr fu întrebat
de profesor în .latineşte, dat·
el răspunse în româneşte.
Profesorul mirat ii zise :
- De ce nu-mi răspunzi in
latineşte? Nu ştH că aceasta
este muma limbei n oastre ?
- Dacă e să aleg inti:e
mumă şi fiică, zise tinărOJl,
mai bine aleg pe fiică.
- Care-ţi place mai mult,
soarele sau luna ? întreabă
un ţăran pe altul.
- !mi place mai bine luna, ii răspunse, pentru că ea
luminează noaptea cind e întuneric, iar soa1'ele lumineauă
ziua cînd se vede destul de
bine. (5 octombrie 1886).
O amintire despre d. Thier-;.

Viziti ul său, infăţişîndu-i socoteala zilei, îşi redactase aşa
'memoriul:
1. Pentru
pîinea pe care
am mincat-o . . . . 0.25
2. Pentru paiele şi ovăzul
domnului
..1.50 (16
octombrie 1886).
Rubrică realizata de
Rodica ŞERBAN'ESCU

intre 20-23 octombrie

s-a desfăşurat la Sofia:

A Al X-lea Congres
~ al Organizaţiei Inter.naţionale

a Ziariştilor

~

La Sofia, în sălile Palatului Culturii „Ludmila Jivkova" s-au desfăŞurat în perioada 20-23 octombrie 1986 lucrările celui de al Xlea Congres al Organizaţiei Internaţionale a Ziariştilor. Au participat circa 400 de delegaţ.i, invitaţi,
000ervatord şi veterani ai mişcării
ziaristice din 121 de ţări, între care
şi o delegatie a Consiliului Ziariş
tilor din Republica Socialistă România.
Desfăşurnt în condiţiile aniversă
rii jubileului de 40 de a ni de la
crearea 0.1.Z. şi ale proclamăt·i i
anului 1986 ca Anul lnternational
al Păcii, Congresul a prilejuit relevarea rolului şi contribuţiei ziariştilor în lupta pentru pace ~i
dezarmare, pentru eliminarea pericolului declanşărll unui nou i·ăiboi
nuclear, d in perspectiva creării unui
climat de încredere şi cooperare în
interesul popoarelor, al progresului şi prosperităţii, pentru o lume
mai dreaptă şi mai bună.
Lucrările Congresului al X-lea desfăşurate in plen şi în trei secţiuni consacrate următoarelor probleme : m ijloacele de comunicare
in masă şi pacea ; noua ordi ne internaţională în domeniul inlormatiei şi_ al comunicaţiilor; probleme
prof~10nale actuale au dat posibll1tatea unei largi participări Ia
dezbateri,
prezentării
aclivitătii
preocupărilor şi experienţei privind
angajarea ziariştilor pentru afir~ea idealurilor păcii şi prieteniei
intre popoare.
_Delegaţia ConsiUului Zla1·iştilor
dm. ~omânia a avut o participare
activa atît în plenul Congresului cit
şi in referatele susţinute în cele
trei secţiun i. Au fost expuse pe
larg activitatea ziariştilor români a
Consili ului Ziariştilor din lt. 'S.
România desfăşurată în spirilul poziţiei partidului şi statului nostru
în ceea ce priveşte Junta pentru
salvgardarea păcii, pentru mobili~r~a opiniei publice în afirmarea
ideilor păcii şi dezarmării. în prirnu1 rind a dezarmării nucleare ExPuneni.le s-au bucurat de o bună
Primire, fiind larg apreciată pozi( ia
ţării noastre în promovarea cauzei
dezarmării, chemările şi initiatiVele menite să an gajeze opinia publică, popoarele in acţiuni u~ile în

vederea înlăturării pericolului nuclear, a asigurării dezvoltării libere
şi independente a ţiecărei naţiun i,
în condiţii de linişte şi pace.
In referatele şi discuţiile în plen
şi in comisii, delegaiii români au
tăcut larg cunoscute conceptia şi
iniţiativele secretarului general al
partidului nostru,
tovarăşul
.Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România, privind dezarmarea şi in primul rine.I,
oezarmarea nucleară, popularizînd
activ hotărirea ţării noastre privin<l
reducerea ca 5 la sută a armamentelor, efectivelor şi cheltuielilor m1Jllare.
Au fost subliniate ideile-fortă
ca.re guvernează activitatea ziariş
tilor român i, angajaţi acţlv în lupta
pentru pace, pentru construirea societăţii socialiste multilateral dez.
voltate, a societâţii comuniste în
România. S-a sul>liniat l deea că astăzi, mai mult ca oricînd, un rol
deosebit de important revine mijloacelor de informare în masă care,
în acest sfirşit de mileniu, au cun oscut o dezvoltare fără precedent,
un salt uriaş, performanţe le tehnicilo1· moderne permiţind informaţiei să circule cu viteză de la un
meridian la altul şi de la o paralelă la alta, anulînd distanţele, relatlvizind timpul şi facilitînd comunicarea între popoare. Dispunînd
de un instrument de o mare fortă,
?e o extraordinară eficienţă, datoria ziariştilor este aceea de a lupta
în prim.ul rînd pentru promovarea
valorilor supreme a le omenirii, viaţa, asigul'area unui viitor prospet·,
fără războaie. ln numele aceloraşi
comandamente - s-a arătat în luă
rile de cuvint ale delegaţiei noastre, ziariştiL români acţionează activ~ inclusiv Jn 0.1.Z., pentru soluţio
narea marilor probleme ale lumii
contemporane, fii nd ·- după cum
bine se ştie - printre promotorii
noii ordini în d omeniul informaţiei.
Delegaţia
Consiliului Ziariştilor
din România la Congresul O.I.Z. a
militat pentru o abordare constructivă a problemelor af late pe ordinea de zi, pentru o formulare pe
m ăsura răspunderilor ce revin presei în lumea contemt>orană.
_ Apelul pentru pace cit şj Decleţ
ra ţl a de solidaritate
adoptate de

Congre.a cuprind, astfel, idei şi pl'incipil constructive, privind angajarea
largă a presei în apărarea cauzei
păcii, unirea e!orturilor presei din
fiecare tară pentru a milita energic în vederea adoptării unor mă
suri concrete de dezarmare în Europa, cit şi în întreaga lume atît in ce priveşte dezarmarea nucleară cit şi pe planul dezarmării
convenţionale de reducere a 81'mamentelor, efectivelor şi cheltuieli·
lor mllitru•e, subliniindu-se intre al·
tele însemnătatea creării de zone
denuclearizate în Balcani, nordul
Europei şi în alte regiuni ale lumii.
Pentru activitatea depusă şi contribuţia adusă la afirmarea
unul
spirit constl'Uctiv, de lucru, prezenta
$ielegaţiei române s-a bucurat de
aprederi din partea preşedintelui '1i
secretarului general al 0.1.Z., a preşedinte] ui Comisiei de redactare a
documentelor. a unor delegaţii
participante.
Ca o expresie a aprecierii de care
se bucură ţara noastră, presa română,
Consiliul
Ziariştilor
din
România a fost ales în organismele
de conducere ale 0 .1.Z. atît î·n Pi"ezidiu, cit ş1 m Comitetul Executiv ; Pt·eşedintele Consiliului Ziar.iştilor
din Re_publica Socialistă
România, Adrian Ionescu, a fost
ales membru al Prezidiului şi vicepreşedin te al Organizaţiei Internaţionale a Ziariştilor,
iar Nicolae
Dragoş, prim-redactor şef adjunct
al ziarului „Scînteia ", meml)ru în
Comitetul Executiv al O.I.Z.
Preşedinte al Organizaţiei Internaţionale a Ziariştilor a fost reales
Kaade Nordenstreng (Finlanda) iar
ca secretar
general Jiri Kubka
(Cehoslovacia).
Congresul de la Sofia a Intărit
convingerea că presa are puterea şi
posibilitatea de a-şi aduce o contribuţie de maximă importanţă la
aprofundarea procesului de destin .
dere şi încredere in lume, la amplificarea cooperării şi apropierii dintre popoare, la promovarea idealu··
rilor supreme ale păcii şi dezvol··
tării,
de a da expresie dorinţei
omenirii de a trăi şi făuri î n pace
şi securitate un viitor mai bun,
mai prosper.
Ion STRUGARIU
redactor şef al ziarului

"Scinteia tineretului"

11

noastr'ă). Cinci mi se adreinjurii, clnd pe cei care fac
asta îi bănuiesc de rea-credinţă şi
interes. nu socotesc
că aşi avea
dreptul să tulbur şi eu echilibrul
s ufletesc a l semenilor mei, şi nici
n -aş putea să urmez pe alţii pe
calea asta, întrucît am învăţat, de
la neamul meu cuviinţa şi demnitatea-: Nu voi -cerceta deci viaţa
particulară a unora sau cazierele
alt.ora. Nici nu voi arăta contradicţia grotească a celor care admiră
c;pera mea ca specific naţională şi
propagă în acelaşi timp c:listnlgerea
ei ; sau a oelor care se înşală pe ei
înşişi, confundind puner lle la cale
al e. partizanilor năimiţi cu sentimentul întregii naţiuni. Cunoşc eu
acest sen timen t. Oricît de mulţi ar
Ci naivii care cetesc asemenea putJn cuviincioasă proză, au mai ră
mas încă destui oameni m
ţara
asta care judecă cu propriul lor
cap ...''
Au trebuit să vin4 anii de după
23 Auoust 1944, pentru ca pana lui
Sadoveanu, descă1uşată de orice
constTîngeri sau Teţineri voite, s4
dea g1as nestingherit sentimentelor
şL convingerilor sale profund
de-

nierea

(co11.t i1tuare din 'f)ao. 4S)

sează

tr-un articol din 1937, ca rdspuns
lui Nicolae Iorga căruia-i păstra
încă din tinereţe „ r espect şi prietenie" , dar ca.re îşi exprima se a nume TezeT"ve faţă de prezenţa sa
în coloanele „ Ad evărului" - eu nu
am privit cu simpatie pe cei care

au fost exploatatorii, care vorbeau
greceşte

la 1800 şi franţuzeşte la
1900. Inima mea a bătut din tinereţă pînă azi penh'u cei mulţi şi
obidiţi : am fost $i sint solul lor

intr-un veac pe care vreau sii-1 socotesc al dreptăţii ... Nu-i
place
d-lui Iorga că sînt în rîndurile democraţiei. Se poate ; nu pot fi astăzi altfel decît am fost ieri ; ar
însemna să trădez firea mea ..."
Şi tot în acei ani, cind Legionarii
1i ardeau căTţiLe in s tradă şi cînd
acţiunile

denigratoare ale dreptei
împiedice a-şi măTtu1·tsi oroarea faţă de doctrinele fasciste şi dispreţtiL său profuna faţă
de propovăduitorii urii şi ai violencăutau

să-l

ţei,

gazetarul Sadoveanu
publica
sub titlul „ Polemi ca", un articol in
care 1ămurea motivele care-l indemnau să se menţină, în scrisul
său j urnalistic, in afara polemicilor
deşarte. „Iubiţi şi stimaţi prietini
- se adresa ei calomniatorilor săi,
pe tonul cel mai urban cu

putinţă

- iertaţi-m ă cînd vă declar că,
oricît m-aţi îndemna. nu voi răs
p unde atacurilor ce mi se adresează de anume oameni şi anume
presă. Ca să onorez pe un adversar
al meu cu o polemică, trebuie să
mă onorez eu însumi cu lupta ce
mi se propune, iar această luptă
trebuie să fie tn slujba ideilor
pentru a lumi na un adevăr (subli-

mOCTatice, de
tă,

cu

bisăşi

largă

viziune umanisadinc implantate în
conştiinţa poporul.ui
său.

rădăcini

„!n destul de lunga mea cru.;erii
literară scria Sadov eanu tn 1945
- părerile şi sentimentele mele în
chestia ţă rănească (şi nu numai în
aceasta, am

putea

adăuga

not)

le-am păstrat în mine, canalizîndu-le în literatura mea. Din pricina mediului neprielnic, n-am socotit folositorsă-mi împing activHatea şi pe tărim pollLic. Astăzi însă
sint nevoit să ies din rezerva ce
mi-am impus. Evenimente măreţe

se desfăşoarp în kune, e vre~
clnd
se impune să-mi fac măr
turisirea de
credinţă. E vremea:
să-mi fac datoria înainte de a întreprinde călătoria cea mare,
lumea umbrelor, către strămoşi" .
S--a împlinit un sfert .de veac

mi

J

cind
Sadovean:u-omui
treceaj
lumea umbrelor, după ce pină

ultimele clipe ate vieţii înnobi
cu scrisul s4u nu doar litera-tura,
da.r şi coloanele multor ziare şi re
Vi.9te.

S-a spus, nu f drd temei, că este
foarte greu a se face o d elimitare,
eît de cît valabilă,
int11e creaţia
artistică şi cea puOlicisticii a l
Sadoveanu. De aceea poate că. nu
greşim dacă, în tncneiere, reprod~
eînd un fTagment dintr-un text afl-.
tologic al său, apărut
la sfîrşitul
anului 1931 in „Adevărul literar
artistic" sub titlul ..1 n ce cred" . uom
considera mărturia scriitorului de
finindu-l şi pe .ziarist :

ln viaţă am două prin cipii că
lă~zitoare : tntîi că trebuie să fill
om şi apoi sc,riitor. Cred în doul

poezii ale vit!ţii : î n poezia scrisu
l ui şi in poozia muncii. Şi mai cred
că scriitorul trebuie să fie într-un
permanent contact cu viaţa, cu durerile ei cu bucuriile, cu infrînget ile ei. Dacă cred că arta trebuie
să fle moralizatoare ? Hotărît nu.
Dar nu mai puţin am credint~ ci
ea răm.înind într-un cerc de strictă ' estetică, este cu atit mai bin
venltă cu cit demonstrează năzuin
ţele omenirii spi-e mai bine. Nu ad•
mit şi nu înţeleg „arta" care es
infiltrată de idei, de pedantism so-eiologic sau filosofie şj care - fa•
tal - nu poate fi decît de un sec
şi repugnant didacticism".

Reînnoiti•vă,

din timp,
abonamentele
pe anul 1981 la revista
1111~.\
1
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Bibliografie
Perfectionarea
>

profesională

a ziari,tilor
italieni

pe care ii

reclamă

imIar

perativele epocii.
specializarea semnifică,
în opinia autorilor, cunoaşterea la zi a fenomenului politic, economic, social-cullw·al, a
tehnicilor de comunicare tot mai pedectionate, conştientiza1•ea rol ului pe care gazetarul
este chemat să îl joace cu toată responsnbilitalea în domeniul
formării
opiniei
publice.
Această

perspectivă

relevă,

erspectiva
noii
a inform ării
de masă,
care va Ci, desigur. dominată de noile tehnologii, iar în prezent
marile prefaceri din
domeniul concepţiei umaniste privind rnlul
gazetal·ul ui în contextul social, reclamă profunde mutatii în sectorul perfecţionării profesionale a ziariştilor.
Din s uita celor mai
recente lucrări pe această temă face parte
şi studiu l intitulat „20
de ani de examene. 43
de sesiuni de pedecponare profesionalii
(25
noiembrie 1965 - 12 aprllle HJ84)" ..,, apărut
la Neapole, în colecţia
.,Ordine dei giornallsli.
Consiglio Nazionale··.
Lucrarea îşi propune
să facă o trecere în revistă a tuturot disciplinel or şi examenelor ele
specialitate.
care au
contribuit la reciclarea
ziaristilor italieni.
Autorii cercetilrU apreciază că pr.:>Cesiunea
de ziarist, exercitată inlr-o societale predominată de tehnologie, trebuie sfi. se situeze lu
nivelu) tot mai
înalt

P

societăţi

• „Venti anni di esarnl" , Neapole, 1984.

în
concepţia
realizatorilor
lucrării,
necesitatea unei reforme globale a întregului sistem de acces la
profesiune, a diferitelor sale aspecte legislativ-regulamentare, tehnico-organizatorice şi juridico-contractuale, pentru a se pune in concordanţă instituţiile pro1esionale cu evolu~ia
rolului şi diversităţii
activităţLi ziaristice.
Din perspectiva celor
menţionate mai sus, autorii lucrării işi propun să abordeze din
cele mai variate puncte
de vedere problemele
privind structura şi organizarea
instituţiilor
de învăţămînt care se
ocupă de pregătirea ziarişlilor.

Transformările

petrecute în sfera activităţii
ziaristice. impacLul noilor tehnoloirii
de comunicare. problemele privind accesul l;i
noile profesiuni
Cat:P
au apărut în domeniul
ziaristicii. obiectivele reCeritoare la inslituirea
unei noi culturi profesionale constituie ffi"·
dalită~ile d e puneri;! în
valoare a cerinţelor :ll' tuale în acest. domeniu.
De aici rezultă şi ex igenţa
profesională
a
formării multuatei-ale a
ziaristului, ca personalitate cultw·ală. ca reprezentant al unei profes ii menite să pună ln
valo3re o no uă compelen ţă şi noi valCJri din
vastul d omeniu al informării şi formării opiniei publice.
.aeterindu-se la reorganizarea invăţămintu
lui ziaristic italian. demersul teoretic al au torilor vizează structu-

ra învă~ămîo tului ziaristic în această ţară.
Prefacerile clin sfera

noi
ale

actlvită~ii

ziaristica reprezintă o
profesiune
în sensul
propriu al cuvîntului,
un comple.x de cunoş 1in ţe, de tehnici şi de
aplitudîni specifice, pe
care gazetarul treb uie
să le posede. De aici
decurge şi exigenţa formării,
încă
din faza
preliminară, a unor temel nice cunoştinte profesionale, culturale, tehnice şi politice, a unei
personalltăti bine CO.:lturate în raport cu obiectul muncii, care să
fie în ultimă Lnstan.ţă

zia1·isti ~e.

i m-

pactul ooilor tehnologii, noile direc~ii de
dezvoltare a ziaristicii
atestă că gazetăria constituie o profesiune în
adevăratul sens al cuvintului, necesîtind un
complex de cunoştinţe
şi tehnici pe care trebuie să le posede ziaristul. De aici rezultă
necesitatea
existentei
unei faze preliminare
profesionale,
a
unei
pregă-tfrl
politice
şl
tehnice, a unui profesionalism care să aibă
propriile sale principii
şi
reguli. Pregătir~a
profesională a ziarişti
lor, subliniază autorii,
impune o permanenl ă
adecvare- la realităţile
noii tehnologii, a unor

direcţii şi

realităţii
După cum

exigente
sociale.

se

rezultatul unei
profesionale,

relevă,

selecţll

unor
formative
sistematice şi al unor
concrete „ filtre" selective.
Virginia IORGA
al

experienţe

Breviar
e

Reprezentanţi din 35 de ţări afrfoane şi arab~
s-au reunit recent la Nairobi, în cadrul unei conle1·inte, in p1 oblemele radioului şi televiziunii. Au f·J~t
analizate direcţiile de acţiune în vederea conjugării
efort-urilor pentru instaurarea unei noi ordini inte:naţion:ile în domeolul informaţiilor, care sll con~s
punrli\ intereselor fundamentale ale statelor in curs
de dezvoltare.

e

tn articolul „Neocolonialismul cultural în ac-

ţiune",

apfi;·ut în revista „Le Journa1iste democratlque", nr. ()11986, editată de Organizaţia Interna(jon'lJA
a Z1arişl ilor. se subliniază că rolul societăţilor transnationale (S.T.N.) într-o ţară în curs de dezvoltare
sau chiar într-o ţară mediu dezvoltată este considerahii.

Asa cuiu nota Herbert Schiller, cunoscut specialist
american în probleme de comunicatii, ,,conceptul de
imperialism cultural defineşte la ora actuală, în mod11! cel m ai clar, suma proceselor prin care o socie1atl~ este atrasă în cadrul sistemului mondial modern
şi felul in care structura sa predominantă este atra.sii,
împinsă, forţată şi uneori angajată să modeleze ins1.itu(iile sociale pentru ca acestea să corespundă valorilor şi structurilor centrului dominant al slst.emului
sau chiar să le promoveze".
P.e,·olu\ia în domeniul tehnologiei comunicării consolidează imperialismul
cultural. „Mariajul" dintre
satelit şi ordinator a permis difuzarea extrem de
rnpidă a inCormapei şi o capacitate nelimitată ele
înmag.a: mare, integrare, analiză şi obţinere a informaţiilor.

1n pn.~;:enl. graţie tehnologiei avansate de care di<>pun, Staleie Unite domină productia de informaţii
şi serviciile aferente. Dat fiind faptul că sistemul
de informare şi comunicare este un puternic instrument al neocclonialismului şi al manipulării creiercl'>r. asistăm în Statele Unite la o concenh·are :lin
cc în ce mni mare a producţiei de informaţii, a m"ljloacelor de in!ot'mare în masă şi a produselor c-0merciale în mat i cantităţi, a industriilor „cunoaşterii
_şi ~peetuco~ului ".
Parte a noii tehnologii de comunicare, televiziunea
şi-a fucut apariţia ca un factor organlc de 11ontrol
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tl m od elare a comportam entului oamenilor. . Acesta

este c!e fapt m otivul pentru care Statele Urute pun
la d isp otitia ţărilor în curs de dezvoltare programe
de televizi une la preţuri extrem de scăzute. Programele d e t eleviziune Importate sint cu mult mai leItine <lecit productia proprie realizată î n ţările în
curs d e dezvolta re. Un program televizat de apr.->ximativ o jumătate de oră produs in S .U.A. cos tlj
în jur d r: 200 OOO dolari. ln general, el este vîndut
u neia dintre ţările cel mai puţin dezvoJt~te. pentru
suma derizori~ de 60 sau 70 dolari. Cheltuielile pe_ntru producerea programului sînt acop~rite pr in s:stemul subvenţiilor. 'Multe d in societăţile transnaţio
nale subvenţionează programele de televiziune d estinate ex p ortului.

Revista revistelor de

~imele

pagi nj ale n u8/86 sînt consacrate schiţel or de por tret ale celor 38 de
ziarişti sovie tici cărora
le-a fost decernat Premiul Uniunii Ziariş tilor
din U.R.S.S . p entru mă
iestria profesională şi
curaj ul dovedit în Pl'ezentarea evenimen telol'
p d vind
avaria de la
centrala atomoelectricii
de la Ceroobil.
Sub gener icul " Zia1·ul
colectivului de muncă"
stnt gn.u>ate op im ile unui grup d e realizaţotl
al ziarelor de
intrepolndere, r eferitoare !a
rolul acestor publicaţi i
în reorganizarea acHvită tii întrepr inderilor lor
şi tn d ezbaterea
problemelor m oral-etice şi
a celor p rivind producţia de către
oamen ii
nwncll.
Rubrica
,,Fotocorespondentul"
prezin tă
oonţl:nu tul unel hotădri
adoptate de S ecretariatul conducerii Uniunii
Zl&rlştilor dln U .R.S.S.
privind
t ra nsformarea
Departament ului unional toto ln Com isia foto a Uniunii Ziariştilor
dln U .R.S.S.
Secţiu nea „Reporterul
100rt1v• inserează opiniile com entatorulu! V.
S korlatln cu p rivire lll
recentul
camplo:lat
mondial d e fotbal, grupate sub titlul „Pe ecran şl ,uncolo de e-

mărului

54

presă

cran". Acele iaşi teme i i
este consacrat şi a rticolul „Varian ta televlzati a m eciului", semnat de acelaşi a u lor.
Ultimele pagini sint
ocupate de rubr icile
„Clirit noi „, ,,Lu mea. şi
presa. Evenimente. Argumen te. Com entar ij",
,,Prietenu s criu."", „t n
sfera intereselor", un
griu.p aj de reflecţii ale
lui Aristotel.

Numărul 7/86 se deschide cu informarea prlv:ind
şedinţa fes tivă a conducerii cenb·ale a Un iu nil
Ziariştilor
d in
R. P . Polonă, care a
avu t loc la Olsztyn cu
prilej ul împlini·r il a 100
d e ani de Ia aparitia
,,Ziarului din Olsztyn"
primul ziar polonez din
Warmia
şi
Ma zurla,
„ care a con tribuit
pină în anul 1939. la
lupta pen tru consolidarea spi ritului şi culturii poloneze în
zona
menţi onată. iar după eliberare - la refacere:i
şi reunificarea cu patria-mumă ".

t n continuare,
slnt
prezentate pos ibili tă ţ il e
de d ezvolta re a televiziunii p rin satelit
în
Polonia.

Cunoscutui scriito:· şi
eseist ungar G yor gy
Moldova îşi
impartă
şeş te impresiile privind
experienta sa de ziarist,
istor ia eseul ui ungar şi
raportur ile acestuia cu
eseul m ondial, creatia
eseiştilor
polonezi
într-un interviu intitulat „Mo ldova la Varşo
via ".

Revista polon ezii redespre anlversarea unui seeol
de
existen ţă a presei din
NJgeria. tn această ţară
se editează 17 cotidian e, 36 reviste,
iar la
radio şi televiziune luc rează 5700 de ziarişti.
Aceste date au fost
fu r nizate de George Izobo şi Jola Ogunlusi
preşedint~e şi respectiv secr etarul general al Uniunii Ziari5H lor din Nigeria, in interviul publicat s ub gen ericul „Ziariştii pentru pace".
I n acest n um ăa:
al
revistei se înce pe editarea
„Dicţionarului
ziariştilor
polonezi
1945-1985", care cons tituie o con t inuare a
„DicUonarului ziarişti
lor polon ezi 1661 -19'15" ,
publica t
î n n umere-ie
r evis te:
latează

pagini
ln
pr im ele
a le numărulu i 8/'86 este p ublicat
articolul
„0 .1.Z. ll\AINTEA CELUl
DE-AL
X -L EA
CONGRES AL SAU" , in
care se
realizează
o
trecere în revistă a actl vi tăţii ş i obiectivelor
Organizaţiei

Internaţ i o 

nale a Zia riştilo:- în
<."'!le patru decenii care
au trecut de la întemeierea e i, relevindu- se
că problemele păci i şi
război ulu i
constituie
cea
mru imp:>rtantă
sarcină a zi a riştihr de
pe întreaga plan etă.
„Muzica. 111 televlziu-

nea bulga r! " constt.u1~
generi cul arlicolului in
care R ose Marie St:itelova abordează citev a
aspecte privind princt·
pi ile programatice ale
activ itătii m uzicale
la
tel eviziunea
bu1gar4.
r ealizind
totoda~ă
o
ex punere a princlp:lle101· genuri ale artei 3 0•
nore pe care teies pe~
tator li le pot
u rmări
pe micul ecran .
Rubrica
„Practi c~"
inserează articolul teoretic
„FotografiA
iJl
ziar e", în care auto~\ll
se ocupă de cele mal
importan te genuri a le
foLoziar isUcii p l'Omov a·
te în presa cotidianu •
fo torepo1tajul. boocronjca, a.fişul fotograrlc.
fotomontajul etc.
l n cadrul
secţi unii
„Memorii", S loian Stoimenov evocă pe1·sonal i latea
cunosc~ tul ul
scr iitor ş i p u blicist bulgar Lludmil S toianov.
re mar cabil aetivisl pe
frontul cul burH încă de
la în cepu tul anilor ' 30.
Petko VaJ.kov t·ealizează la
r1Jbrica
„Pal1oramlc" - ') p rezen tare
a
act.ivităUI
mijl oacelor de informa•
r e de masă d<!n America Latin ă.
P otrivit
datelor 'furnizate de el,
în prezent. pe cont inentul latino-american se
editează circa 7000 de
ziare, reviste, buletine,
din tre care apr.:iximatl v 1500 de săp tămîna
le. Cele mai m ari tl•
r aje de cotidian e
î nregistrează în Mexic;
(peste 5 m ilioane
d
exemplare), Argent ina
(peste
4
milioane),
Brazil ia (peste 2 milt·
oa.ne), urmate de V~ne
zuela, Columbia, : Peru.
Autorul se ma l ocupă
de unele probleme p rl·
vind pregă tirea pr e fe·
s ională a ziariştn lor la•
tin o- ameri cani,
in fluenţa neocolon ialismului
în domeniul infor maţiilor,
legăturile
mijloacelor de comun icare
din America Latină ctl
UNESCO.
Cunoscu lele
1·ub r lci
„Recenzii" şi „Cr onica•
încheie actuala • ediţie
(V. Iorga).
Rubrică realizată de
Victor io. JLffiSCV

Documentar internaţional
Giovanni Ciovannini:

De la cremene
la siliciu (li)
Admirabila
Jn secolul al XV-lea. Europa îşi
deschide portile 6pre lumea modernă , la consolidarea unui
mod
nou de a concepe 1urnea şi de a
actiona asupra ei. !ntr-adevăr, d in
punct d e \Iedere economic şi social,
cad barierele feudale, deschizîndu-se căile
comerţului , fenomen
care, initial i.n Ita.lia cu comunele
şi republicile maritime, s-e extinde
în aceas tă perioadă şi în rest.ul
Europei.
Din acest motiv se schimbă şi
exigenţele culturale ale unor oameni care ,n u mai sînt Izolaţi în
microcosmosul medieval al salului,
ci calapult.ali în lumea largă.
In această intersectare de siLuatii, cauze-efecte, care schimbă a5pectul cultural şi politic al în tregii
Europe, istoriografia oficială a cău
tat adeseori o dală anume pentru
naşterea lumii moderne. Marshall
McLuhan consideră că fenomenul
care a influenţat cel mai mult în
stabili rea uneia
dintre cele mai
mari mutaţii " djn istoria civilizatiei a" fost inventarea tiparului cu
caractere mobile, datorată. se presupune, lui Gutenberg, în jw·ul
anului 1450, la Mainz.
ln opinia lui McLuhan, procedeu~
mecanic pentrl!l. producerea de cări,t
în serie echivalează., ca moment de
ruptură

intre douâ epoci

istoric~,

cu inventarea alfabetului fonetic,
transpus apoi în scriere, care a
îndepă rlat civiLizalia lum U occidenlale de dimensiunea auditivă pentru a o transpune. deşi nu în mo1
complet, în cea vizu ală. Dar asJpra numeroaselor impacte ale inventiei lui Gutenberg asupra societătii î ncă .feudale
vom reveni ;
deocamdată, spunem doar, chiar
fără să fim pe deplin de acord cu
aprecierea lui McLuha n că dţ?scope
rlrea tiparului a contribuit într-o
măsu1·ă considerabi l ă
la naşterea
omului modern, permiţindu-i dez-

invenţie
vollarea unor posibilităti
pini
atunci necunoscute. Nu vrem să
emitem judecăţi de valoare. ci să
constatăm pur şi simplu că progresul tehnologic din epoca industrială găsea deja la dispoziţie un om
obişnuit cu productia în serie şi cu
automatizarea propriilor mişcări,
efect fundamental al descoperirii
tiparului.
Despre acest subiect, cel puţin
in Italia, s-a scris puţin şi nu a
fosţ suficien t studiat, iar despre autorul acestei invenţii, adică G":ti:nberg, n u se VQrbeŞte aproape. mc10d.ată decît ca figură convenţională,
deşi pare a fi atestată paternitatea
reală şi efectivă a descoperirii sale:
inlr-adevăr timp de citeva secole,
a existat tln dubiu că el ar fi pă
r intele tiparului iar datele biografice confuze ale aurarulu i din Ma.im:
lăsau mai
mult spaţiu
elaborării unor drame sau eseuri apoJoaetice decit unor studii serioase
p1ivind viata şi opera lui. J?ar studierea. vieţii lui Gutenberg .mse:mnă să te apropii de acea penoada istorică in care multi alţi meşteşu
gari experimentau un sistem c_omod
pentru multiplicarea că.rţilor. sistem

susceptib il sA fle exploatat din
p unct de vedere mecanlc şi de întreaga lume a i nventatorilor şi antreprenorilor oare gravitau deja ln
jurul cărţii.
Avînd în vedere aceste condiţii,
este uşor de inteles că ~tr-o perioadă de puternică dezvoltare
a
producţiei şi comerţului in secolul
marilor descoperiri, căutarea unei
modalităţi mecanice care să satisfacă cererea tot mai mare de cărti
a inflă<:ărat imaginaţia unor meş
teri anonimi şi a unor inventatori
improvizaţi , pensOltlAje destul de dnsoHte in j unil căro1ia era firesc să
apară legende. Nici Gutenberg n u a
scăpat de acest destin, motiv pentru care esle dificilă reconstituirea
detaliată a biografilei sale, avînd ln
vedere numeroasele „ contrib u ţii"
ale fanteziei populare la date le
reale.

Gute11berg:
o

viaţă

între istorie
•

Sl
,

legendă

Johannes Gensfleische zum Gutenberg s-a n ăscut la Mainz în 1395
(sau 1399), dintr-o familie nobilă,
întrucit este confirmat că tatăl său
făcea parte din asociaţia lucrăto 

rilor di n
inscrişi

monetăria

la care erau

numai cei care puteau dovedi originea lor nobilă de patru
generaţii. tn jurul anului 1424 B gă
sim pentru prima dată la Strasbourg. Gutenberg a trăit în Strasbourr{ aproximativ 20 de ani, ducindu-se numai rareori în oraşul
său natal şi refuzind să beneficieze
de amnistia din 1430 acordată celor
plecaţi, decizie care i-a adus, după
cum vom vedea, numeroase neplă
ceri.
In 1434 este protagonistul primei sale controverse juridice. In
anii aceia. Gutenberg beneficia de
o rentă din partea oraşului d ar
fiindcă a refuzat să se întoarcă ln
patrie după amnistia din 1430, probabil fiindcă nu era dispus să se
supună noilor autorităţi locale, pierduse, cel puţin din punctul d e vedere al oraşului său natal, drept ul
la o astfel de rentă, care fusese ulterior transferată marnei inventatorului. El a î nceput deci să trăias
că în condiţii financiare foarte dlficlle, dar în 1434 a trecut prin
Strasbourg notarul
din
Mainz.
Nicolaus, şeful fracţiunii care l-a
persecutat, şi, in mod curios. acest
lucru a rezolvat problemele sale financiare.
T ipul de relaţii pe care le-a i;tabilit la Stras bour g şi faza la rare
ajunsese în tentativele sale de a
scoate cărţi prin metode mecanice
este il\lsirat de o serie de do.cu-

55

Documentar internaţional
mente care alestă litigiul dintre
Gu tenberg şi trei tineri burghezi din
strasburg - Andrea Dritzehen, Andrea Heilmainn şi Ha.ns RHfe - cu
care el formase o societate „avînd
drept scop exploatarea unui secret
al lui Gutenberg",
Este interesant de notat pl'inlre
altele. că Andrea Heilmann, unul
din cei trei asociaţi. poseda o moară de hirtje în apropierea oraşului
iar altul, Hans Rifie, era meşter
aurar, exact ca Gutenberg.
!n legătură cu secretul fabricării
oglinzilor, Ferrignl propune o interpretare specială : „Era vorba de
perfecţion area în metoda fabricării
oglinzilor ? P otiivit unei tradiţii s~
culare, ştirea despre această pr~
ti nsă invenţie a lui Gutenberg cu
priVire ·l a fab1icarea oglinzilo1· a
fost afirmată. dar nu a fost niciodată precizală, nici explicată, astfel
incit recent a fost interpretată in
mod cu r ios şi ol:"iginal chiar verosimil. S-a arătat că prin noţiunea de
oglindă erau desemnate acele cărti
m.ioi d e mgăciu ne, manuscrise şi
tipă rituri cu tăblite din lemn gravate, care se vindeau din abundentă cu prilejul procesiuni; şi al
sărbătorilor biseniceşti "'·
Ca atare, pentru Ferrigni secretul
ar fi unul singur. atela de a fabrica oglinzi printr-un procedeu
nou, şi. după părerea lui, ar fi
plauzi b ilă
ipoteza că „oglinzile"
sint tipuri speciale de ipublicatii,
produse p rin metoda xi~ografiei .
destul de frecventă in secolul al
XV-lea. Prin metoda xilografică se
confectionau initial căl'~ile de joc
şi im agi nile sfinte. dar toarte curînd s-a creat în ju1·ul ei o adevărată industrie ..de manifeste" sa·tirlce. buletLne comerciale si calendare, în care textul predrymin:i 11supm Ilustraţiilor. D llr o singură fo~ie
nu a ma:i fost suficientă şi :ituncl
au aoArut cărţulii l e xiln{!rafiate :i1clitulte din fa'\clcuJe. asemenea eăr
tilor cu un format corespunzător
·celor de azi in-au~l.o mic-_
Şederea lut Gutenber~ la Strasbouri! se orelun<1Psf·p nin~ în 144-1
'i~r despre iiceastă oerioadă se stle
di ..din 1436 pin~ în lt:ţ~g numele
lui Gubmber ~ fiP:ureaz::\ tr::inscris
alături de acela al m esterilor aurqrj or~an izAti. d:ir ::inol ec;te şters
c:j inC'lus în categori::i celor car e
n11 sîn t fo1oslt.t:>ri nimilnui" c:i c~
.Jn. listele bărbalilor apti nentru
'.'P.rvidul milit.<ir din orasul Strashn11r1?. Gu tenber~ fil?Urează. la 22
i~nu.<ide
1444.
împre1mă
cu
'lc:o,riatu.1 său .A nrlre:i J-Teilmann.
:>c:n<'l""f 1„ cornori>fi:> mec;lerilor anrari ".2 L::imartinP ni-l dt>.srrie ne
Gutenberp: ca oe un im C'O~b\nt apăd1 t-f . Ferrl~nl. Gute nbrrrt. Mllano 1939.
p. 1111.
2
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lor al libertătilor cetăţeneşti, dar,
în cronicile oraşului c,are îl găz
duia, numele său nu apare niclodaită.

Din 14-14 plnă in 1448 i se pierd
complet urmele şi _putem _ crede.
chiar că, plecat din Strasbourgunde
a lăsat >datoriile sale din cauza .că
rnra amanetase venitu:-ile din Mainz
drept garanţie a dobinzilor (pentru
cea mai mare datorie, cu minăslj
rea din San Tommaso), el a .fost
nevoit să îşi procure mjjloace nl.?cesaxe existenţei prin solutii de
moment, înainte de a se întoarce în
oraşul său, unde probabil că putea
locui în palatul strămoşesc al familiei ".3

Caractere
mobile
•

Sl
,

cerneală

La u n an d upă revenirea sa la
Mainz, Gutenberg cere şi obtine un
împrumut de 800 de florini Iul Johannes Fust şi probabil începe punerea i n practică. în m od srstemaLl c. a invenţiei sale. Pentru realizal'ea proiectului său, adică 1nvenla:·ca tiparului cu caractere mobile,
Gutenberg trebuia să depăşească
trei serii de probleme legate de
cele trei faze în care urma să He
îm părţit procedeul tipografic.
De
lnlănţuit·ea judicioasă a acestor trei
raze şi de perfec\iomu·ea lor depintles reuşita ac(iunii. Şi este bine de
precizal că în invenţia lui Gutenberg nu exista nimic absolut nou.
ci dirnpolrivă. descoperirea con~t.a
in sinteza tehnică şi în perfecţjona
rea u nor procedee deja cunoscute.
S e punea problema inventări i
unei modalităţi eUcienle de a compune o pagină cu ca1·actere m obile
independente, de a crea apoi o cerneală densă care să aibă aderentil
(ă.ră probleme la suprafet.ele metalice şi. în sfîrsit, de a pune la
puncl o presă de tipărit care să
permită abandon:irea metodei hmnonului utilizat în cazul xHograllilor.
Michel Clapbam descrie in felol
ui-mător activitatea unul atelier ca
~cela conceout de Gutenber~. e:raii P.
imp rumulului acordat de Fust :
„Activitatea topitoriei consta in
pregătirea m atritelor. în imprimarea lor în metalul utilizat pentru
matrite şi în topirea metalului pentru caracterele matri telor propri tizi se. construind probabil în prealabil un an um it număr de forme :n
care să se poată face acest lucru.

:1 M.

l"errlgnl Ibidem.

Toate operaţiunile, cu exceptia completării turnării caracterelor, trebuiau efectuate înainte de a culeee
o literă, iar prima trebuia să fie
gravarea ştanţei, Decare la extremitatea unw braţ de otel, ala.mă
sau aramă cu secţiune dreptunghiulară. Fără instrumente de precizie,
se pare că era foarte dificilă obţinerea unei alinieri îngrijite a literelor cu o serie de ştanţe gravate
cu mina şi imprimate m anual in
matriţe, şi nu există nici o do<:umen taţie 1·eferitoare la modul in
care a fosl depăşită această dificultate. Dar fiindcă ştim că o matriţă
trebuia să aibă aceeaşi dimensiune
şi formă cu lilera finită, putem d aduce că pe matriţă., jni\.ial netedă
şi pătrată, a fost trasată la un capăt o ,,linie", adică o cavitate (canelura) de orientai·e l.îngă baza literei. Bazîndu-se pe ac-easta drept
călău1.ă, litera era desenată ; în jurul şi în inter iorul p rofilului său,
metalul era imprimat şi scobit cu
dalta şi cu pila. După ce er:i completat, metalul era călit, iar ştanţa
ce se obţi nea era identică în Jmprimare cu caracterul ce urma să
fie topit. Operaţiunea următoare
era baterea matriţei cu un ciocan
pe supr,ataia netedă a metalului mai
moale u tilizat drept matl'i iă. DupA
completm·ea unor serii de matriţe
era efectuată munca preliminară din
atelier. Operaţiunea următoare e..·a
turnarea literelor care apoi erau
păstrate într-o daltă pentru cules.
Prima fază a lucrului era compldlală cînd fiecare pagină er a bine
fixată iar o malTiţă (un şpalt) er i\
inminată corectorului sau lectorului. Apoi aceasta era returnată culegătorului care desfăcea literele şi
făcea corecturile. Se pare că teascul
utilizat de primii tipă1· i tori din
Mainz n u a !ost cu mult diferit de
prpc;q pentru tesături.
Cerneala inventată de Gutenberg
consta într-un pigment m ăei nat şi
amestecat cu ulei care avea proprietatea de a adera perfect. la suprafeţele metalice: dar trebuie preci~at că u n p r eparat de acest fel
era utilizat de cîtva timp de pictorii şco lii flamande. ln or ice caz.
este clară complexitatea invenţiei
Ilustrului cetăţean din Main z, care,
desi împrumutase într-un fel procedeul topirii de la activitatea aurarHor ceea ce dealtfel era el însusi.
precum şi al altor faze, a. şth~t să-şi
coordoneze î n mod genial inven-
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Din nefericire. nici o lucrare 1eSită din
atelierul de la
Mainz
nu poartă numele lui Gutenberg tn
Colofon, şi aceasta fiindcă se cearl!
din nou cu asociatul său.
Prjmele încercări de ti pă1·ire. Gulenberg le-a făcut foarte repede, la
s[îrşitul perioadei de şedere la Strasboure. sa u imediat duoii ce ~-a inlors l:i Mainz, oraşul său natal.
Posi.b ill tatea reproducerii unul
numf1r mare de exemplare. toate
identice. ale unei opere a ~r7a_t
imediaL o nouă piaţă. incred1h1l"
pentru tehnica copiatorilor, şi care

pu tea deja intui clin exploatarea
1'ilografiei, dar prea costisitoare şi
el aborată . Ca atare, tiparul nu se
m 1i adresa numai specialiştilor
u:ici elite încă foarte restrinse d~
1Ubitori de carle. Stejnberg afirm~:
,,Precedin<l şi apoi alăturînd marii
aventu ri a tipăririi unei cărţi edi~ia de indulgen\,e, calendare şi broşuri pe marginea unor subiecte de
interes efemer, prototipografii au
creat ceea ~ in prezent se numeşte
„tipări tura comercială ". Gutenberg a
pus bazele publicisticii moderne ti,pă
r i te, ca re este legată de producerea
unor ca nt.1t3ti maci de litere separare, identice şi liber accesibile într-o
varietale aproape ·infinită de combi naţii: Locmai caracteristica invenliei lui Gutenberg"."
ln februarie 1468, Gutenberg
mnare, iar ultimul episod al vie•ti
sa le Irăminlate este pentru noi ~
văl uit în mister, intruciţ rămă<;i
~ele sale păminteşli
s-au pierdut
după cum s-a d:ist.rus şi locuin~~
sa - -palatul Gutenberg - care in
secolul al XVI-lea fusese timp de
aproape un veac sediul unor facultă\i. Gutenberg a avut destinul
multor oameni care, prin opera lor.
au !'11ar~t progresul civilizaţiei, deven ind simbolu ri, figuri legendare
a căror viaţă, adesea grea este cli~
Cicil de reconstituit.
·
lncă înainte de moartea lui Guienbe1-g, ti'Parrul s-a răspînclit cu o
mare rapiditate în restul Europei
ceea ce nu trebuie să ne mh'ie. pen:
Ir u că noua invenţie fusese urmă
ri tă cu înverşunare în Franta
~landa şi probabil in Ttalia. avtnd
in vedere că pretut.indeni se simte.a necesitatea punerii la punct a
u.nui sistem care să permită tipă
rirea cu caractere mobile.
6e

Etapele
principale
·de răspîndire
a ·t iparului
Intorcînau-ne cu clţiva ani în
să vedem :felul în oare s-a
Rlirmat în Europa arta divină u s
Cusano
tiparului, cum îi plăcea
să o
numească.
!n ti mp ce Manuzio oferea contemporanilor săi volume superbe,
a?evărate produse editoriale, gind1le pentl'u un public din ce în ce
mai larg, deschizînd cal.e a unei cărţi
înţeleasă ca produs de primă necesitate, se consumau şi ultimele ră
măşi(e ale unei lumj feudale care.
timp de aprox;imativ 50 de a.ni. el
.,convieţuil" cu invenţia tiparului.
De la Mainz, după 1462, primii
urmă,

i;.u

4

s. H.

s~elnberg.

tipar, T<>rlno 1967, p. 21.

Cinci secole cte

Documentar internaţional
.,meşteri" tipografi au început •ă
colinde prin Europa cu intuiţia fericită că numai acolo unde existau
capitaluri consistente şi o activitate
comercială bogată se putea
face
avere şi obţine prolecţje. Profitîod
de o retea stradală cu un trafic
deja bogat, primii tipografi din
Mainz s-au r~pîndlt prin toate
ţări le, initiind un proces de afumare a tipa\·ului ~are s-a dovedit
numaidecît de nestăvilit. Uşu1i n\a
comuni caţi ilor pe întregul continent
a permis 1ipogra1ilor să ajungă repede şi în acele Jocuri care ofereau
perspectivele cele mai bune, adică
centrele cele mai inflorit.oare ale
comerţului inLeJ?naţional. Au
fost
întemeia-te astfel, într-o succesiune
rapidă tipo~rafi:ile din Koln (1464),
Basel {1466). Rom a (1467), Veneţia
(1469), Paris.
Nurnberg, Utrech t
(1470), Milano, l\eapole, Florenl,;;i
(1471), Augusta (1472), Lyon, Valencia şi Budapesta (1473), Cracovia şi Bruges (1474), Lubeck si
BL-eslavăa (1475). Weslm inster (1476),
Geneva, Palermo şi Messina (1478) ,
Londra (1480). Anvers si Leipzig
(1481) , Odesa
(1402) ,
Stockhol m

(1483).

l n această enumerare a lui Stelnberg nu sînt citale desigur numeroasele localităţi, mai ales italiene şi germane, cal·e iau servit primilor tipăritori drept laboratoare
I niţiale, iar dacă noi ne-am interesat de Subiaco, am făcut-o tn special din cauza valorii istorice şi a
curiozităţii pe care o stirneşte prima tipogralie apărută în afara. teri lori ul ul german.
!n pofida faptului că meşterii
germani au introdus pe scară largă
in toate ţările, exceptind Anglia,
noua tehnică de elaborare a cărti
lor, ea a căpătat aproape imediat
trăsături proprii locului in care se
dezvolta, intruc.ît pretutindeni s-a
înregistrat o simbioză între realitatea locală şi tehnica în sine. De
altfel, este şi destul de ..firesc, deoa-

rece germanii au exportat doar un
procedeu tehnic, in timp ce lumea c~rţii şi a tiparului în general
urma mcă să fie inven tată. Veneţia a fost cea care a oferit unui
tipograf, Manuzio, condltiile necesare pentru a pune bazele industriei edl toriale propriu-zise.

n QU

Impactul social
A vorbi despre repercusiunile
descoperu·ii tiparului cu litere mobile pe plan social, economic cultural în Europa secolelor al XV-lea
şi al XVI-lea
111u este un lucru
uşor. Există riscul de a-i exagera
efectele, sau de a le d iminua prea
mult, probabil fiindcă arla tipografică a dezlănţuH un angrenaj extrem de complex, acel „ce" care il
îndreaptă pe om de la un stadiu
la altul al evolutiei sale.
Dilicultalea unei analize rezidă
locm.ai io faplul că tiparul a cunoscut o răspindire foarte rapidă.
„Pentru unele inveotii - afirmă
Hay - au .fosl necesare secole întregi pentru a fi toLal adoptate.
Tiparul este o excepţie. El s-a răs
pîndi t de la MalJllZ cu o rapiditate
formidabilă şi, începind
cu anul
1490, fiecare mare stat a avut un
important centn-1 tipografic iar W'.Jele state chiar mai mulle tipografii.
Este imposibil de exagerat rapiditatea transform~rii ; şi foarte uşor
de exagerat consecinţele ei ''.5
Am văzul in mod mai detaliat
dimensiunea exploziei tipografice
dar nu trebuie să uităm că spre
sfirşitul secolului al XV-iea laFlorenţa, leagănul umanismului şi patria ptimei generaţii a negustorilor
şi a bancherilor, prospera incâ Vespasiano d a Bisticcj care administra
cu înţelepciune un „scriptorium" in
care zeci de copişti copiau cu sirguintă cărţile ce li se cereau. Iar
solicitările
nu lipseau, deoare~e
aristocraţii aveau nevoie de mult
timp înainte de de a lua in considerare cărţile tipărite.
lntr-adevăr, în perioada incunabulelor. o bună parte a eforturilor
tipografilor se concentrau asupra
publicării unor volume c.ît mal a.semănătoare cu putinţă cu cele scrise
de mină. Aşa se explică cele două
coloane, caracterul gotic, dimensiunile, şi, abia mai tirziu, clnd a lnceput să se 'Conlureze un public
mult mai vast decit cel al aristocraţilor, cartea
tipărită a căpAtat
trăsături proprU
şi
mai căutate
pe piaţă . Dar cei 50-60 de anl de

5 Eli.sabcth L. E isenstein, The pr!nting
press as an agen t of change. Cam bridge
UnliversHy Press 197!!, p. 91.
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DoCu·m entar internaţio_!1âl
convjeţuire intre cartea tipări tă şi
cartea scrisă de mină sînt suficienţi
pentru a tulbura apele, şi da torită
!aptu lui că este vorba de o perioadă lungă,
deosebit de st:răJu cit.oare pentrn istoria culturală şi
economică europeană. A ne pierde
ln digresiuni extenuante pentru a
lmbogă ţi disertaţiile deja sterile cu
privire la influenţa umanismului
asupra tiparului şi viiceversa ar însemna a ne pierde în aspectul cel
m ai discutat, dar făl'ă îndoială ma i
pu ţi n important al fenomenului tipografic.
Este foarte dificil de spus dacă
tiparul cu litel'e mobile a permis o
manitastare Si mai pregnantă a
Renaşterii, sau dacă acest curei'lt
cultllral a deschis portile punerli la
p~ct a i~ven.tiei Iul Gutenberg. In
pe.r toade istorice de tranziţie este
extrem de greu să formulezi ipoteze complete şi inatacabile, dată
fUnd cantitatea mare de detalii
care se pun în
valoare sau se
dezmint reciproc. După cum a u
afirmat in repetate rîodurl Martin
Şi Fevre într-un text de bază pentru cel care doreşte să se apropie
de problematica i nerentă tiparului
în primele sale trei secole de viată
„Naşterea cărţii", noua artă nu ~
fost din punct de vedere al conţi
nutului de un mare ajutor pentru
mişcarea culturală din Renaştere.
Din secolul al XV-iea pină in ::;ecolul al XVI-lea s-au tipărit operele m edievale şi cele ale a utorilor
claslcf pe care adesea copiştii de
manuscrlse le-au <eopfat. In ti mp ce
~m.aniştii elaborau o nouă concepţie despre lume, cărtiJe care circulau aveau ca obiect specu1atiile elaborate în cercul inchis al mănăsti
dloL", astfel incit Fevre şi Martin
au ajuns să afl.rme :
„Tipar ul a
uşurat activitatea specialiştilor
in
unele domenii, dar în ansamblu nu
a contribui t j n nici o măsură 1~
acceptarea noilor teorii. despre cunoaştere". Totuşi, toate
planuriie
existentei au fost revoluţionate de
inventia tiparului, indiferent de
conţinu tul cărţilor editate. In t r-adcvăr, i nfluenţa „artei divine" asupi:a evoluţiei omului nu poate Ci
apreciată pornindu-se de la ceea ce
era scris în cărtile publicate, ci ue
la procedeul tehnologic prin care
erau ele elaborate şi de la felul î n
care era recepţionat textul tlplrlt.
tn primul rînd mecanica tipr;graflcă constHuia primul proces de
lucru în care omul, gratie aportului unei maşini şi a unei diviziuni
a muncii în etape foarte precise,
reuşea să pr-Oducă obiecte în cantităţi mari şi toate egale. Era vorba de un procedeu productiv de tip
Industrial : primul atît de complet
in istoria omului.
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Cartea constituia un obiect foar-

te solicitat, cu o valoare pe

piaţă

multor
altor produse
care
umpleau tirgurile
marilor
cen tre comerciale. Volumul manuscris, dată fii nd rarit.at.ea sa, avea
un cost foarte l'idlcat, pe cal'e nu
şi -l puteau permite, de
exemplu,
mme de studenţi din Universi lătile
e1:'1"opene constrîn.ş i să rescrie, după
dtctare, cărţile pe care pro'fesorii
le citeau în
timpul prelegerilor.
Multi bărbaţi şi femei apartinînd
păturilor mijlocH, care şti-au să citească şi să scrie, nu puteau face
cheltuieli mari pentru a-şi cumpăra
un roman cavaleresc sau o B iblie.
Prin procedeul lndushial al pr~
ducţiei de carte, preţurile volumr·
lor au scăzut 'foarte mult, devenind
bunuLi de consum şi tipărindu-se in
foarte multe exemplare. Clapham
spune că „un bărbat născut în 1453,
anul
căderii
Constantinopolului,
njuns la vîrsta de 50 de ani, reuşea să vadă tipări te opt milioane
de cărţi; poate mai multe decit
cele pe care le-au produs toţi copiş
tii de manuscrise din Europa chiar
de Ja întemeierea Constantinopolului ".• Iar Leibniz, filosoful Monadelor, într-o interpretare catastcofală a epocii sale, precum şi a
celei viitoare, condamna invenţia
lu.i Gutenberg
tocmai din cauza
numărului de cărţi publicat.e : „Mă
tem că vom rămine multă vceme in
confuZia şi sărăc i a noastră din vina
noastră. Mă tem chiar că după ce
vom epuiza .in zadar cur iozitatea
noastră fără să obţinem din cercetările noastre nici un folos mai impot'tant pen tru fericirea noastră, lumea se va obosi de ştiinte şi. împlnsă de o fatalistă
demoralizare,
va cădea în obiceiuri barbare. Şi 1a
acest rezultat va contribui. prob;.ibil nu în puţină măsură, acea cantitate oribilă de cârti care creşte
neî nceta.t " .1
Era sfirşitul secol ului al XVTl-lea
şi cantitatea de produse editoriale
căpătase djmensiuni de neînchipuit
pentru un om care a trăit cu numa i două secole ih urmă. McLuhan
afirm~ : .. Cu tiparul. Europa a experimen tat prima sa fază de consum, nu numai pentru că tiparul
este un m ijloc d e comunic:.\iie pentru consumat.or. precu m si un produs. ci fi ind că el i-a învăţat pe oameni cum să organizeze orice altă
activitate pe o bază ll niară şi sist.ema1,.ică. Le-a
arătat oamenllor
cum să creeze armatele şi pietele".
Al ături de lumea cărtil s-a dezvoltat o î n treagă serie de aparate
de distribuţie şi vînzare care permitea cea mai amplă şi rapidă disuper!oară

ft E. L. Eisenstei n, op. cit. p. ~s.
1 M. McLuha-n.
Galaxia Gutenberg.
Roma 1981 , p. 278.

fuzare a produsulul.6 Iar difuzarea
produsului ,,car te " însemna ş i difuzarea unei t-0t mai ample informnrii care ajungea pină în coiturilf'
cele mai indepărt'<ile ale Europei
intr-un limp relativ scurt. Ceea ce
era o sursă de cunoştinţe a unul
grup restrîns, în interval de 50 de
ani devenea patrimoniul unul public vast care alegea, comenta, aprecia. Faptul că produsului carte
U putea corespunde un „public" fusese intuil încă din Evu1 Mediu,
cind s-a încercat o mai mare difu·
zare îndeosebi a textelor religioase
scurte. şi a ru~ăcluni1or, graţie m e··
todei xilografice.
Odată cu
inventarea tiparului,
omul renascentist a fost confruntat
cu o mare cantitate de publicatii
de toate gen urile, cu un tiraj care
ajungea chiar la 3 OOO exemplare,
ln limba vorbită de el ş i nu !n
necunoscuta limbă latină a Bisericii
sau în greaca necunoscută a învAţaţilor. Nu au trecut zece ani de
la prima carte tipărită la Mai nz
că limba vorbită de popor consUluia textul cel mai răspindlt !ll
cărţilor publicate şi aceasta a conlribuit, desigur, înh·-un interval de
timp fireşte mai
îndelungat, la
debîndirea une i con.ştiinte naţio
nale diferite.
Faptul că un mesaj sau un eveniment a r putea fi comunicat miilor de persoane în tr-un limbaj pe
în ţelesul tuturor era o posibili tate
extraordinară, pină atunci de neimagin at.
In timp ce,
graţi e descoperirii
hi!rti~ tipă11ii.e, a;păirea ,.publicul" nou subiect al evenimentelor istorice - inovaţia tehnologică acţio 
na chiar în mod individual o profundă mu taţie care deosebea
la
mod radical omul din epoca Rena$lerii de cel medieval. Potrivit teoriei lui McLuhan, pe lingă caraclerul raţional al procede.ului tehn ic,
alinierea literelor în text şi lectura
individuală
au determinat apar iţia o mului modern şi a unul m od
nou de a interpreta lumea, m od
care a supravietult pînă în era
electronică a radlouluj şi a televiziunii.
Traducerea şi adaptai·ea de
Emma COSMA
• t o Evul Mediu nu exlsta nici măcar
un public de clllt.orl. McLuhan citează
din ..Medieval 'rexts an
Thelr F lrst
Appearance ln Print" de E. P. GoldschJmt : ,.Am tncercal sa demonstrez cA,
din diferite motlv-e şi cauze, Evul Medlu
nu a dt\l concep telor de autor şi de palc rnltale literară semnlticaţla pe care o
dlim noi azi acestor termeni. o bună
porte a presllgh.llul pe care nol, modernii.
tt atribuim termenului de•.autor... şi
care ne delerroinA să-l considerăm pe
scrlllorul ce a reuşit sli I se publice o
carte dreol o persoană aflată la un pas
de a deveni un om ma~e - este hl mod
necesar o adliuglre recentă. Indiferenta
specialiştilor tn problemele Evului Mediu fată de identitatea exaclA a autorilor
ale cl'tror cArll le studiau este de netilE'lidull. Pe de allll parte. nici chJar scrtllorll nu se preocupau lntot(leauna sll
„citeze.. ceea ce preluau din nlte cărţi
sau să lndi.ce sursa din care au preluat :
se abţineau chJar sA semneze operelf'
care le aoarUneau tn mod limpede şi
rără
posibllllâll de eroarea. Ctr.McLuhan, oo ci~ p 132.

:Panor~mlc ·~xtern
•

Starea

comunicaţiilor

în1 lume

_ _ · ;·

rarea unei bare viabile de
date pentru programele operaţionale şi de cercetare. cunoaşterea situattel reale din
diferit.e ţări şi regiuni în domeniul comunicaţiilor şi al
informaţiilor.

Raportul va fi prezentat în
volume. Primul volum
va cuprinde d4tele statistice
bazate pe sursele
existente.
Cel de al doilea va face apel
la informaţii suplimentare, la
alte surse blbliografice
etc.
Raport~l va fi di'O'izat tn pa-

două

părţi principale :
maţia (date, ddri de

tru

programe,

alte

inforseamă,

materiale) ;

mijloace de informare (ca11ale şi. servicii) ; structuri industriale ; ajutor ~I coopcrnre
tehnică.

Un ca.pi1ol intitulat „Inforse va. referi la cărţi,
periodice, filme, producţii audiovizuale, comerţ internaţio
nal în domeniul informaţiei
etc. Acest capitol va prezenta i:nfonnaţiile privind tencJ.intele şi noutăţi.le tehnice în
materie de informaţie şi comunicaţie, 'fJ'Tivină
aspectele
lor economice. privind dezvoltal'\ea. cercetării în domeniul coniunicaţiei. privind p olitica, în domeniul informa.ţit>i.
Raportul va pune 1a dispoziţie date concrete despre principalele organizatii din domeniul
comunicaţiei,
despre
structurile şi reglementările
comunicaţiei in ţările membre
al.e Programului internaţional
pentru dezvoltarea comunicaţiilor (P.l.D.C.).
Su.bcapitolele despre aspectele cete mai importante din
domenii
pa·rticulare vor fi
pregătite in cooperare cu orQanlza.ţiiLe şi instituţiile
regionale.
maţia"

Ziarişti asasinaţi

în

ţări
2fairişti

ale Americii Latine

care Lucrou în
cotidianului
El
Popular" (statul Tema.utpas,
'M exic) au fost asasinaţi la
Matamoros, capitala statului,
hi ziua de 17 iunie a.c.
Potrivit declaraţiilor
poliţiei, aceştia au fost uctşi cu
o Tafală. ele mitralieră trasă.
dintr-un autotuTism, pe cind
se întorceau de la Tedacţie.
Cu o lună -înaintea a.cestui
asasinat, in acelaşi oraş, situat int1'-o regiu·ne de frontieră
cu Statele Uni·te, a fost asasinat Jorge Bre1les, redacto r
la periodicel e Locale „F1·ontera" şi „El Rio" , iar m-ai devreme cu citeva zi.Le, aceeaşi
soortă a a vut-o şi Carlos Salinas, scriitor şi ziairist.
Dot

redacţia

„

Pind in prezent, poliţia nu
a găsit nici o pi-stă care să
permită identificar ea astisini-

lOT.
O a.Ud

ştire provine din Tegucigalpa. ln capitala Honclurasului, o bună
parte din
casa în caTe locuia zia.r istul
hondurian Rodrigo Wong Arevalo a fost distrusă de o
puternică explozie, in ziua. de
4 august a.c. Din fericiTe. nimeni nu a fost ucis sau rănit„
Potrivit repTe.iJentanţilor unor
organizaţii "î'Olitice şi sociale,
această tentativă de asasinat
nu putea fi decît opera unui
aru.p al contrarevoluţionarilor
nicara.gua.eni, care acţionează
Pe teritoriul hondu·r-ian.

'

.

."'

Wong este director.ul redacţiei

tei
Lucrările
de Tedactarc a
unui Taport privind
starea
comunicaţiilor în lume
sînt
în curs de desfăşurare. Ştirea
a fost făcută publică de directorul Programului
·i nternaţional
pentru dezvoltarea
comunicapiilor (P.1 .D.C.), SaTath Amunugama. Potrivit a ftTm<iţiilor sale, raportul v a
fi.prezentat înainuL 1981. După
cum se şt1'?, propuneTea de
elaborare a unui
asemenea
raport a fost făcută pentru
prima oară la Ta,şkent,
cu
ocazia sesiunii P.l.D.C., coordonatd de UNESCO.
PrintTe principalele sarcini
ale raportului, menit să devină un instrument practic concret în analize şi decizii de
principiu, se pot cita: asigu-

..>...

d e informaţii
staţii de Tadio

a influen-

„America"

şi prezentatorul buletinului de
ştiTi
„Noticiero aJ minuto",

unul din cele mai populare
program e Tadiofonice din această ţară,

Int-r-un comenta-

riu radiodifuzat, Wong Areva.lo critica8'e corupţia
din
aJ)<l!ratuL d e stat, precum şi.
imixtiunea honduriană în afa.cerile inten1e ale altor tări
d in regiune, inclusiv PTezenţa
grupurilor antisandiniste armate pe teritoriul Hondurasubti. Colegiul ziariştilor. Asociaţia. presei şi ŞC04la. de
ziaristid a Universitd.ţii- Naţionale din Honduras au condanwia.t energic această tentatiriă de asasinat.

Cubavision
La 26 iulie a.c. televiziunea
la1nsat primele
sale t1'ansmisit prin
satelit,
programate. pentTu
iriceput,
timp de circa trei one la fiecare sfirşit de săptămînă. Noul canal a fost pus 1n f'uncţiune pentru a acoperi întregul teritoriu naţionaL, în ca.zu/ cind se blochează actualul
sistem de transmisie prin microunde.
TTansmisiile
prin
satelit
vor permite să fie Tecepţio
nate şi în străinătate programele TV cubaneze.
Iniţial,
semnalul n<>uLui canal va putea fi c.:aptat pe coastele Atlantic<ului din continentui american, în Europa, şt Africa,
in fiecare vineri, sîmbătă şi
duminică, începînd de la ora
18 (ora Cubei).
Această tramsmi-sie prin satelit,
denumită
Cubavision,
poate fi 1'ecepţionat.ă pe frecvenţa de 3175 gHz pen·t n imagine şi 7,5 mH:z pen~rn sunet,
cu ajutorul unei antene de
recepţie specială pentru satelit, echţpată cu un sistem de
reglaj variabil al sunetului.
Transmisiile sînt
realizate
prin satelitul „Estacionar 4·'.
aparţinîn.d sistemului internaţional lntersput11ik.

cubanezd a
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deciz ii., fării.
cate le.

„~

a consulta siMi-- -

Şi, iată.

imensa campanie
ce a precedat apariţia pri.mului număr din „Tnday" a fost u-n simplu foc de
paie. Difuzarea reală a numai
!!00 OOO de exemplare zitni c
din niult ·v isatul milion (le
ex emplare ,a determinfJ-t o St:!publicitară

Buletin de informare
Şc<tala

solidaritâţii

„ Jult-us

Fucik" g. 0 .1.Z. de La P1·aga.
BttlettnuL şl-a itiaug;;.rac apariţia ·m cadrul 111.0:nifestăr l1or
l egate d e sârbâtori.r ea cel.et
de a 40-a a11tiversărt. a O rganizapi ei lnternaţi.ona le a Ziariştilor.

A apiî:rtLt pr'imui n:um.ăr d.1
u1iui nou bulett-11 de inf ormare
„ To our pa:rtioipants" (Partici paniilor noştri), editat d e

Primu l număr al Buleti1iului cum·ind e m.a.i m:uLte d ecLarat ii ale participa11 ţilo r la
ctirswri.le şcolii, un portTet al
zi.airistulul J·utius Fucik,
un
r e:porl4j de la Tîrgul din
BTno, o prezenta-re a Organizatiei lnternaţio11ale de Radio
şi T el ev-IZi.une (OIRT) etc.
Buletinul apare de două otî
p e an.

centuată.

Dar să Teca;pitu.lăm „ ev olu(de· fapt~ involuţia) ziu..ru.lui. care n·u poate fi d.espăTţită de figura
celui care
l-a 1.ansat. Astfel, iniţial. Eddt/
Shah nu e-ra decît un om ele
afaceri de mina a treia. Este
adevărat, se ocupa de eelitaTea unor publicp;ţii_. dar acestea eTau. finanţate pent'J'u r eţet e publicitaTe, la Ma.nchester şi in nord.-vestu1 Marii
Britan:ji.
Şi, deodată, a devenit „eroul
zi l ei" pentTu guvernul M a.rgaret Thatcher, Teu.ş-inel,
1.a
sfîTşit11,l anu.lui 1 984, să spargă o grevă 1.a W arrington. D e
atunci-. mulţi au. vă-zut în persoana lui,
prin
excele1iţă,
ţia."

60

imaginea, unui „ brav" om d e
afaceri, de o nouă manieră,
care se luptă singur cu eeie
m-0i put,.erniee sindi cate.
Probabil că 'in acea.~ta rezidă e:;r;p Licaţia faptului că a fost
în curajat, a primi t
serioase
facili tăţ i p ent1·u u11 no-u demei·.~ ziarul ,.Today r1 . cwre
trebuia srl fi.e (potrivit s puşe
lor Lui) u n e..'tem p lu „ de i no1x1.re pu •°! în tocu.i i.n treprinder ilor genera toare de sl'Ujbe'1 •
A stfet. ~n pTimăVMă ia naş
t ere tabloidu L „Today" , cu o
reda cţi e ht înt reg"i:nte aut omatizată

Eddy

Sluzh a incercat, ca o primâ
m utare, să. ob#nă sprijinu! Lut
Robert Ma..'l:werz, propuni nd-u-t
sii-i pună l.a dispotiţie tipl'lgr (lfîile ultramode1·ne ale lui
li1'oday" ventru a
scoate ~1)
tidianuL de seară „Th.e London
[)a i.hJ News" (al lui .l\1.axw eLL). Eşec!
Aşa s-a ajuns l.a tranzactia.
cu compania Lo1irh.o.

Tristă

„

„'foday" 1n declin
Se anunţă din· Londra că
proprietara publica.fiei d1Lminicale „ The Observer"
campania. „Lonrno'' - a cumpărat 35 ia. sută dintTe acţiu
nile ziarului bTitan'i.c „Today".
După cum se ştie, „Today"
apar tine
editoru1ui
Eddy
Sliah, care reuşise să evite o
criză fj,nanciMii pTin i'lltTodu.cerea unor teh:no1ogii de vtrf.
Se pare, însă, că operaţiunea
era necesară. dar nu ş,i suficientă. A st f e Z 2ncît zia.rn1 lt.ti
Eddry SJ1ah, lansat ia început ul lunii martie 1986. a foi;t
nevoit să-şi Tedu.că din ce în
ce mai mul t tirajul, beneficii le sale fii·nd în scădere ac-

rioa.să Cl'i.ză financiară.

şi

e /,ectTonizată.

.

aruversare
of Fortu.ne" este
caire încu.rajează
m ercenarii, setea de sînge şi
<rnăceLurile. Pub1.icaţt.a are, de
altfel. o oarecare expe·rfanţă,
dobi11di"tă în ce·L zece ani ile
cinel a. apă1·ut primtil să.u numii r în localif.atea Bou1der
(S,U.A).

„Soldier

un tabLoid

fu.nc-

tio nînd. C1L 500 de Salaria ţi, din
care nu.mai 125 d e z ia.rLşt·i, fa
raport cu cei 3000 de salaTia!i
a~ lui „ Dai1y
Telegraph" , la
un tir.a,j simil.a:r.
Mode1ele tui Shah nu erau
p1·ea cfi,ficil ele tn~tnvă;mt. l dnlii :>ăi purtau numele d e Rupert Murdoch ş-i Robert Max weiz. 1n toate cazu.Tile. inetusi.v f-n cel al luL „Today" , se
-urmărea i zolarea sindicatelor
profesionale SOGAT 82 şi
NGA, favorizîndu-se un.ul din
cele 71U1.i Teac[iionare sindicate
din Marea Britanie - EETPD
(al eZectTicîenilor).
ModaUtiiţi? Clauza de i:nterziaere a
grevei, absenta oricărei sigumnţe in păstra1'ea 'Unei slujb e, drept ul exclusiv ai di r ecţiunii de a 1-ua tot felul de

De obioei, cititorii sint rec·rutapi dintre veteranii Tăz
boîulu.i di n Vietnani. Evident,
însă, .intenţii.le editorilor stnt
d e a-şi. lărgi cercul celor care
citesc publicaţia.

Panoramic extern
Epilog la un act terorist

Bois
ximă

După două luni de secliestrare, doi cetăţeni francezi.
membri ai unei echipe a cana,lului de televiziune
„A.nte1111e 2'",
P. Roch.ot şi G.

Ha nsen, a1L fost

puşi

i.n lirăpitorii lor.

bertate de căt re
Impreună cu alţi doi. colegi
d e redacţie. ei f useserii. trimişi la Beirut la data de
8

martie a.c. Ulterior
daţi

disp.'ir uţi.,

rPvendicată

au fost

răpirea

(iintl
de un grup auto-

intitulat ..Organizaţia justiţiei
revoluţiona re··.
Anterior punerii in libertate, Secretariatul general al

Publicistica
din

nou

~

lil

tm pace

şi dreptate socială
Willia m Edward Burglwrdt
Du Bois (1868-1963) este din
nou prezent în actualitatea
a.mericană. Recent, in editur a
Unive rsitci.1ii din, Massac1tu-

$Setts a a părut o ma sivă culegere a articolelor, însemnă 
rilor şL ctwi:n t ăriLor sale, intitukitii. lapidar, însă semnificativ· : lmpotriva rasi~mului.
Presei americane nu i-a
scăpat

r eaducer ea. i.n actuali-

imei persottalită ţi care.
in anii "războiului rece". a
d at multă bătaie de cap adepţilor
unei noi conflagr aţii mo11diale, ca şi celor ai
t&

segregaţi(ji. rasiale. „ Deşi numele lut Du Bois pare cutw~cu t se arată. în cronica
apărută în -New York Tim.'!s
Book Reuiew" - astăzi cititorului american mediu treb1tie să i se prezinte in de-

personalitatea acestui
om deosebit··. Scrierile publicistice incl1lse în volmmd ataliu

a
acest

act terorist criminal indreptat im pof riva unor ziarişti
strclini cC!-şl exercitatL misiu1iea lor profesională. „0.1.Z.
consideră acest act barbar ca
pe o primejdie pentru 1ibertă tue democratice
şi pentm
libert.atea informaţiei şi vă
ce rem să faceţi tot ce este
posibit spre a, asigura seouTitatea şi eliberarea imediată a
acestor ziarişti f rancezt"
se spunea în mesajul O.I.Z . adre.~t preşedintelui. Republicii Liban.

lui Du

După mai bi.ne de două d ecenii, mtmeLe
em inentului
om d e şHi11f ă n.eoru. rmblLc:ist şi scriitor, militant, pen-

tate

Oroaniz.aţiei Inte rnaţionale

ZiarLştilo r condamnase

Bois

se

subliniază

în a-

cronica
adaugă
multe eleme11te noi la portret11l creatorului Du Bois,
pentru care „ lupta pentru
pace in lume, pentru. dreptate socială şi egalita te 'ras ia li!.
a reprezentat cauza întregii
sale vieţi ".
O

caracteriza.re
vieţii

şi

exactă,

e

cr ctivit<iţti

lui William Du Bois. FHndcd
iată ce spunea ilustrul sava11t,
in august 1948, La o conferin tă

partizani/or păcii :
unde capitaltLl
mcmopo"list este slăpim11 presei, al principalelor mijloace
de informare ... ,
dezbaterile
publice şi libertatea gindirli
sint Limitate şi, adesea, imposibile ... Se încearcă să se inoculeze americanilor ideea că ii

., t 11

a

S.U.A.,

ameninţă

o

epocă

incordare

în

cu-

de marelaţiile

dintre Est şi Ves t. Iar c·ombaterea msismului, care reprezi nlă substanţa operei sa le
publicistice. continuă a fi o
temă actuală.

fo u lt-imii săi ani de viaţ.d,
WtWcrm Du Bois a părăsit
S.U.A., stabmndu-se definitiv
p e pămintuL strdmoşilor săl,
in Ghana. Aici el s-a a.flat,
în ciuda virstei nonagenare.
în f ru11tea, colectivului de elaborare a ,, Enciclopediei a-

f rica ne", menitt! a fi Lvcrarea
lui

capitală.

Forumul

europeni

ceea şi

drept, a

această

Tostit

studentilor

actualitate
minti.t -

şi-a

i;intare într-o

„ mare

pri mejd.ic·' şi că un ol trei.I ea răzhoi
m,ondiaL este singura lor .,co1·abie de salvare".
Nu s-ar putea spune că de atunci s-au schimbat prea multe
în S.U.A., mai ales in ce priveşte mijloacele de inf arma re, cu toate că William Du

„

ziaristică

lll

Forumul

peni în

studenţilor

ziaristică

euro-

(F EJ S) a fost

constituit în luna februarie a
acestut an în Olanda, din iniţiativa unor grupuri de studenţi olandezi şi. danezi.
După

cum se

pTecizează

iii

buletinul „NouveUes de l '01J",
reLuindu-se informattile 1'""-1.uate
de "la
organizatori.,
FEJS oferă posibilitatea. stude·11ţtLor in ziaristică de a dis-

cuta pe terne refer-1.toare
pregătirea

la
in profesiuni des-

tinate mi11oacelor de comunicare în masă. Forumul îşi propune să contribtLle l.a înţele
gerea internaţională intre studenţii în ziaristică şi să tncurajeze cooperarea intre facultă tne (şcolile) de ziaristică am
pe plan naţional. cit şi internaţional, sch'imburile de studenţi şi organizarea de semtnaTii pe1itru dezbaterea unor
teme de interes comun.
Rub1ică realizată

de

Const&ntln LUP U
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•
Io
în timpi narea
refere ndumului de la
23 noiembrie,
ziarul
„T ELEORMAN UL'·
a
initia t un concurs, sub
genericul „Cîntec pentru
p ace", deschis tuturor
creatorilor din
judeţ.
P remiile şi menţiunile
ce vor fi a<!OrdaLe urmează a f.i înm;inaLe în
cadrul unui spectacol
de muzică şi poe2l:le ce
va fi găzduit la Casa
de cultură din Alexandria.
•
A apărut primul
număr
al publicaţiei
„ APABAll"EA PATRIEI" - s upliment pe ntru forieie s istemului
n aţional
de apăra re,
care işi propune să înfăţişeze ampla activitate consacrată ~nlăplul
rii principiilor doctrinei
mllilare nationale
strălucit
elaborată de
tovarăşu l
Nicolae
Ceauşescu , potriv-it că
reia apărarea patriei
reprezintâ cauza şi opera intregului popor
- , să ogUndească înalta
răspundere cu care toţi
llii ţării, muncind cu
abnegaţie pentru edificarea socialism ului si
com unismului, se pregă
tesc, în acelaşi t imp, să
a p e re, 111 nevoie cu
arma în mină, marile
cucenn
revoluţionare
ale poporului, indepen denta, inlegti tatea şi
s uveranitatea R omfmiei
socialiste. P ublicat:a apare d in două 1n două
luni.
• I n cea de a doua
decadă a lunii odombrie s-a d esfăşurat , în
Capitală, Festivalul cintcculul ostăş esc .. TI::
1\PAR ŞI TE cJNT PAT RIA MEA !", aflat la
a VIII-a editie. Fa pl
demn de consemnat.
între laureaţi se află
mal multi publidşti:
N icolae Dragoş, Adrian
Mierluşcă, Traian Reu,
Cla.udiu Negulescu, I on
Pelearcă, G eorge Florin
Cosma, Em.il Almăşan.
Fireşte, majoritatea au
fost premiatl pentru
textele cintecelor: dol
dintre el, însă, pentru
muzică. Tuluror laureaţil or sincere felicitări şi
noi împliniri pe tări
mul artei!
• Şi-a reluat activitatea, la sfîrşi lul lunii
octombr ie, cenaclul r e-

v1s tei
„ TRANSILV ANIA" din Sibiu. !n sedinţa inaugurală a
tit d in creatla sa p rozatorul Şt efan l\f, G ă
brian.
• Redacto1·ii ziarului
.,UNIREA" - Alba au
orga nizat o vizită de
documentare pe marea
platform ă industrială a
I.M.M.N . Zlatna, unde
s-au intilnit cu o parte
din consh·uclorii ce a u
r·idicat p e vfrful dealului Măgura Dudeş ulu i
în numai 67 zile, un coş
de dispersie a fumului
înalt de 200 m, lucrare
ce a constituit un r ecord national. Docu-

ci-

epocă de puterni că
afirmare a culturii ş i
ai:tei ". Au fost decernate, de asemenea, premiile anuale ale revistei.

• Cu concursul a numeroase publicaţii din
întreaga tară, 'în zilele
de 17-18 octombrie
a.c., a avut loc, 'în jude{ ul
Bistrl(la-Năsăud ,
cea de a Ul-a ediţie a
zilelor „George Coşbuc",
prilejuită anul
acesta
de împlinirea a 120 de
ani de la naşterea marelui n ostru poet naţio
n al. Ciştigătorilor concursului de poezie organizat în cadrul edit:i-

PE SCURT
de la noi
mentarea a continuat
la C.M.C. Roşia-Poeni,
unitate cu s uccese r emarcabile. Vizita a oferit gazetarilor o bogata
informaţie,
prilejuind
totodată
u n fructuos
schimb de opinii cu ci titorii.
• Aşa cum n e-a r,_
bişnuit, redactia gazetei „ FLA~tuRA" - Caraş Severin esle din nou
in itîatoarea unei acţi
uni de real interes. De
această dală e vorba de
expozitia
„Studii <le
portret" . semnată de fotorepor terul A urel Să n 
dulescu, expoziţie de
debut a gazetarului r eşiţean dar care nrin
proporţii , prin r igoarea
selecţiei - oferă o imagine reprezen tativă :i
activi tăţi i autorului.
• Recent s-au desfăşurat la Bacău ReunJunile cultural-educative şi literar-artistice
ale revistei „ATENEU".
Acestea
au prilej uit,
intre altele,
evocarea
un or personalită ţ i (Vasile Alecsandri, George
Enescu, George Bacovia,
I on Borcea), conferinţe, dezbateri, mese rotunde, şezăt ori li lerare,
intîlnini c u cititorii. La
CombinaLul Petrochimic
B orzeşti s -a desfă şw·at
colocvi ul cu tema „Epoca Nicolae Ceauşescu

ei le- a u fost acorda Le
numeroase premii, inLre care şi cele
ale
zi.arului „Scînt.cla. tiner etului", gazelelor „ Munca u şi „Ecoul "-Bistriţa-Năsăud,
revistelor
,,Romă-ni a
literară "
(marele p(emiu „Ge0t·ge Coşbuc"), „Contemporanul", „Luceaflirul",
„ Ateneu ", „Convorbiri
liter ar e ",
„Cronica.",
„Familia ",
„St-eaua",
„Transilvania ", „Tribun a" şi „Vatra".
„LUPTA
• Revista
lNTREGULUJ POPOR„
- editată oa supliment
al „Vi eţii militare " - a
apă rut. cu puţin timp
in urmă, j n tr-un număr
s pecial, consacrat aniversării a 2500 de ani
de 1a primele Jupte aJe
poporului geto-dac pentru libertate şi independentă.
Deschizindu-se cu un grupaj de
materiale sub gener icul
„Geto-dacii :
cei mal
v iteji şi mai drepţi dintre traci", numărul beneuciază
de colaborarea unor istorici şi cercetători de
presiigiu.
Un numă L· realizat. cu
înalt
profesionalism
penLru care
redacţia
meri t.ă calde feli ci lări !
• O importantă şi
extrem de util ă lucra.re
de referintă . care nu
u·ebuie să l ipsească din

bib lioteca n ici unui gazetar. a văzut recent
lumina tiparului în E ditura Ştiinţifică şi Enciclopedică : POLITICA
EXT ERNA A R OMANrEI Dicţionar cronologic. Cartea este rod ul unor studii minuţi
oase, incluzînd toate epocile istorice, asupra
momentelor constitutive
ale
rel aţiilor
patriei
noastre cu celelalte tări
şi popoare ia.le lumii. A
fost i·ea Hzată de un colectiv de autori in co ordonarea l ui Cristian
Popişteanu şi Ion Calafeteanu.
• Şi-a ireluat activi-

tatea,

după

o întreru-

pere de doi ani, Cinece naclul „Contemporanul ", care îşi propune
un schimb de experientă î ntre regizorii .p rofesionişti şi cin eamatorii bucw·eşteni pe probleme ale creaţiei amatorilor. ln prima şed in 
ţă,
regizorii
Andrei
Blaier şi Geo Saizescu ,
prec um şi cri1licul d e
mm Călin Călim.an , au
purtat o discuţie cu
membrii cenaclului pe
marginea filmului „Aflaţi despre
mlne că
sint bine slnătos" realizai de regizoml documen lar ist
Adrian
Sîrbu.

• ln perioada 20 octombrie 15 noiembrie. revista „ŞTDN
ŢA ŞI TEHNICA"
şi
Comitetul de partid al
sectorului IV au organi7.aL cea de a 3-a en itie
a S ALONULUI INGENIOZITĂŢII.

acţi une

i niormatională

cu caracter de con curs, destinată stim ul ării creativităţii

tehn ico-ştiinţi 

fice şi promovării progresului tehnic.
• Două r ecente iaparitii editoriale datorate
u nor gazetari
braşo
ven 1 - Tare ca piatra
de Daniel Drăgan („As1ra ") si Numele Jocului
de
Eduard
Huidan
(..Drum
n ou") au
prilejuit o int.ilnire cu
cititorii, desfăşurată la
sediul B ibliotecii jude~ene din
Braşov . Au
vorbi l, cu acest prilej,
cri ticii literari Laurenţiu Ullci şi Ennil Ră
dulescu.

• Io perioada la:n.u arJe-iuLie 19817, Institutul
internaţional de ziaristică

din

BerJin

Gennană)

(R.D.

organizează

un curs de specializru:e

pentru

ziariştii

colabo-

ratori ai periodicelor
runale '<iin Africa. Acest

curs este initiat în
urma hotăririi UNESCO
de a promova periodicele rurale in tătile î'.1
curs de dezvoltare.

1

• Cotid.ianul „China
Daily'' a încheiat up
acord cu g1'Upul de presă „Minor" ai lui Robert Maxwell, p otrivll
căruia grupul va tipări
în Marea Britanie şi va
difuza acest ziar chinez de limbă englez(),
in Europa occidentală.
Deci., începînd de la 1
septemp1ue, J:>agi.nile cotidianului sînt transmise z.Hnic prin satelit ele
la Beijing la L~ndn:\ şi
dU'uzate apoi în 14 cap'itale
vest-europene
chiar în ziua publicării
lul în China. Pînă a cum ziiarul, fondat în
-i unie 1981, era transmis
prin satelit doar la
Hong-Kong şi în Statele Unite.
•

Postul

de

radio

BBC a iniţiat difuzarea

unor ipiese celebre din

d rannaturgia universală.
Secta a început în luna
septembrie cu ~,Pygma
lion" de G.B. Shaw.
Sint prevăzute. în continuare, adaptări radio-

fonice după

„Pescăru

şul"

de Cehov, „Toţi
fiii
mei " de Arthur
Mll1er, „Sase personaje
în 'Căutaren unui autor·•
de Luigi Pirandello şi
„A varul" de Molie1·e.

Lămina:1ul va fi de focm a t tabloid şi cu un
ticraj iniţial de 800 OOO
de exemplareJ dar ,obi ectivuJ prevăzut peste
doi ani este ca acest
număr

să

crească

la 11,5 mllioane

plare. Redacţia
.folosi de 200 de

pînă

exemse \'a
ziariştL

I

•

Specialiştii

japo-

nezi au pus la punct un
televizor cu ecran plat.
fără tub catodic. Ecrnnul, cu dimensiunile tle
l 92X 144 mm, are o
str_uctură tip ,,sandvis"
şi conţin~ în principal,
un strat de cristale lichide plasate între un

~ni.

• „Mlgemeinen Deutschen
Nacln·ichtendienst" (ADN) agenţia de presă
din
R. D. Germană
a
împlinit 40
de ani
de
existentă.
ADN
are acreditaţi eorespondenţi
în 87 de state,
precum şi pe lingă or-

• Intre 28 şi 30 julfe
a.c. s-a desfăşurat la
A<len (R,D.P. Yemen)
Congresul general extraordina1r
al ziariş
filor yemen:il\i demoCllaţi. Cei MO de delegaµ au ales noua conducere a organizaţiei :
Ahmed
Al-Houbaiehl,
preşedinte., Ahmed Abdoul Seleh, v:icepr~i n-

PE SCURT
din toate lumea
strat alcătuH din 307 200
celule cu slliC'iu şi un
alt strat de filtre color,
eviden t în culorile de
bază roşu, verde şi
albasbru - sub formă de
linii cu grosimea de
0,4 mm. ln spatele ecranului este amplasată

o

ganizaţii

şi

internaţionale

regionale.
•

La 7 august

lucrările,

încheiat

şi-a

la

Maputo, -cel de-al doilea

l!ampă

fluorescentă.

Sem.ru:tlul video modulează tensiunea aplicată celulelor şi determină modificarea orientă 
rii ct~stailelor Hchide şi
o variaţie corespunză
toare a luminii care le
hraversează. Celulele fiind d.ispuse în spatele
fiJ.trelor .roşu, verde sau
albastru, se obţine o
imagine tricromă de aceeaşi fineţe ca la televjzoarele color clasice .
• Christian Fauvet,
38 de aini, fost redactor
la „'l 'Express" timp de
13 an1, este, începînd de
la 1 sep~erobrie a.c ..
noul director al cotidianului „Matin de Paris".
El este fiul lui Jacques
Fauvet, director al lui
„Le Monde" intre anH
1969 şi 1982.

•
va
nal
fie
lie
de

• BBC a cumpărat
fostul „White Ci ty Stsdium ", pentru a a m enaja clădirile noului său
centru de emisie. Hotă 
rlrea face parte din ansamblul de măsuri privind deplasarea sediu-

„News of Sunday"
fi un nou săptămi
brrtanic, urmind să
lansat în luna apri1987, cu o orientare
stînga,
apropiat
CEi"CUti~or slnd!ica!le. Săp-

sindicală „Julio Vei.arde
,More.no ", den~t astfel în memoria fostului
conducător al sindicatu1ui peruvian al ziariştl
for.

.

Unul din
marii
francezi de după
război, Char'les
Bacelon, a încetat din via~ă
la vî,rsta de 76 de ani,
suferind de cancer. Bacelon a lucrat 1ncep:ind
din
19.52 la ziarul
„France Soir"
unde,
timp de zece ani, a
fost şeful secţiei
de
informaţii geneiale.
•

ziarişti

lui BBC în afara centrului Londrei. Broadcasti:ng House, vechiul
sediu, datînd din 193::!,
va deveni muzeu. Noul
sediu al B:SC va fi ter minat în deou!ts de 8

te

şi

Mohainunea Hussein Mohammed, secre~
tar general.
• Cercetătorii
din
Suedia aplică o nouă
metodă de fabricare a
cablurilor din fibre optice, cu ajutorul cărora
este posibil ca, pr-intrun OS!llal de comunica-·
re, să se transmită cu
o viteză de cinci miliard_e de biţi pe secundă. Această v i teză este
ele o sulă de ori mai
mare decît cea utili zată
în prezent.

li Spitalul din VUleneuve - Saint-Georges (Franţa), inaugurat
in 1970, editează o publicaţie trimestrială, denumită ,,Diapason CHTV", cu un tir.aj de
2500 de exemplare. în
cele 8 pa.gini, revista
conţine
trei
rubrici
principale :
informa\ii
medicale.
informat.Li
tehnice. sfaLurj practice.
• ,,Asociadon Nacional de Periodistas del
Peru" (ANP), care reprez.iotă pe toţi
lucră
torii dln presă ai ţării,
şi-a sărbătorit cea de-a
58-~ aniversare
l a 21
iulie a.c. Pr,intre numeroasele activităţi organizate cu acest prilej, a
fost şi inaugurarea Institutului de pregătire

al ziar~tilor
mozambicani. Congresul a .reales ca secretar
general .al Organlzaţiei
Naţionale a Ziariştilor
din Mozambie pe Manuel Tome.
Congres

• Şeful de stat chilian, generalul Pinoc.het,
a r edus la tăcere revista „Analisl.s ", considerată a fi publicaţia
cea mai fermă a opoziţiei.
La 29 iulie a.c.
redactorul şef a.l revistei, Juan Pablo Cardenas, a :fost arestat, numărul din aceeaşi zi fiind
retras
de
la
thioşcuri.

• Potrivit unui studiu, cotidianele austriece all un tiraj total de
2 735 OOO de exemplare.
Dinll'e ele, „Neue lllustrierte Wochenschau" se
diluzează
zilnic
în
154 OOO de exemplare.
• P.resa ebineză apare
în 1632 de titluri, avinrl
un tiraj total de 140 de
milioane de exemplare,
ceea ce i"nseamnă un
ziar la şapte locuitori.
Presa cotidiană poate fi
subimpărbtă în 57
de
ziare cu circulaţie naţională şl 413 ziare regionale şi locale. Rest.ul
îl formează ziarele ce
apat· sub egida diverselor grupuri şi organizaui interesate (de pildit,
universităţile) .

•

Indonezia a

recent
plan

dat
un
de distribuire a
publicltăW

t.elev.izoa.relor alimentate cu energie
sol~ă.
destinat zonelor rurale.
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Un slujitor devotat al
gazetăriei comuniste
Născut la 5 aprilie 1932 pe
meleaguri moldovene, la Piatra Neamţ,
sub poalele Ceahlăului, într-o fami·
lie de muncitori, cu mulţi copii, Vasile Ra nga a absolvit la 17 ani, in
1949, Şcoala de ucenici a Uzinelor
„23 A ugust" din Capitală.
Aceeaşi
sete de cu noaştere, aceeaşi efervescenţă a adolescentului plin de visuri
şi cutezanţă oare l-au ad us i n c:opi tala ţări i în căutarea unul drum drept
şi l umi nos en viaţă, i-ou îndreptat paşii spre o nouă profesie, care se po·
trlvea pe deplin i ncllnatillor, firii şi
convingerilor sale : ziaristico !
Vlaţ-o nouă, trepidantă o celui moi
more colectiv muncitoresc Io
a cea
dotă. sentimentul statornic că ore de
spus ceva despre omul nou şi epoco
nouă p e care o trăia impreună
cu
ţara i-au i n fluenţat aspiroţiile şi i -au
descoperit vocaţia scrisului. ~a
a
devenit corespondent, mai i ntîi volun·
tor, apoi redactor al ziarului „Scinteia
tineretului" de care nu mal avea s ă
se despartă vreodata.
O b a nală deplasare cu Vasile Rango ero de fapt o şcoa lă de gaze-tărie.
Cunoştea şi ero cunoscut nu numai
de oameni, ci şi de locuri. U neori, în
trenuri de noapte, de care ne c-0m
feiiim noi, mai ti ner~ confroţj , Vasi le
Ranga avea obiceiul să istorisească
pină spre dimi neaţă tot ceeo ce
a
fost ş i tot ceea ce o cunoscut. Dă ·
nJit inc on.fundbbi'I gazetăriei, .rnea Si.le"
nu se drămu i a . Nu s-o gindit
niciodată că firul Pa rcei s-ar putea rupe. Ero prea generos, era prea bogat,
era prea demn, ca să creadă că moartea poate fi şi o infringere. Moi mult,
avea o prea mare încredere in oameni, în ti nereţe, în demnitate şi in
fru museţe : şi acest lucru este întruchipat prin tot ceea ce a cuprins pe
peliculă. Nu „poza", pentru că nu-i
ero obiceiul ; niciodată Vasile Ranga
nu a făcut fotografii de circumstan ţă ,
ci o .wrpllins şi a reţinut ceea ce el
î nsuşi vaio să cooooscă şi să creadă .
l n felul său , ero un romon ~.c.
Ero tinăr Vasile Ranga şi
pentru
noi toţi va rămîne tinăr pentru ca nu
o şti ut ispito tulburată a îndoielii, a
mici mii, a abandonării cauzei otit de
sacre de o da mărturie pentru acest
timp istoric fără precedent şi egal.
Ni se por definitorii şi semnificative cuvintele scrise de mino lui Vasile
Rango despre mar•ea so ucenicie de
z:<iri st - brig::dier Io Bicaz :
„
Te- ntorci la Bucureşti I Şti
om bine : s--a ridk:ot
bo rojul.
s-a
făcut joncţiunea dintre tunele, in curind hi drocentralo va produce lum ină.
Ce rost ore să mai fie un corespon dent I ŞI cu lacrimi i n ochi
mi-am
predot
„ scrisorile de
acreditpre„ .
Aveam tot dreptul : nu împlinisem 20
de ani!".
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Nu, Vasile Ronga nu poale fi doar
o
sim plă
amintire.
Eu
unul
ii
cred
plecat
pe
teren,
într-o deplasare nedreaptă şi nu ştiu
ce a ş do să-l văd i arăşi cu sacoşo
ş i oporotele strigindu-mă p e hol : „Mă
p uşti ul e, lu nu-ţi mai fa<:i odată formele alea ? Hai, că p leacă trenul şi
ne aşteaptă utecişti i !".
Ci l nu aş da, cit nu am fi dat cu
toţ ii, ca pentru această abe ran tă că
lătorie să nu se găseosca bilet tocmai pentru Vasile Rango„.
Aşo, plecind mult prea grăbit din tre noi, Vasile Ranga ne i nceţoşează
o toamnă şi ne lasă fără un zimbet
şi o sclipire de frumos.
Şerban CI ONOF

Cu sinceritate
şi pasiune asusţinut ,_
•
•
pnn
sens
cauza adevărului
Cititorii

săptăminolului

„ Agricultura

social istă" nu vor mai intiln.j în paginile sal e semnă tura lui Traian Crăescu.

Nu vor mai fi p rezenţi în pag inile rezervate cooperaţiei de producţie, achiziCll şi desfacere a mărfurilo r nici Tu·

dar Cremene, semnato.rut unor insplrot.e reportoje, nici Tiberiu Crqlnlc,
outorul unor fotografii executate cu
măiestrie, nici T. Cosmin, reaHzatorul
unor foiletoo•ne de bună factură gazetăre<JScă. Vor lipsi semnă tu rile respective, care, de fapt, onorau pe unul
şi ocelaşi redactor harnic şi lolenro t :
Traian Crăescu. O bo<J lă grea şi oemlloosă l-o răpit dln~ re noi mult prea
devreme.
„Agricultu ro socialistă " pierde pe unul dintre redoctorii săi cei mal destoinici, core de-a lungul a 30 de oni,
a slujit prin scris
comondomentele
vremurilor
noastre noi. Cu ta.ten~ul
său incontest<ibll desprinde<i şi oducea, prin ziar, la cunoş tin ţo
celor
mulţi cite un crimpei din ceea ce ne
înconjoară. La „Flacăro
laşulul", la
„ Vremea nouă", la „G<izeta cooperoţjel" s<iu Io „Agricultura sooiallstă" o
fost un exemplu de ţi nu{ă profesională
şi s-a făcu.t iubit şi stimat pri-o calităţile umane, prin sincer;tote<i şi posiooea cu care o sl ujit cauz<J adevă 
rului. Cu migală, cu nemărginită dragoste şi dăru ire, selecta din munca ş i
preocu pările oamen ilor
faptele cele
moi demne care în nobilează acest
timp eroic pe care i i trăim şi le în ·
cred inţo ti parului.
Bunul nostru coleg şi prieten ne-a
părăsit prea devreme. Boota secolului oo i-a mai dat răgaz. O tresărire
de suflet, un gind frumos, o amintire
pioasă
celui care pină în aceos:ă
toamnă o făcut po rte, alătu.ri de noi,
din aceeaşi breaslă.
Gheorghe ANGELESCU

Educaţia

În spiritul economiei,
activitate cu caracter permanent
Conferinţa de presă
organizată
de
Economii şi _Consemnaţiuni

Relatare de la
Casa de

şi Consemnaîn fiecare an,
intre 25 şi 31 octombrie, ,,Săptă
mina economiei", Ultima zi a acesteia, 31 octombrie, coincide cu săr
bătorirea ,,Zilei mondiale a economieJ".
„Săptămina economiei " reprezi ntă
i>entru Casa de Economii şi Consemnaţiuni un prilej de intensiflcare a
măsurilor
în vederea
impulsionării .p rocesului
de economisire organi?.at prin C.E.C. şi de
îmbunătăţire continuă a activităţii
de servire bancară a depună torih:>:-.
Pentru i nformaL·ea organelor de
presă, .i•adio şi televiziune asupra
acestor măsuri şi cu privire la rezultatele înregistrate în activita tea
desfăşuxată de Oasa de Economii şi
Consemnaţiuni
în calitatea sa de
bancă a populaţiei, la începutul !unii octombrie a avut loc o conf~
rinţă d-e presă, în sala de consiliu
a Casei de Eco nomii şi Consemnaţiuni din Calea Victoriei
nr. 13.
Aşa cum atn procedat şi în anii
trecuţi, publicăm pentru brientarea
ziariştilor, mai ales pentru cei din
presa locală, care n-au avut posibilitatea să fie de fată, o mai amplă
relata.re de la conferinţa de presă
organizată de Casa de Economii şi
Consemnaţiuni, in preajma deschide11ii „Săptăminii economiei „.
La mereu fructuoasa reîntiloire
cu ziariştii din presa scnsa şi
audiovizuală, prezenţi ca de obicei
fn mare număr, tovarăşul profesor
dr. Mircea POP OVICJ, preşetlinlele
ConsiHului de ~dminist11aţie al Casei de Economii şi Consemnaţiuni, a
subliniat, in deschlderea conferinţei de presă, că ,.Săptămîna econ<>miei " constiluie un nou prilej de
intensificare şi di vel'SiUcare a mă
surilor şi acţiunilor organizate pe
plan central şi local, în vederea
impulsionării procesului de econ.)misire ol·ganizat prin C.E.C. şi de
îmbunătăţire con tinuă a activităt.ii
de servire a depunătorilor.
_
A luat apoi ouvintul tovarăşa
Maria CHIRIŢA, diredor al Direc.ţiei opera\ii
bancare a Casei de
Economii şi Consemnaţiuni, care a
făc;ut o amplă expunere asupra activităţii preshig:ioasei instJtutii :
„Formnrea de re2erve de mijloace
de plată sub forma economiilor dest1 nate unor utilizări viitoare constl-

Oasa de Economu

~i uni

organizează

tuie, după cum vă este cunoscut, un
proces economic complex, determi·
nat şi influenţ at in acelaşi timp de
numeroşi Jiactoti cu caracter economJc, politic şi social. Dezvoltarea
procesului de economisire organir.at
prin C.E.C„ singw·a instituţie din
ţara

noastră

autorizată

să

păstreze

economiile băneşti
.a.le populaţiei, pun în evidenţă dina mici şi struct uri dintre cele maj
semnificative ale îmbunătăţirii calităţii vieţii, umanismul profund a l
politicii partidului nostru consacrată omului, împlinirii nevoilor sale.
· tn anii construcţiei socialiste, îndeosebi în ultimele două decenii,
ac~iunea de economisJre la C.E.C. a
luat un avint deosebit. Aceasta se
datoreşte
faptului că populaţia
tărti a obţ.inul, ca urmare a muncii depuse de ea însăşi, a politicii
con secvente a Partidului Comunis1
Român privind creşterea sistematică a nivelului de trai, venituri din
ce în ce mai ma.t•i, care au acoperit
necesitătile curen!'e, imediate ale
unei vieţi civilizate şi au permis
economisirea uno r sume de bani în
vederea asigurării unei calităţi a
vi eţii din ce în ce mai ridicate pentru fiecare familie, pentru fiecare
cetăţean. ceea ce constituie o dorintă legiti mă şi un factor de progres
social.
populatiei,
Nivelu l economiilor
depuse in mod organiza.l, ca şi graşi să sporească

ciul în care spiritul de economie ă
pătruns în rindw·ile populatiei sînt
relevate de o seama de date con.cludente. Dacă, î n a nul 1965, popuLa lia deţinea 4,3 milioane librele de
economii, in prezenL există 25,4
milioane librete, revenind în medte
1122 librete economii la 1 OOO de
locuitori. Nwnai în cincinalul pe
oare l-am încheiat, numărul libretelor de economii a crescut cu 6, 9
milioane, sporind concomitent, într-o măsură însemnată. şi numărul
posesorilor de obligaţi uni C.E.C. cu
cişt:iguri, ca şi depWlerile pe al Le
inst:Liumente de economisire.
Pătrunderea
şi dezvoltarea conceptului de economisire în viata de
t.oale zilele a populaţiei de la oraşe
şi sate rezu1tă în mod pregnant şi
din evoluţia soldului general al
economiilor, indicatorul cel mai
elocvent ce demonstrează gradul
înalt de dezvoltare a procesului de
economisiri:! la C.E.O„ care inregistrează în
prezent o creştere de
aproape 19 ori mai mare faţă de
anul 1965, iar faţă de 30 septembrie
1985 a crescut cu 9,8 la sută.
O dezvolt.are la fel de remarcabilă au cunoscut şi ceilalţi inrlicatori calitativi ai procesului de economisire. Astfel, soldul mediu pe
locuitot· al economiilor (lepuse la
C.E.C. a fost la l octombrie a.c. de
Ci, 8 Ol"i mai mace fată de 31 decembrie 1970. Concomitent cu creşterea
veniturilor bfule.şti ale populaţiei şi
cu ridicarea nivelului de trai, procesul de economisire organizat tle
C.E.C. a căpătat o tot mai mare
stabilitate. Faptul că durata de
păstrare a unui leu
la C.E.C. a
crescut de la 472 de zile în anul
1970, la 789 în anul 1980, iaL' în
anul 1935 a .fost de 1.152 de zile,
constituie, desigur, un aL'gument
convj ngăl.or ce demonstrează carnclenLl de stabilitate atins astăzi de
procesul de economisire. !n acelaşi
timp, stabililalea actului economisirii la C.E .C. rezultă clar şi din ponderea tot m ai ridicată pe care o
înregistrăm la depunetile pe termen
de cel puţin un an în totalul el!o-
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no.miilor populaţi
ei, care a ajuns
să fie de 40,6 la
sul~ la 31 decembrle 1985.
DepunerUe pe
termen, împreună
cu cele efectuate
pe libretele de economii cu dobîndă şi ciş,tigupi în
autOturisme şi în
contW'~
curente
personale, reprezintă în prezent 72 3
Ja_ ~ută din soldw general al ecGn~
mnlor populaţiei,, aspect oare relevă de asemenea stabilitatea depunerilor la C.E.C.
Intensificarea procesului de economisire este stimulată şi de îmbunătăţi.rea organiză1ii şi perfecţionă

rii activităţii urutăţilor C.E.C., a
formelor şi in'Strumentelor de ec.onornisire, a asigurării în condiţii
di"n ce î·n ce m.aii bune a sevvlrii
depunătorilor. In cadrul preocupă
rilor susţinute pentru intensificarea
şi diversificai·ea activităţii de atragere .a depunerilor populaţiei un
loc important îl ocupă dezvoliarea
f~rmei de depunere la C.E.C. prin
virament, pe bază de consimţămint
soris. Această formă modernă de
economisLre prezintă pentll'u depunători numeroase avantaje, fiind
pregătiţi ca, în perspectivă, cea mai
mare parte a veniturilor ce le realizează şi a cheltuielilor să fie efectuate prin virament, prin intermediul Oasei de Economii şi Consemnaţiuni. In prezent, un număr de
4!>J'.271 oameni .ai muncii îşi depun
economiile prin v.i rament pe bază
de consitnţăm.înt scris în cadrul
unităţilor unde lucrează. Vafloarea
medie a unui -consimţămint scris
este în prezent de 520 lei lunar.
De asemenea, o problemă priorit.act:ă a Casei de Economii şi Consemnaţitml o constituie şi creşte
rea depunerilor în conturile curente personale, care au ca specific
operaţiile fără numerar.
Noi am
asigurat condiţi.i multiple ca, _în perioada următoare, aceste depuneri
să se intensifice considerabil.
Procesul de economistre la C.E.C.,
dezvoltarea continuă a acestuia este
condiţionată şi de modul în care
se asigură efectuarea operaţiilor la
ghişeele unităţiJor C.E.C. De aceea,
unul dintre o biectivele majore a.le
tuturor unităţilor noastre este asigurarea servdrii în cele mai bune
condi~ii a depunătorilor. Aceasta se
realizează şi pl'in extinderea şi consollda'rea reţelei de unttăţi C.E.C.
1n cindnâlul care s-a încheiat au
fast iiJlfiinţîate î,neă 1 098 noi unităţi, nu.mărul lor ajungind în prezent Ia 10 756. Reţeaua se va dezvolta i-n conti:nuare, concomitent cu
sporkea numărului depunătorilor şi
a const ruirii de noi ansambluri şi
cartiere de lo cu1nţe. Prin dezvaltarea şi modernizarea reţelei de unităţi de servire, prin stabilirea un,u l
progr am de runcţionare corelat cu
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cerin\;Ele populatlei de la oraşe şi
sale, pdn instL1uirea permanentă a
pei:sonalului ţie la gblşee şi pl"in alte
măsw·i specifice, Casa de .l!;conomii
şi Consemnaţiuni

îşi realizează şi

rşi va realiza şi în viitor,
diţii optime, sarcinile ce-i

call tatea sa de bancă

î n coni:evin în
specia1izat.ă in

cu populaţia.
Tot în direcţia imbunătăţirii servirii populaţiei s-a dez:voltaţ şi -activitatea Centrului de ·c alcul electronic al Casei de Economii şi Consemnaţiuni, iar pe măsw-a extinderii şi construirii ,noiloţ dotăr.i, se
vor obţine rezultate superioare în
ceea ce priveşte sporirea operativităţti, <lOrectltudimi şl exaclitătii
datelor prelucrate, atî.t pe linia operaţitlor de economii, de credite, cît
şl .a celo.r contabile.
In acţiunea permanentă de creş
tere a cc:UitAţii muncii desfăşurate
de- unităţile C.E.C.• o atenţie deosebită acordă CşSa de Economii şi
Consemnaţiuni,
to.ate
unităţile
sale perfeGţionării pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor, prin
organiza.rea cu rigurozitate a învă
ţămintulul la locul de muncă
şl
prin a!lte forme de învăţămînt, prin
iniţierea de consfătuil'i periodice şi
schimburi de experienţă. Avem mereu in atenţie formarea în rîndurile tutul'Ot' lucrătorilor noşt\ni a unei
opinii sănătoase, a unei atitudini
corecte, pline de solicitudine fată
de publicul depunător, avînci convingerea că numai astfel .se poate
asigura o bună i;ervire bancară,
sporind Prestigiul Casei de Economii şi Consemnaţiuni - instituţie
cu v~hi tradiţii în ţara noastră.
1n direcţia dezvoltării în perspec"
tivă a procesului de economiaire în
ţara noastră ne revin sarcini s_porJ te. Avem create condiţii favorabile, o bază materia~ă putemică,
dacă ţinem seama de vasta retea
de unităţi amplasate pretutindeni,
.l:a oraşe şi sate, în staţiuni de
odihnă, la looumle de muncă, în
şooli. Deprinderea de a economisi,
de a chibzui cu gl'ijă bugetul personal este formată în rî.n dul întregii populaţii . Dar e necesar să
dezvoltăm şi mai mult, pe toate că
ile, această deprindere.
Una dintre pîrghiile importante
prin care acţionăm în vederea realiwii indicai iilor şi sarcinHor date
în sc®ul stimul!rii atragerji la
C.E.C. a depunerilor populaţiei este
şi activitatea de informare şi de
popwarizare. La nivelul instituţiei
noastre., atît pe plan central, cît şi
în cadrul. :fiecărui judeţ, utili·zăm
în aeeastă activitate o gamă largă
de forme şi metode cu caracter edueativ, informativ, care influeniează in mod pozitiv activitatea de economisire, canalizînd sumele temporar disponibile ale populaţiei către
G.E.C. Totodaltă, pr:i·n această activlbate, desfăşurată permanent, urrelaţiile

mărim să formăm şi să dezvoltăm

în cantinuare deprinderea de a economisi în rindul tuturor cetăteni
lor, indiferent de vîrstă, de categsrie socio-profeslonalA.

~

Doresc să subliniez şi faptul că în
organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare, popularlurne şi
propagandă pe tema eco:lomiei, noi
colaborăm cu instituţiile şi organ:i?.aţiile
care au, de asemenea,
sarcini pe linia educării populaţiei
în spiritul econoniei, primind din
partea for un sp~jin mereu sporit.
S-a d iversificat ~ s-a îmbunătăţit
continuu în ~ci.al activitatea de
informare şi de popularizare desfă
şurată pPi·n presă. radio şi cinematografie.
Se remarcă apariţia unor fo~e
noi, mai atractive şi mai eficiepte
pentru atragerea economiilor la
C.E.C. Apreciem în mod de<>$ebitacest lucru şi dorim ca şi în continuare să găsim împrewiă noi forme, metode şi mijloace cît mai
adecvate prin care să fie răspîndltă
ln tot mai mare măsură ideea economiei, a utilităţii personale a actu1ui economisirii la C.E.C.
O amplă informare şi popularizare a acţiunii de economisire la
C.E.C. s-a făcut în oolOanele ziarului ,,Scînteia ", ca şi în cadrul celorlalte ziare şi pt,tl:>licaţji centrale
„Românla liberă", „Elore '',
„?\euer Weg", „Inform'aţia Bucureşti.ului ", „Munca ", "Apărarea patriei'', „Agricultura sociălistă ", precum şi în celelalte organe de presă.
S-a continuat cu bune rezultate şi
colaborMea statornică cu redacţiile
revistelor „ Luminiţa " şi „Şoimii
patriei". De asemenea, s-a desfă
şurat o activitate fructuoasă de informare şi populat'izare prin lnte1·med.iul radioului şi televiziunii mijloace care se bucură de o mare
audienţă în rînd urile maselor.
I.nstituţia noastră vrea să dezvolte şi să extindă şi mai mult
ace.astă colaborare în perioada următoare. Este necesar să se găseas
că noi forme şi metode., cit 01ai
atractive, de. propagandă în mase
a ideii şi avantajelor economisirll.
Este util ca, alături de materialele
pe care C.E.C. vi le pune la dispoziţie, să fie publicate periodic şi
diferite
articole rea.Jizat:e de redacţiile pe care dumneavoastră Je
reprezentaţi,
articole în care să
se facă referiri la dezvoltarea proces~ui de economisire organizat de
instftuţia noastră, la ~tinderea reţelei de unităţi ş.a . La fel de eficiente sint şi acele materiale menite să întărească încrederea populaţiei in monf)?da naţionadă, în garantarea de că~ stat a depunerilor şi a secretului asupra acestor
depuner1i, în informarea populaţiei
asupra serviciilor efectuate de unttăţile C.E.C.
Tot atit de binevenite sînt şi acele articole şi reportaje menite si\
popularizeze cit mai pe larg faptul
că, în sdiimbul sumelor depuse la
C.E .C., depunătorii beneficiază de
mwtiple drepturi şi avantaje. Este
necesar, toţodată, să se manifeste
mai multă grijă şi aten~ie pentru
a nu se menţiona în nioi un !el,
în materialele ce se publică sau S'e
transmiit, date sau aspecte care pot

aduce prejudicii procesului econo·
misil'ii organizate de C.E.C. sau pot
ştirbi prestigiul instituţiei. Avem în
vedere păstirarea secretului privind
numele depunătorilor, operaţiile efectuate şi ialtele".
După această expunere, tovarăşul
prof. dr. Mircea POPOVICI a ţinut
să fa.că unele precizări :
„Săiptămîlna eoonomiei" este un
frumos
omagi:u adus hărniciei,
ah:i1bzuinţei,
spiritului de economie şi de bwii gospodari, virtuţi care au
caractel'izat întotdeauna poporul român, şi care
au căpătat noi valente în anii consttiucţiei soci.alist.e. Condiţiile prielnice, economice, politice şi sociale
create în aceşti ani au lărgit sfera
de afirmare a spiritW ui de economie, au intensificat şi amplificat
întregul proces de economisire organizat de Casa de Economii şi
Consemnaţiuni,
instituţie
a cărei
activitate se desfăşoară de peste
120 de ani.
In anii construcţiei socialiste şi,
în mod deosebit, în anii care ·au
trecut de la Congresul al IX-lea al
partidului, ţara noastră a cunoscut
şi cunoaşte profunde transformâri,
atît în dezvoUarea economico-socială, cit şi în ceea ce pliveşte nivelul
de trai mat.eria1 şi spiritual al întregului nostru popor. Există, desigur, numeroase
dovezi materiale
care caracterizează dezvoltarea ec.o -nomico-socială a unei ţări şi care
re:filectă creşterea nivelului de trai,
cum ar fi, de exemplu, creşterea
retributiei persorullului muncitor,
dezvoltai:-ea, diversifilcarea şi modernizarea producţiei de bunuri de
consum, sporirea gradului de in~t:Iiare a populaţiei cu bunuri de
uz gospodăresc de folosinţă indeÎungată
(frigidere,
congelat.oare;
maşini electrice de spălat rufe, aspiratoare de praf etc.). cu destinaţie culturală (aparate de radio, t.elevizoare, magnetofoane şi casetofoane), p recum şi mijloace de transport_ (~utoturisme, motociclet.e şi
alt.ele), îmbunătătirea pennanentă a
condiţiilor de locuit. Frintre coordonatele ce pun în evidenţă creş
terea nivelului de trai se înscriu şi
nivehtl economiilor populaţiei depuse la Casa de Economii şi Consemnaţiwi i, precwn şi gradul în
care spir:ibul de economie a pătruns
în rîndurile populaţiei.
Datele ce v-au fost prezentate de
tovmăşa director Maria Chiriţă vorbesc de la sine de faptul că pooulaţia
ştie să-şi utilizeze veniturile bă
neşti raţional ,
nu numai pentru
satisfacerea unor cerinţe curente,
imediate, dar şi pentru împlinirea
unor obiective viitoare de mai mare
amploare. care necesită investirea
unor fonduri bănesti mai m ari. De
aici derivă, de altfel, şi caracterul
obiectiv al procesului de economisire izvorit din asigura.rea permanentă a unel corelatu optime între resurse sl consum la nivelul fiecărui
jnclivid. a.1 fiecăr:ei familii şi la
nivelul întregii colectlvltăţl. · Este

un fapt binecunoscut că un popor
devine cu atît mai prosper pe plan
material şi spiritual ou cit reuşeşte
să producă mai mult decit consumă.
spl'e a investi superior ceea ce a
acumulat. a economisit.
Un accent deosebit punem în permanenţă pe ridicarea gradului
de
operativitate în activltat.ea de ghişeu, scurtarea timpului de efectuue
a operatiilor. Jntroducerea mijloacelor mecanizate şi de automatizare
în efectua.rea şi ţinerea evidenţelor
operaţiilor realizate, ca şi exercitarea unui control riguros în scopul
prevenirii şi înlăturări i operative a
oricăror deficienţe în servirea depunătorilor".

După cele două expuneri, participanţii 1a conferinţa de presă au
pus întrebări,
făcind totodată şi

unele sugestlii pentru îmbunătăţirea
a dialogului C.E.C. - depunători. Răspunsurile au fost date
de către preşedint.ele Consiliului de
Admimstraţie al C.E.C.
continu ă

Iosef BALOGB („Cin&area României;:

,,In cadrul propagandei
C.E.C.
soc-0t.esc că f!uturaşU , orarele şi
culegerea „Casa fermecată" sint
bune, utile, însă, in ceea
ce
p1·iveşt.e propaganda vizuală, consider că n<U se folosesc î.ncă toate posi bUităţlle. Aş propune să apelaţi la
cei mai buni artişti graficieni pentr.u a putea edita afU;e mai atră
gătoare, cu mesaje-şoc, afişe pe
care, privindu-le, cetăţenii de toate
virst~le să devină depunători
la
C.E.C., să facă noi depuner;. Aş
cere şi autorilor de afişe C.E.C.
mai multă fantezie. Filmul de televiziune şi de ecran mare este,
se pare,o fonnă eficace de publicitate C.E.C. Am dori cit mai multe filme cu aspect educativ
pe
micile şi marile ecrane. Fac şi o
propunere. ln pe1'ioada aceasta, cînd
populaţia
depune conttibutia bă
nească, în conformitat.e cu prevede l"ile Legii nr. 1/ 1986. mă gindesc
ca la unităţile C.E.C. să fie mai
mulţi luc~ă.tori care să facă aceste
operaţiuni. Am observat unele aglomeroţii la agenţiile O.E.C. ".
Mircea POPOVICI:
„Vă jnformăm că, în colaborare
cu Uniunea Artiştilor Plastici, organizăm în fiecare an concursuri
cu premii de afişe publicitare, anunţind în prealabil graficienii în scris.
Uniunea Artiştilor Plastici formează
un juriu din care numai un reprezentant este de la C.E.C. Ceilalţi
sînt specialişti. Premiile se acordă
î.n funcţie de valoarea grafică a lucrărilor prezentate. Două din lucră
rile premiate Ie reţinem pentru
afişe. Unele afişe sint multiplicate,
însă, pe o hirtie necorespunzătoare,
nu durează în timp. Mai sint şi unităţi unde se lasă afilşul pină se degnadează. Avem tn vedere tnlătu~
rarea acestor situatu ca.re conduc
de fapt la o conbrapropagandă. Trebuie spus, lnsă, că populaţia nu se mal

mulţumeşte.
actuală să

doar un
~ernatică

la ora
vadă

afiş

cu

C.E.C.

Trebuie să găsim
forme şi mai sugestive, care să
atragă mai mult
atenţia asupna activităţii .institutiei.
. Ştim, în această
ordine de idei, că.
deşi afi~le îşi au rolul lor, totuşi
zece afişe expuse într-un bloc de
locuinţe nu au valoarea pe care 0
a re, de ex-emplu, un cîştig obţinut
de un locatar din blocul respect.Iv.
Ce ·f-Orme noi mai trebuie găsite ?
Este· o problemă mereu în at.entla
noastră şi la rerolvarea căreia solicit-ăm şi sprijinul
dullllleavoastră
preiios şi, totodată, de speciaUtate.
ln legătură cu unele plăţi obligatoru ale populaţiei, care trebuie achitate pină la o anumită dată am
luat măsuri
pentru a nu' se
crea rinduri lungi ia ghişee. Noi
slntem tot timpul preocupaţi să asigurăm o servire corectă şi rapidă
in activitatea de economii, de creditare şi i.n celelalte operaţii bancare. Aşa, de pildă, în materie de
economii, trebuie . să asigurăm o
asemenea operativitate incit cetă
ţenii să nu fie tentaţi să tină banii
tn buzunar, fiind încred·inţa,ţi că pot
orlcînd şi cu rapiditate să ridice
banii de la C.E.C., neavînd astfel
nici un motiv să păstreze banii a.:
s upra lor, cu toate riscurile inerente - pierderi, cheltuieli fâră roo;t
etc. De regulă, încasarea unor impozite ş.i contribuţii le organiz;\m
pe lîngă administţ"aţiile financiare
unde avem o serie de ghiş~. ln
-unele situaţii, ca cea semnalată,
luăm desigur măsuri să descongestinărn aceste ghişee atunci cind exis-tă o m are afluenţă".

Traian DUMITRESCU (,.Arrlcuitura. sociaUStă; :
- ·
„Noi înregi<Străm oo.n.ferJnţa aceasta de presă şi o vom reda ·in
revisita „Presa noastră", ca şi z!arî.ştii din presa locailă să beneflcle7.e de aceste îndruniăr.i şi orientări. Pentru ca această co.ruferinţă
de presă sa fi~ dÎJt mai Jnt.eresan.~.
aş propune ca repre7.entanţii pu w.icaiţiilor care au o anu.mltă e:ioperienţă în pu.bliic:'area nu numai de
materiale pr:lmit.e de la C.E.C., ci şj
a unor materiale realizate în redacţie, ori editează culegeri de materiale C.E.C. cu caract.er literar sau
publicistbc; or~nizează oo.m:ursuri
i:le creaţie, să-şi prezinte această
activitate, realizind astfel un util
şi interesant schimb de experi~nţă.
Oît pri~eş.te gazeta noastră, ea
are o bună oolaborare cu C.E.C...,ul.
In cadrul „Săipl.ăJinînii edonomiei"
19'86 am declanşat UJ;.l nou oooours
pentru săiteni pe o durată de un
an, ooncurs cu im caracter mai larg
dedit oele precedente, ooncu~ cu
futografH, iinfomnaţli de!ij)I'e actlvlta.tea. C..E.lC., ou .ţaloa;ne unde pu-

61

.blidm pe scwt
ce oferă C.E.C.-ul
_da mateni.al propagandistic

pentro

Pe lingă
sprijinul acordat
C.E.C.-.ului, acest
populaţie.

concurs

viizează şi

sporirea număru
lui de ciitli.tor.i şi
corespondenţi

ai

gazetei, pl'iin caracterul lui larg, de masă,
Jn afairă de aoeasta~ pu!blicăm cu
regudar.i tate rezw1 tatele trager.illor 1a
sorţi ale libretelor cu dobîndă şi clş
ti,g un, a obUgal~iun:iilor C.IE,C. ek.
Şi aooast.a €6te <> forimă' de a atrage

penitru

.publialţia noasltră

un maire

numiu: de cititori.

Voi pune
tovarăşul

şi

o tntreba.re.

-p~inte

Ştiu că

Mdroea

Popovici este pasionat, desigur şi prin
natu.ni funcţiei pe ca.re o are, de a
<CUll<>8Şt.e tot ce este noo în actiivitat.ea de economi81re a banilor pe
Jjlan mondial. h fi intere!ant pen-

tru

cel prezenţi aici de a mai
.afla oe este nou pe mapamond in
toţi

acest domeniu.
iln altă oridi.lne de idei, crEţt că
.acel aspect menţionat de tovar~l
Bailogh nu oorewunde întrulfotull
reelll.tăţLi .

Alfi~e C.!E.IC., după 01Pinla mea, sînt reuşite, atît din punct
de vedere allti&~ gral~. d.t şi al

m.eeajelor

tNrn&m:lse.

Am

im-

preşj.a

d lipsa pnincLpală în pro•
Paoinda C.IEK:. nu se a.mă Ni dotbenrlUI ,rafl'cii, ci tn oei pull:fill cistic,
unde, tn prea mldi măsură, se vede
d'eeltia ptqn"ie & zieriŞ{il}or, oe!1e
filei mu:tte dintre materialele apăro
tA! tn presă f.ilnd fumizate de
C.E.C. Cu tiL'rn(pu!l, ptjn repetarea
lor p1M la saturaţie, aoesbe mesaje
sint rece(ptate ou maii puţin interes
de cei cărora li se adresează. Să
publi!Căm şi n<>i, zia.riştl!I, dit mei
multe antic.ole originale, care să
fneârgă la inima şi la mintea cit~toru'h.il ".

Mircea POPOVICI:
19214 s-a înfiinţat
Instiitutul Lnterolaţionail a1 Caselor de
F.conomii.
La
primul
congres
care a
avut
loc atunci
la
Mlilano, s-a delC'lara;t Ziua mon'd:iaaă
a eoonoanlei şi , în prezent, ultima
z.i a lunii qct.omlbrie est.e săirtbăt.oriită
pe Sntireg globul, părninitesic drşt
ZLua Jn<>l'lldia1ă a eco;nomiei. Insti.ţutul . inteJ,in.aţional al Oaselor
de
F.oonomii organizează, din trei in
trei ani, congrese la care participă
foalif;e mUlţi r~rezentanţi a:i caselor de economii. ln unele ţări, casele de ~noarui au o pondere importantă în , viaţa soeială. Sîn.t ţări
în oare ca;piitalul caselor de econom.i i
deţime ;pîn.ă la 60 la su.tă din ·c apitalu[ total. Foat't,e dezvdltate în
unele ţări sînt conturile curente
pensonale, girooon.'t'l.lrHe. 1n alte fMj
~int mai dezvolt.are depunerile pe
librete de economii.
Ar f1 multe de spus şi tn
.o e priveşte actlivitatea de oontabi.Iitste eate se desfăşoru-ă în

„tn

spatele ghişeelor. Evid~nţ ierea tuturor qperaţiunHor es.te o acti;vilfaite
foame ~lexă şi ne..."eSită un perSb.nal numeros pent.n1 reali zarea
exactităţii părţii contabile. Aceasta
necesită şi personal, şi tehnică de ca:lcU:l, teimina1e, calcuQatoare etc. Acum avem şi noi un centru de
C-aaioul. Deocamdată s-au trel:Ut pe
~or,

m

mun:ilcipiul

Bucureşti,

apeN14iiun1J.e de credite. Oîn~ vom
reuşi să ne dotăm cu numărul de
tennill'lale necesare, vo m putea trece şi oelellaHe operaţh.mi princilp'ale
pe oaioulator.

lin ceea ce pt-Jveşte
orieniarea şi ·tndrumarea
aGLivităţii
de ~u1arizare C.IE.C . ce o d~fă
şoară
presa locală, no i o facem
prin d)reici~rlj sucursalle1or noastre
ju,deţene, care au legăituri
penrna nente cu presa locală".
Stela FOMINO („Munca"):
.A1m

to.st la

înLr~rinderea

.,Ellec-

tr~tere"

din Craiova., unde, din
oei 6000! de oameni a:i muncii, 2000
au oonsimţămln.te active. Am intrebat ce mijloaoe de prqpagan'dă se
fo]p6esc, cum milirt:ează actiivJş,t'H
penltru a se ~nomisi. pe ace>t instrument, care a ~tat un aifilt de
mare număr de pasesori. Vom exPtlllle metodele lor în pzetă. Am
intrebat şi dacă au afişe pentru
Po!Pull~izarea are&bu·i instr.ument şi
au spus că nu au. Ar fii foarte uiti:le
tllişte afişe ma.Ti şi nişte flulturaşi
să popuwi.zez.e ~nst)"U(lllentele

care

care se

ad~

oamenilor mun-

cjj şi copH'lor penlflru a ,.ti cu toţii
ce să falcă, unde şi cui să se adre~. Un s.prljln pretios dau activităţii CE..C. şi oomill.etele silndloetelor din întreprinderi. hi ce ne
prJveş.te, voi propune şi eu conducerii redacţiei gazetei ,.Munca" să
<>~nizeze un ooncu·rs pe temat:.că
C.E.C., cu premii acordate de Casa
de Economii şi Con.semna1iuni ~i

de

red~ţla noastră".

Ioan GYAKMAT (,.El6re„) :
instituiţii

,,De Ja mu 1te

centraile

iprimim lunar un buletin informativ. Nu ar fi rău dacă şi C.E.C.-ul
ne-a.r trJmlte. tot Juner, W'l.ele buletine s.imit1.are. Ne în.11iU.n.i.m o slngu.ră dată

pe an

de informaţii
C.E.C.".

şi

sim1irn nevo:a

la zi în domeniul

Mircea POPOVICI :
„Noi difuzăm periodic buletine informative. Un buletin informativ lunar ar fi, desigur, util ziariştilor,
ar eo.nstitui o nouă şi ef.icienJtă formă de prqpagandă C.E.C. ".

Mihaela POPESCU („Animafllm"} :
„Colaborez îndeaproape şi cit se
·poate de bine 'CU C.E.C.-ul încă din
uno. Desigur, 16 ani de experienţă
inseraimn.ă ceva. Ln curind vom propune realia.a.rea unui tHm de desene animare de '7-8 minutte pe temati.că C.E.C. Ar fi bine însă ~ă
aiscutaţi şi cu
!!România-film",
care să asiigu ~ o di11ii.uz.:are maj trec-

ventil şi mai largă pe rejea a filmelor C.E.C. ".
şi

Irimic STRAUŢ (,,Şoimii patriei 4•
„Lum.ini~a ") :

„Redacţia noastră comună publică, în colaborare cu C.E.C.-ul acea
c.ărti<::ică m ult indrăgiotă de eopîi -

„ Oa sa

fermecată". A'<:'easiă

C'l.lle.gere-

de poezii consti.luie un m.ij~ e:f.cien it de a tragere i.n mun.<.<a de edu-

care a copiHor în sp initrull econ()IJT\Îei
a unor cunosculti poeţi şi prozatorJ.
De ex~u . in edi'tia 1986 a cărţii
avem semnătuif'i p~tlgioase. ca
ceile ale 1ui Mihai Beniuc, Eugen
Baribu, Ion Dodu Bălan, liar'alambie'.Pu@i, Petre Ghelmez, Iuliu Ratiu,
A.ll. Jebeleanu şi a'Jiţ,ii. Asemenea
nume prestigioase Jln.Ltlnim .ş,i in
~alf.hca
culeger·i l. Printre realizatori găsim fa'lenite de primă m);nă
ale grafilcii româneşti , cum ar fi
Dumirtr:u Dobrică, Poml>iJ iu Dumi~

Angi P~ , Criş,an Const.antinescu, Ofelia DumiLres-cu şi
alţii.

.Aprooez foame mult, de asemenea, fa(ptul că pl"in comuorarea cu
C..E.C.-lli s-a ~t la iniltierea m'Ulltx:>.r aeţi uni educative in sp1iri1ru:l ecoll<li1l.i&iîl",i i, cum ar li oonCW':SUrile
de ar.te .plastice, cărora. nu ar strica
săi li se adauge şi wn.ui liiterar, de
poezili" ~Jgmme, ~.Am pu-

'bea elabora, de asemenea, penitru
lO!Clli.ltorii ~t:e\<>r, o culegere det.exite literare distribu·ită gratuit ,
fădnd o bună prqpaga.nrdă ideii de
ecooom.isilt'e la C.E.iC. fa roodiW. rur~. unde se pare că, în prezent,
trebuie să fa~ oev.a mai mullt pe
Unia propagandei C.E.C. Ce-aş mai
propune? 1n prjmul r!ind, ol'e!d că
s-ar putea Jăirgi sistemul actua.l de
publici.rtate şi C'U a1lte :!otme ăedt
oo1e tradiţi.ooale. De pildă, la Alba
lllllia, în oolabol"are cu i~nde
rea .~un", redacţia revistelor
pentru OQPH a reailizat n.iŞ!te obiecte
de pol'!ţE!lan toalrlte frumoase oferite
Cla premii cu mtere6ante îru;emoepe ele. Şi• C.E.C.-ull ar putea realiza
asemenea obiecte-premii. Eu cred,
însă, că am ajuns
într-o situaţie
dnd t.emBJti.ca a.fi$elor se c.mn repeltă. Arr trebui :realizaite nişte afişe
.şoc. Ptropu:n sl f"ie aintreniafţ.i şi alţi
graficieni, în afara o.biş.nuttillor pair-

titipanţi la coo.curtsut'i. Aţi văzut că
de la wn an la alltul modul de prezenta.re a „Casei fermecate" este
oot mai atraotirv. De oe nu mt ~n1.renaţi şi graficienii ar..esrtel puWcaţii la reali2'arrea de afişe ? O u'ltimă prohlemă. Nişte oo1egi mi-au
spus că la unele g~ C.E.C. nu
se primesc bani deterioraţi şi au
trebuit să meargă cu e1 la bancă"~

Mircea

POPOVJCJ.

„Lucrătorli C.E.C. sînt obligaţi să
pnimească ba!nii det:ernoratl în li-

mitele stabilite de Banca

NaţionalA.

Pnin noi ajung la bancă mulţi clin
bamn deterioraţi. 'Dad o luctăt.oare

C.E.C. nu vrea să prlmeb5cA bani
deteÎiOI'aţ~ să
~izaţl $1
Jua măstirî d.iscLpllnlStle dtasilce".

ne

vom

Pc1r e POPA (.,Scînteia") :
.. ln programu] de măsuri cal'e s-a
dezbătut .la Co m isia centra lă pentru
s.p„ijinirea actitmi i de econom isi re.
sinl prenizute aciiuni pentru o

111.:l i

bună propagandă

C.E.C. Per-

sonal ;:im propus ca in holuri le să
i.Io:· de teatru şi de ci nematogra[
S:l se organ i zeze ex·p ozi\ii cu celE'
m:ll reuş i te a( i şe de la con::ursurile
o:·g:i ni zate şi de la al fele ce se vor
mai realiza. De asem enea. am m ai
p:-opus să se i·nl1 i ez,e o ex,pozi\ie
iti ner.antă. cu 20-30 afi şe. care să
fie lTim isă in în treaga tară. Ar
kebu1 să se realizeze cite\·a a rişe
ş i cu depun-erile pe bază de .-::onsim \ă m'i n·l
s·::·i.s. Co rmă care prezintă
m ultiple arnntaje pentru depună
tori. Mi-.aş perm: te o sugestie. ConCltrsur:le de afişe C.E.C. să nu f i.e
lansate doar cu o lu nă . două. în a: nte de ,.Săptă mîna e::-ono m !ei ". ci
î ncă d i n p:·i măvară . spre a se p:it~a atrage cît mai
m ulti parlh:'. p.:i n ţi. indus:v d in provi n ::le. So:<'lesc, de asemene:i. ~ă propaganda
vizuailă ar trebui să fie mai ~cantă
şi în sedi!1
l e u nită t ilor C.E.C. Despr.~ C.E.C. trebu:e scr:.s tot anul.
dar mai ales cu o::a.zia ..S±s;>tăm' n '.i
e:o.J1!0miei " . Să scriem m u1t. dar şi
cu fa ntezie. Conturile curente personale s-au i n t:·odus de driva ani
dar . de regitlă. sînL folosi te m ai
mult de pens ionari.
Presa
lo cală se
par~ că ne-a
luat--0 î nain te l.n ceea ce prl ve.şte

propaganda C.E.C. Ziariştii publi caţiilor j udetene au incepu.i să p ublice unele m ic1·orePQda je ş i însemnăr i despre <:ei car e au cîştigat
autoturism e. să le ia interviuri.
Apar cu regularitate şi convorbiri
<:u d i rec to1·ii sucursalelor judeţene
C E .C.. ca ş i cu lucră.to ri d in u n :tăţiJe C.E.C. Sint cit.eva pub!Joea\ii
d in provincie care au reuşit chi ar
să gă13ea câ un Io:: fi x m a.te:·ia l·elo r
C.E.C. pe p3.gina a 3-a. î n vecină
tatea rubri ci i „Sport ·-. Porni nd de
la ex.perien1a prov in:::ec: flu x ul
de exper ienţă se desfâ.şoa:·ă î n ambele sen5uri. - şi noi, la . ,S ~înte 
!a ", dă m de mai b:ne de un an aceste anunţ-ur i C.E.C. pe pagi na a
5-a, alături de rubrica ..S:;>ort".
Apreciez
propu nerea
colegului
meu l~·im".e s: :·ăut. ca la e<> n ::urs~1 :·i
să se a.:-0rde d rept premi i ob l e-~t-e
cu unele însemne C.E.C.
tn ceea
re pr iveşte oolaborare;i z !arişt:lor
din Dl.p itală c u Casa ct.e E:!onomli
şi Consemnaţ iun i. perso nsl. ca preşedi nte al Si ndicatului P resă Bu::ureşt~, mă bttct11ră .faptul că a;)l'oape
1-0ti partici p!ln\il di n anii trecu\!
si.nt prezen\i la ace:istă confel'in\ă
de presă . Aş vrea să evidenţiez
fapt ul că C.E.C.-u l ,m ai mull
d eci t
alte i nstitulii similare, întel ege in
cea m ai mare măsură sprijinul ce-l
poate 1wirni i n stituţia şi ideea Pconomisir ii din par tea zia r iş tilo r .

\Ureea POPOVICI:
Vă muJturni ~nl.J·u

L'Jale luări!e

de cu vîn t, pentru
propuneri le deosebit ele ·valoroase
ce ni le-aţi făcnl
şi

la

această

con-

ferinlă

rle prt-s{I.
Co l<lbor areR nnas lTă nu are loc şi
nu t1·ebuic si1 aibă Ioc numai
o
dată pe an. Ec. tr ebuie să Iie o conlucra re peo:imanen lă şi l<>t mai fructuoasă. Noi vă stă m tot l'~m;>wl l.:i
d i.spoziiie, cu toate materialele doCtLmen-tar.e de care
av~\ i
nevoi e.
P ute\ i apela ori<:ind Ia n<>i şi vă
rugăm s-o fa.cei i inlr-<> şi mai m a,re
măsură de.cit pînă a::um. l a direc\ia de speciialit.ate. care are un se::tOL' de prQpaganrlă experJ mentat. ce
vă poat.e fli.miza tot ceea <:e vă i nteresează. Vă 1-<>g să -.m:
pei-m i te\i
să vă mulţumesc in~ o dată pen tru participare, să m u1l ţu me.:--:: redactiilor d i n care faceţ i parlli pen tru spriji.nul valoros pe care n i -l
a<:ordă . Simem co nv i nş i că şi î n
con li nuare colaborare.a cu dumneavoastră n 1 [! J.a fel de fructuoasă
pen tru a realiza îm;>relt nă. î n e<>n d i \il l ot 019i bune. sa1dnile ('.are
ne stau in fa\ă. sar:!'.nt de maxi mă
i mportantă penlru clezv-0Llsrea econom '.e i n.sţ io nale. pentru creşl·ere..a
'bun.ăs·lă!rH popo:·u lu i nos tru.

T raian DUMITRESCU

..

ÎNTR.EPRINDEREA DE MEUNl&Ă FINĂ - BUCUREŞTI
'î. Complet mecanism demultiplicator pentru releu de temporizare RTpa7 ; 2. Mecanism de tempori·
zare pentru releu de curent mocimal RPT I ; 3. lntrerupător de temporizat" cu motor sincron
l<TS-360 ; 4. Instalaţie pentru măsurat viteza de rame de metrou IVRM.
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PROLETARJ DIN TOATE

ŢARILE, UNIŢI-VA!

TEZELE ŞI ORIENTĂRILE FUNDAMENTALE
CUPRINSE 1N CUVli.~TARfLE TOVARAŞULlil
NICOLAE CEAUŞESCU

Amplu şi mobilizator 1nogra m d e acJiunc r evoluţionară, inepuizabil tezaur de idei călăuzitoarP.
excepjionaJ indrumar de lucru. teoretic şi practic
pentru întreaga presă
DEZBATERE PROFESIO~ ALA

Revistă ed itată

de Consiliul Ziariştilor
din Republica Socia l istă România

A.c~iuni de presă sis tematice, e ficiente. în sprijinul
perfecţionării n oului mecanism eco nomi co-.finan··
ciar (Au răspuns invi tatiei noaslre : Artur T1)an

{„România liberă "). Do!'in G:onstantinescu "Î Boad2n Pădure (..Revista economică") . Lăkatos A~
dras (Eli:ire") George Bureţea (,.Viitorul" - Mehedinţi) . Georg Sche1·er (.. Die Woche " Sibiul.
Nicolae Tircob („ Drumul socialismului " - Hunedoara) . Ion Consta ntinescu (..Făclia " - Cluj)
ANCHETA REVISTEI

XXX

ANUL

NR.

DECEMBRIE

Gindi;ri despre .. Pres:i no:.tstl'ă" în 1!l86. suge-;tii
penku .. Presa noastră" în 1987 (Pa rticipă: Ion
Cristoiu (redacto r şef adjunct al ziarul ui .,Scintei:l
tineretului„). Eugen Preda (Radiotelevi1iunel. Di nu
Dragomirescu (redactor de rubrică la ., Revist3 economică" ). Mircea P ospai (..îna inte·' Dol j) ş i
Liviu Comşa (..Drum nou " - Braşov)
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1986

LIMBAJUL P RESEI

Limbajul presei - un limbaj al comuni c·ă rii dire('te. com-ingă.toa re. Parti ci pă: Conr. univ. ctr.
Theodor Hristl!a şi Bo1·is Buzllă
PE TEME DEONTOLOGICE

Corectura nu-1 o treab ă de minlui ală . ci n cht-stiune de rigoare. de îna l tă responsabilitate
Ziua tipografilor
GAZETARI DESPRE GAZETARIE

George Ivaşcu : .. Ln zia r ist. un publicist adevă rat.
nu-şi p oale afla locul f.:eometric al acti vitălii s ale
profesionale decit in perimetrul finalilătii sociale ·•
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văzut

e

Ne-a

plăcut

e
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FARA SUPAllARE !

De prin presii adunate...
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redacţional

inc1·<.1cişate

:

AURA ANGHEL (secretar principal de
l\111,ENA COMARNESCU
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AUREL NEAGU
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Bucureşti ,
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.,E!Ore", „ Neuer Weg" şi „Pentru pa trie"

redacţie)

Piata ScintP.ii 1, telefon

Cîtîm în presa noastră de acum un veac (Rubric.:i
realizată de Dr. R odi ca Şerbănescu)
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Egon Erwin Kisch. ziaris t şi lu ptător (1·ecenzie de
Victoria Iliescu)
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18 57 75 ;
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Piaţa

S cinteii nr. l , telefon

„ Informaţia"

Cititorii din

străinătate

hazlii din Lumea presei : Şah ; CU\' inte

se pot abona prin ROMPRES FILATELIA sectorul export-import-presă P. O. B ox
12.201 telex 10376 prsfir Bucureşti, Calea Griviţei nr. 6<1-6tl

PanC1ramic extern
Lupu)

(rubri că r·ea lizată

de Constantin

DOCUMENTAR I'.'JTERNAŢIONAL

Giovann i Giovan nini : De la cremene la siliciu
(lIT) De la porumbelul călator la sistemul editor ial
Pe scurt de la n oi
Pe scurt din toatli lumea
Din sum arul numerelor apărute în rev lsla .. P resa
noastră " în anul 1986
Colaborator.ii revistei „Presa noasti'ă " în anul 198f.

e

Tezele

•

ŞI

orientările

fundamental~

•
cuprinse

1n cuvintările tovarăşului Nicolae Ceauşes'u
A

Amplu şi mobilizator
program
de acţiune -revoluţionară,
inepuizabil
tezaur de idei
călăuzitoare,
excepţional

îndrumar de lucru
teoretic şi practic
pentru Întreaga presa
Iii

L

UNA D E CEMBRIE a
fost martora unor evenimente
politice
cu
profundă rezonanţ ă
conş tiinţa şi inimile

în
tu-

turor cetăţenilor patriei. Plenara
Comitetului Cenlral al Partidului
Comunist Român, precedată de plenarele Consiliului Naţional al Frontului Democra\iei şi Unitătii Sociă
lisie şi Consiliului National al Oameni lor M uncii. au dezbătut şi aprobat în unanimitate principalele
documenle ce statuează dezvo ltarea
economico-socială a târli în anul
viitor: Planul n a.~iona l unic de dezvoltare economi co~so cială, Planul
de dcZ\•oltare a agriculturii, fndust riei alimentare, silviculturii ş i
gospodăririi apelor. Planul tinan-

ciar şi Bugetul de stat, precum şi
alte p1•ogrnme subsumate strategiei
economice globale pen tru actuala
etapă. Toate acestea au căpătat apoi
putere de lege p1·i n h otărîrea adoptată de foml legislativ suprem al
ţării Marea Adunare Naţională.
In contextul aceloraşi preocupăr i
destinate solu\ionării în cele mai
bune condi\ii a tuturor problemeloL·
de care depinde mersul î nainte al
societăţii
·noastre s-a situat şi
Plenara lărgilă a ConsiJJ ului Naţio
nal al Agriculturii. Industriei Alimentare, Silvicul tu rii şi Gospodăl'i
rii Apelor.
Unanimitatea şi căldura cu car~
forurile amintite au aprobat l)revederile planului pe noul an al
cincinalului, celelalte documente şi

p rogra me dezbăLute sînt expresia
vie a conşliintei că acestea sînt
menile să confere noi dimenslunL
mai ales cali tative, dezvol lăril intensive a ţării, să favor izeze înfăp
tuirea mereu mai cutezătoa re a
năzuinţelor de progres. civilizatic
ş1 b unăstare ale poporului.
Exprimind gîndurlle şi sentimentele de a leasă pretuire ale întregului nostru popor, participantii la
dezbaterea documentelor mentionato au dal şi cu acest prilej o
inaltă apreciere contribuţiei decisive
a t o v a r ă ş u I u i NJCOLAE
CEAUŞESCU, secretarul general al
partidului şi preşedintele R epublicii, Ia elaborarea şi fundamentarea pe temeiuri ş tiinţifice a planurilor noastre de dezvoltare eco-

1

,,Angajarea cu toate forţele în noua revoluţie tehnico-ştiinţifică, în noua
revol uţie agrară constituie o necesitate obiectivă pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru o asigura ridicarea patriei noastre Io un înalt nivel de
dezvoltare economico-socială" .

NICOLAE CEAUŞESCU
nontică,

de r idicare

bunăstării

necont eniiă

a

şi

spiritua le a
celor ce muncesc. Ei au rele vat a11ortul botărît-Or al co nducătorului
partidului - j s tatului nostru la con-

ceperea

materiale

aplîcarea programelor
~peci ale cu privire la perfect ion arca
organizări i i modernizar ea tehnologică a producţiei i la imbunlHătiren
:ictivllilţii eco.nomioo-flnanciare, repere esentiale, după cum se s tic,
in Ui.făptuirca Programului partidului, in trecerea ţării noastre. încă
în actualul cincinal, de la stadiul
do tru·& in cu rs d e dC'Zvollnre la
cel de tară mediu dczvoliat·ă.
Alotcuprinzăloarea dezbatere a
problemelor dezvoltării economicotfoanciare a ţării noastre în 19Rî
în plenul Corurilor de partid şi ale
democratici muncitoreşt i r evolutivnaL'e a rost marcată cu putere de
magistra lele c uv'intări ale secreta r ului genera l a l pa rtidului, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu. car e s-a u con stituit - prin ideile, t ezele şi orientările ce Ic cuprind, prin întTegul lor
conU11ut - în profunde şi exigente
analize ·tiinţifice ale inlăptuir iJor·
de J>ină acum, a le neajunsurilor cc
so mai ma ni.fas tă în diverse sectoare, ~ i. totodată, în program e de
ar~i une
revol uţionară.
realiste i;i
mobilizatoare in viaţ,a şi activitatea

2

şi

tuturor oamenilor muncii, a intregului nostru popor.

C

a întotdeauna în imprejurăl'i

s imila re

p resa
si de
dala aceasta dotor ia cu
prisosin iă. Toate publi ·
catiile centrale şi locaJc, fiec.'lrc
potrivit pl'ofilului ci. radiotelcviziunca, au reflectat larg conţinutul
de idei al cuvîntărllor tovarăşului
Nicolae Cea uşescu, care aduc o
conh·ibuti c d e excepiie la îmbogăţ irea crearoare a teoriei r evolu(ionare d r.c;prc lume şi viată, la
fundamenta rea orientărilor de viitor t>rh·ind dezvoltarea şi modernizar ea economiei nalionale, 1>er tecţionarea procesului de edificare n
unei eronomii de înalt randament,
corespunzător exigenlelor noii etape
a re,•otuiiei t ehnico -ş tiinţifi ce. all.'
noii revo1uili agrare. Fireşte, însă,
ceea ce s-a făcut pînă acum cons tituie doar un început. aceste documente revrezentind un .i nestimabil îndrumar de lucru. un inepuizabil tenor de idei călăuzitoare în
aclivilatea d e viitor a tutu1·or s lujitoriior condeiului, fie că luereazâ
la publi caţii le c~ t rale sau locale.
coLldienc sau periodi ce, fie la radio
noastră şi-a făcut

şi televiziune. !ie în cadrul Agenţiei

române de presă.
Cu o elocinţă şi o logică exemplară, cu argumente incontesta bile.
conducătorul parlidului şi stalului
nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
a dem ons trat in recen tele sale cuvjntări capacitatea economiei noastre na ~iona le de a race fată oricăror ex·i gente. ,,Deşi au trebuit să
fie .învinse, 5i în acest an, unele
lipsuri, greulăii şi . mai cu s<>amă
să depăşim unele probleme corn:
Plcxe ale dezvoltării economiei
mondiale - spunea t o v a r ă ş u I
Nicolae Ceauşescu referindu-se Ju
situaţia econom1e1 româneşti în
an ul 198G - putem spune că._ pc
ansamblu, poporul nos tru a trecut
cu rezulta te in general bune la cel
ele-al 8-lea cincinal. care trebuie să
d etermine trecer ea patriei noastre
la un nou stadiu de dezvoltar e".
Aşada r, poporul nostru. constructor
conş-tient al noii orinduiri. orîndu.!r ea soC'ialistă, se dovedeşte în mă
su ră să biruie greulătlle şi să
as ig ure un rit m înal t dezvoltări i
econ omJc~-sociaJe a tării. A fost
<lemonslratii cu evidenta fapte lor
.iustetea l>OlHicii parlidul uJ nostru
comunist, a aplicării creatoal'e R
Jegltă\ilor şi adevărurilor general
valabi le ale socialismului lu reali-

„Avem un program de mare perspectivă în dezvoltarea României, care
presupune trecerea in acest cincinal la o nouă etapă de dezvoltare, iar în
perspectiva anilor 2000, crearea condiţiilor necesare afirmării în munca şi viaţa
poporului nostru a principiilor comuniste".

NICOLAE
tăţile

şi
condiţiile
concrete d in
Român ia. Fi indcă n u există modele, legi sau adevă rur·i capabile
:;;\ acţJon·.?ze de la sine. in orice
împrejurări, acestea putînd da rezuitate numai dacă oamenii ştiu să
le foloseri'ică. să le dea viată.

ibrantele îndemnuri :de
secreta1·ul ui gener al al
partidului. pli ne de optimism. de o neasemuită încredere în energiile şi capacităţile poporului, angajează depli n fnl regul
potenlinl al
natiuntl în efortu rile sale de a
scurta drnmul sp re tel uJ istol'ic al
actualei etape de dezvollare ... Consider necesar să s ubliniez - menţiona tovurasul Nicolae Ceau.se cu
- că pu ternica baza tehnico-ma tl'ri al ă p e care am realizat -o în a nii
socialis mu lui - ca. rezul ta t al potitleH con;,ecvente a p artidului nostru de dezvoltare puternică a fo r (elor de producţie. de amplas ar e a
lor p e inlreg teril-0riul ţării . d e aşe
zare la baza intregii acti \lităti a
celor ma i noi c u cerir i ale ş tii n l<'i
si teh nicii - asigură i ot cc este
necesar pcn fru re~lizarea in bune
conaiţii a. 11Janulu i cin cin al 19861990, pPnlm r iwcarea patriei pc o
nouă treapt ă de. dezvoltare".
Fără
îndoială,
aceasta impune
concenlrarea tu turor for~elor pen-

V

lr u fo losirea la un ni vel n ou, s uperior, a
bazei tehnico-materiale
create, accen tuarea caracter ului intensiv a l dezvoltâ rii, creş terea ma i
p u tern ică a p rod uctiv i tăţi i muncii,
a eficientei economice. şi , în m od
deosebit. ridicarea calHăiii şi a nivelului tehnic al produselo r. Sigu r,
nu străbatem un d rum bătătorit.
vor fi si gre u tăţ i , d ar ştiin ta poate
să dea în prezen t răsp uns şi solu t:i
oricărei
probleme„ iar m u nci tori i,
Uirani i şi in telectualii noş tri sîn l
în masură să-şi i n suşească no i cunoşti n le. dispun de capacitatea de
:i î n ţelege şi p ropulsa noul. „ Tot
ceea ce a m r ealizat şi tot ce treLmie să în făptuim , realizăm eu oam enii ! Cind \•orbim de faptul că
realizăm social ismul cu poporul ş i
pentru popor, n u decla răm aceasta
ca o frază abstractă, generau , ci
pornind d e la faptul că rolul hotă
rilor in tot ceea ce realizăm şi vom
1·ealiza îl reprezi ntă omul, oam enii ". Cuvinte cu ad evărat emoµllna n le, care at es tă o profund ă cu noaş tere a fizionomiei s pirituale a
poporului n ostru, căru ia tovarăsul
Nicolat> Cea uşescu i-a consacrat şi
ii consa cră cu fierbinte patriot ism,
încă din fraged ă tinereţe, întreaga
!'la \'iată

l luptă revoluţiona ră.

O idee de m a re valoare teoreti că
pracUcă ce se degajă cu putere
din l'ecentele cuvin tări ale secretaruJui genera l al par tidului este-,

şi

CEAUŞESCU

desigur, ideea cautăţil. Cu totul fir esc, intrucît t recerea la un nou
s tadiu de dezvoltare î nseamnă, înainte de toate, o eta pă calitativ noul!
in dezvoltarea generală a patriei.
Noua ca litate trebuie să-şi găsească
e:xpres ia în d omen iul prod u cţ i ei
materiale. al activităt ii ştii ntifi ct- şi
de î nvătămînt, dar şi în cea de formare a omului nou. cons tructot·
conş tien t al n oii orîndu_
iiri, al însuşi
vil tor ului tării. activitate la care,
evident, ziarişt ii parti cipă cu întreaga lor energie şi capacitate. l n
a.cest context, s ub imboldul mobilizator al secretarului gen eral al
partidului şi cu contribuţia sa determinantă, partidul nostru a elaborat şi pus în aplicare, în ultimii
a ni, un program complex:, riguros
ştiinţifi c, izvorât din hoU.ririle celui
de-al Xlll- lea Congres, progranJ
care as igură trecerea pe scară n aţională la înfăptuirea cerinţelor n oii
caUt ăţl, i.n industrie şi a gricultură.
în toate celelalte domenil ale vietii
economice şi sociale.

A

celelaşi

idei a noii casubsumale
secr etaru..&.
lui general al -par tidului
privind în făptuirea prevederHor planului şi p rogramelor
pe 1987, care, larg dezbătu te în
toate un itătile. reprezintă. de fapt,
voinţa
tuturor oamenilor m uncii
lităţi îi sin t:
şi orîentă rile

3

uPlanul pe anul viitor reprezintă, de fapt, voinţa clasei noastre muncitoare, a tuturor oamenilor mu;icii din toate sectoarele de activitate. El este expresia şi creaţia colectivă a producătorilor, beneficic;arilor şi proprietarilor, adevăraţilor stă pini ai tuturor bogăţiilor patriei noastre socialiste."
„

din toate sectoarele · de. activitate.
creaţia colectivă ~ tuturor producă
torilor, beneficiarilor' ş,l~.propriefari
lor, adevăraţi stăpîtii „5._ai , avuţiei
naţionale. F8te vorba,· in ~en$i, derealizarea în anul viitor ;. ţlllei puternice creşteri a productivlt~Cii
muncii, de ridicarea subifanllali a
nivelului rentabllitiitil, de .cheHulrea cu spirit gospodlresc a · fleC)rui
leu investit, de ob~nerea unţl dinamici sporite a yeJlitulUi naţional.
cn o creştere mult mal redusi a
investiţiilor, dotiirilor cu mijloace
fixe şi consumurilor energetice, de
materii prime şi materiale. Iar în
agricultură este necesar ca producţia de cerea1e să atingi cel puţin
32 mJJioane de tone, reco.lte-record
trebuind să se obiini şi în producţia de 'plaf\t.e ·tehnice, horticole şj
zootehnice, decisive fiind în acest
sens organizarea temelnică a muncii, intlrirea ordinii şi dlsclpllncl,
generalizarea experienţei unităţilor
fruntaşe, djstinSe în 1986 cu înaltul titlu ae· „Erou al Noii Revoluţii
A:grare". inlăturar.ea cu desăvirşlre
a practicilor învechite de cultivare
a. pămintylui. ·Se ·impune, de asemenea, aplicarea cu fermitate şi
consecvenţă a i>rincipillor noului
mecanism ecopomico-financiar, a
autoconducerii $i au&ogestîunli, a
normelor de etică şi echitate socialis~i. •D e accentuarea llait.unilor calitative, de aprofundarea caracteru- ·
lui intensiv al dezvoltării depinde.
în mod nemijlocit. ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc.
al întregului popor - ţelul suprem
al politicii partidului şi statului
nostru.
esjgur, toate aces&e probleme reprezintă, datorită
însemnătăţii
lor,
·
tot atitea teme de .articole, de reportaje, de
convorbiri sau anchete şi care, nu
ijicape nici. o indoia.IA, işi vor afla
spaţiul adecvat în paginile pubUcaţlilor noastre, in emisiunile de
râdio şi ,televiziune. Materiale pe
care ni le dorim mai concrete, mai
percutante, scrişe convingător, care
să se bucure de audientă în rîndul
cititorilor. Ceea ce se poate reali:>:a
printr-o mai atentă şi profundă investigaţie a realităţii, aceasta fiind
cu putinţă numai prin continua
perfecţionare a pregătirii politice.

D

de

'cultur.ă · generală şi profesională .

Fiindcă

specialistului - iar ga:tetarul este un specialist în profesia

. NICOLAE CEAUŞESCU
i se cere să fie cum
spunea tovarăşul Nicolae Ceauşescu
- „ un bun cunoscitor a t-Ot ce este
mai nou în domeniul slu, dar, in
acelaşi ilmp, si albi şi un nivel
general de culturi. de cunOljtiote,
si înţeleagă senslil de.z voltirli lumil.
a societiţU". Este limpede că numai în acest fel gazetarul va fi în'
măsură să pătrundă in miezul vieţii, să se implice activ. să ofere soluţii pertinente într-o chestiune' s a u
alta, să ajute la îmbunătăiirea
muncii.
Abordind o problematică largă.
cuvintăr.ile
rostite de tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, documentele adoptate comportă, evidenil,
consideraţii mult mai ample. De pildă.
strategia de dezvo1târe economicosocială a României are în vedere
şi participarea activă a tării la diviziunea internaţională a muncii.
pe prim plan afl'i ndu-se realizarea
exportului, latură impor tantă a
activităţii de producţie. o continuare
şi o parte inseparabilă a produciiei
material~ în toate sectoarele. Iar
aceasta nu este unica problemă de
o însemnătate deosebită căreia trebuie să-i acordăm mai mult spaţiu,
figurind în
viitor pe agenda
priorităţilor ziariştilor no.')tri.
Şi, fără îndoială, tratind larg, cu
mai multă măiestrie, în întreaga
lor complexitate problemele dezvoltării· economice şi social-culturale,
presa noastri trebuie să situeze 31
în viit-Or în centrul preocupărilor
sale NOBILA IDEE A PACU. Pentru că r ealizarea planurilor si programelor de dezvoltare este strîns
conditională de existenţa unui climat internaţional favorabil. a unei
ambiante de pace, colaborare şi
intelegere între toate naţiuni le. ln
consecinţă . ziariştii români vor trebui să susţini cu energie sporită
politica externă a ţirii noastre strălucit fundamentată şi promflvatit de p r e ş e d i n t e I e Ni«!olae
Ceauşescu, să militeze cu hotărîrc
în favoarea picii, a dezarmării, a
dezvoltării unor raporturi noi, de
egalitate şi echitate, de inţetegerl'
şi colaborare între toate popoarele
lumii.

lui -

anul

tudiind cu minuţiozitate
recentele cuvintări ale
secretarului general al
partidului, legile şi programele adoptate. însuşindu-ne fiecare în domeniul
său orientările şi indicaţiile ce
le cuprind, vom şti să acţionăm cu
mai multă eficacitate, în deplină
cunoştinţă
şi
cu responsabilitate
sporită, în sprijinul activităţii de
zi cu zi a organelor şi organizaţi ilor de partid. a tuturor oamenilor
mwicii, pentru înfăptuirea integt·ală
şi la un nivel calitativ superior a
obiectivelor anulJ,ti viitor.
Complexitatea problemelor ce se
cer rezol·1ate impune. fireşte, creş
terea şi mai puternică a activitătil
politico-ideologic~ şi cultural-educative de formare a omului nou, cu
o înaltă conştiinţă revoluţionară.
Se înţelege că obiectivele dezvoltării dinamice şi intensive a econom iei naţionale pot fi înfăptuite numa i în condiţiile în care toti cei
ce muncesc vor acţiona, în sectoarele lor de activitate, cu întreaga
capacitate creaitoare. cu întregul
potenţial de energie şi inteligent.ă,
cu înalt spirit de responsabilitate.
Evident, la crearea acestor condiţii
poate contribui şi presa, prin organizarea şi susţinerea de acUuni
publicistice cu destinaţie precisă,
eficiente pentru ridicarea nivelului
de pregătire politică şi profesională
a oamenilor muncii din toate sectoarele.
Aşadar, documentele menţionate.
de o inestimabilă valoare teoretică
şi practică. izvorîte dintr-o gîndire
cutez'ătoare, revolutionară. vor trebui să se afle în permanentă pe
masa noastră de lucru. să ne fie
tot timpul călăuză în eforturile
noastre de sporire a contribuţiei
presei la tnfăptuirea obiectivelor ce
s tau în faţa partidului. a tării, a
poporului, astfel incit cel de al doilea an al acestui cincinal să marcheze o dezvoltare şi mai puternică
a României socialiste.

S

„Trebuie să acţionăm, cu toată hotărîrea, pentru întărirea şi înfăptuirea
a autoconducerii şi autogestiunii, să asigurăm creşterea rolului
consiliilor oamenilor muncii, al adunărilor generale în toate domeniile de
activitate".
NICOLAE CEAUŞESCU
neabătută

Actiuni de presă sistematice, eficiente,
în sprijinul perlectionării
noului mecanism economico-finoncior
Perfecţionarea continuă a conducerii şi
nificării activităţii ecpnomice şi sociale, a

plamecanismului de funcţionare a economie i socialiste este considerată de către partidul nostru
drept o cerinţă obiectivă a făuririi societăţii
socialiste- multilateral dezvoltate şi înaintării
României spre comunism. După cum se .ştie·
pe baza cunoa şterii profunde a legităţilor
construirii societăţii socialiste, partidul nostru
a intreprins, din iniţiativa şi sub directa înd rumare a tova răşului Nicolae Ceauşescu, o serie
de măsuri pe linia adoptării şi apl icări i u n ui
nou mecanism economico-financiar, a perfec-

•

tionării

continue a acestuia, corespunzător ce-

rinţelor vieţii.

ln ancheta de faţă ne-am p ropus să inserăm
punctele de vedere ale unor colegi din citeva
redacţii d in Capitală
şi d in judeţe · privind
acţiunile pe care le-au i'ntreprins şi işi propun,
în continuare, să le întreprindă ziarele pentru
a veni in sprijinul găsirii şi introducerii, la
nivelul fiecărei intreprinderi, a acelor forme
şi căi de activitate care, aşa cum cerea
secretarul general al partidului, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, „să corespundă cel mai
bine noilor ceri nţe ale dezvoltării forlelor de
producţie, ale dezvoltării sociale in general".

Dezbateri profesionale
Au răspuns invitaţiei noastre : ARTUR IOAN („România liberă•), DORIN CONSTANTINESCU şi BOGDAN PĂDURE („Revista economică"), LAKATOS ANDRAS („Elore"),
GEORGE BUREŢEA („Viitorul" - Mehedinţi), GEORG SCHERER („Die Woche" - Sibiu},
NICOLAE TIRCOB (0 Drumul socialismului" -Hunedoara), ION CONSTANTINESCU („Făclia" - Cluj).

•

noului mecamsm
şi

reoclio rubricii de speciolitole

La recenta

a Consiliulul
Oamenilor Muncii.
secretarul
general al partiduluj,
tovarăşu l Nicolae
Ceauşescu, ne-a
atras. din nou, atentia asupra uneia
dintre problemele de căpătîi ale
noului mecanism economico-unanciar : justa corela~ie intre productia [iz.ică şi productja-mar(ă. I deea
că .•trebuie să se acţioneze nu atit
pentru valoarea J>roducUei- marfă
Naţional

al

plenairă

ci pentru realizarea tuturor sortim ent elor, a. producţiei fizice
în
t oate
sectoarele de activitate"
ne obligă să constatăm (şi să recunoaştem) că şi noi, ziarişW, ne
îJldepărtăm uneori
cu destulă senină late de pr.incipiile
fundament.ale ale acestui mecanism. Principii
pe care. de altfel, l~m explicat şi
le-am susii nut - cu rorţe proprii
sau cu colabornrea spedallştiJor -

de la publioarea Bot.:'iririi c.c.
dtn martie 1978.
Jn ceea ce ne priveşte. remarca
este cu atit mai semnif.Lcativă cu
cit, în „România liberă" ,
vechea
fonnuJă a producţiei globale a !osl
ilustrată , din cite ştiu, prin
una
dlnlre cele mai plastke şi mai expresive comparati.i pvivind
rolul
său iJl comensui-area e.forLulul
şi
Î'1l mobilizara ·colecllivelor mu ncitoreşti la realizarea produ.ctiei ,,nominalizate". Spunea atunci. în
1978-1979, un coleg, că producţia
globală e ca „o oglindă aburită".
în care
te vezi vag. fără să-ti
desluşeşti contururile. lată însă că,
în timp, cu toate că est.e mai riguros delim i tată ca indicator. producţia-marfă începe să devină
la
rîndu- i. o ,.oglindă aburită", fără
încă

at P .C.R.
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Dezbateri profesi.o~al~~: .
de specialitate, să
în mod consecvent o
abitudine mai exigentă. în spirit.uJ
ind.icaţi.ilor sceretarului general al
partiduJui. faţă de tendinţa multor
intrepcinderi de a alerga după valori cit ma.i mali (uneori fără a
avea certitudinea că marfa produsă voate fi vîndută repede şi
în totallta te). în detrimentul sortimentului stabilit prin contracte economice. pînă la nivelul planului

ca noi,

zial'iştii

m.anifest.ărn

6

valor ic. AsUeJ, nu de puţine ori
am admls spre publicare arLicole
în care erau lăudate (într-un fel.
pe bună dreptate) unilăli cu realizări impresionante la product.iamarfă şi chiar la produclia
netă,
fără să ce.rem redactot-ului
sau
co respondentului te1,i torial să analizeze mai în pl'Ofunzime
dacă
respectivele colective şi~au onorat
în totali late şi obligaţiile faţă d e parteneri. Nici chiar cind s-a luat poziţie Iată de fumizorii cu restanţe
nu am mers pe analize complete
(se mai intîmplă şi acum), care să
ne dea posibilitatea de a constata
o serie întreagă de anomalii
in
derularea producţiei cu efecte
un eori paradoxale de genul : ..am
rolmis partea superioan;i a utilajului dar la parlea de bază m ai
avem de lucnu„. ".
Porn1nd de la aceste consiiderente, pu tem af:frma că. în publicatiile
noastre, problematicii noului mecanism economico-Linanciar nu trebuie să i se rezerve o „etichetă •·
specială
( bineînţeles.
lemele de
strictă specialitate, cu o Jirecvenlă
mai redusă în coloanele ziarelor.
gazetelor cu profil generaJ, .pol Ci
evidenţiate corespunză tor).
pentru
că, zi de zi, rubrica econ omică se
află intr-,un conti n uu impacl
cu
di versele şi muJ tele aspecte
ale
autoconducerii muncitoreşt i şi autogesti unii
economico-Ci nanc.iarc.
Am rămas tot.uşi cu o in erlie de
mani eră „produclivislă",
,.canti tativistă" şi cileodată tehnicistă
în
abordarea publidslică a ef:orlurllor
din economie. pe direcţia realizării
planului. Si cau<1a n u rezi dă întotdeauna în modul defectuos ln
care gazetarul se documentează ci
şi in fel ul in care
interlocutorii
săi tratează subiectul ln discu\ie.
De regulă. m ai cu seamă ci nd este
vorba de eficienţă. aceştia nu porn esc de la sarcini. ci de la soluUi.
te ametesc pur şi simplu cu tot
felul de găsel n iţe tehnice şi tehnologice. cu efecte spectacu Ioase (..la
această operatie a m r idical cu X
procen le producUvilatea". sau .. la
această p iesă am economisit atita").
iar cind ajung la to tal compară în
majoritatea cazurilot· cu anul anterior. Si se poate intîmpla ca aceste comparaUi să fle deosebit de
spectaculoase, să „facă blne" in articol sau reportaj şi atw1ci nici redactorul nu mai în~reabă ceea ce
I.rebuia să înt rebe de la incepul :
dar fată de plan. cum stia\i ? Sau :
după cum am prezentat
moduJ
corect în care se calculează acordul global. rezultă că ştim foarte
bine despre ce esie vorba. lnsă am
reuşit de puUne ori pînă
acum
(în afara siluatlilor excelente ale
unor brigăzi de mineri, brigăzi de
constructor i sau ateliere din intrepr intleri i:ndust.riale). să p!llrundem
mai in ln timihalea fenomenului în
cazul in care,
potrivit criteriilor

producţiei

fizke. acordul :i fost
realizat dar stadiile pt·evăzute în
grafice nu au rost atinse (aspect
inlîlnit mai nles in construcţii). Cum
a rost Căcută raportarea realizări
lor, cum au ver it'icat organele financinre ale intreprinderii sau antreprizei, cum au verificat inspectorii băncii ? Sint intrebări la care
nu prea am căutat răspunsuri. Un
fotoreporter al „României libere".
impresionat de Crumusetea
unor
blocuri noi din cartierul Titan. şi -a
scos aparatu l. s-a urcat pe o baracă cu intenţia
ele a foLograCia
pentru „la zi". fară şă dea pl'ea
mare atenţie uneJ schele mecanice.
sup le. arlată chia1• pe fa\.ada în
curbă ce dădea lOL farmecul cl!dirii. A fost .,asediat u de o inl.resgă
ech ipă de constructori. 1n frunte
cu maistrul, cu rugăminţi şi insistente să.„ nu fotografieze (ceea ce
ziaristului nu i se inlimplase niciodată

!).

„Ne nenoroceşti. dacă pubLicl voza in ziarul de mîine !" Diu
păcate (şi. am spune acum, cont.rar princip iilor noului mecanism
economic). fotoreporterul nu a avut
nici şUint.a şi nici
instrumentele
unei anchete pe loc. pentru că opazl ţi a acelor constructori s-a explicat prin faptul că. la termenul
fixat, ei raportaseră „la Capitală"
că au terminat. dar nu terminaseră ci mai aveau de lucru vreo
3-4 zile. De bu n ă se:imJ că celor de la 61irec\ia generală aClată
la Cişmigiu . le-a venit g1·eu să se
ducă tocmai în Titan să verifice
lucrarea. iar constructorii ştiau că
nu va veni nimeni. Aşadar. oamenii cu nosc bine de-acum lo.ate amănuntele acordulul global
iar
noi încă îl mal expllcăm. in le\f
să oglindim modul concret în care
se aplică.
O
inven laniere a problemelor
tratate de ziar, pnn prisma celor
arălale pină acum. ar putea aduce.
fftră indo.ială. o notă satisfăcătoare
preocupărilor în această direc\ie îndeosebi după plenarele din aprilie şi iunie 1986 ale Comitet.ului
Cenlral al partidului, cind, avind
ca do::umenle de lucru cuvintătile
secretarului general al pa:r1idului.
ne-am axat mai bine pe indicatiile
privind scurtarea
ciclului
..product i e-marfă-bani", auLofinan~area
rel uării ciclulu~ producliv. lichidarea slocur.iJor supranormative. respectarea legislaiiei economice. încadrarea fermă în normele de
consum şi reducerea consumurilor
materiale. Am afirma. chiar.
că
din punct de vedere calitativ. am
reuşit să depăşim un anume manierism în tratare. însă cu prh'ire
la capitolul .. frecven\ă ". încă nu
putem declara că am reuşit să racem din scrisul nostru un rrtijloc
de inCluenţare viabil. E•idenl. rezolvarea pe plan macroeconomic şi
in leriloriu a problemelor privind
credita.rea inLrepl'inderilor şi aut.-Ofinanţarea. precum şi no1·malizarea
stocu rilor ne va crea şi nouă
o
mariă de manevră. în sensul că
toate aceste aspecte ar trebui să

se

regăsească anul vJitor in bugetele de venitul'i şi cheltuieli ale
intreprinderilor şi sectiJJor din intreprinderi - baza aulo~estiunii ,
asu p1·a căreia nu am revenit decit
!n general, Căt·ă a intra in mecanismul pract..ic al acestlli important
instrument de llloru la nivelul colectivităţii

muncitoreşti.

Caracteru l de an hotă1·Hor pent ru întregul cincinal, atribuit a nului
1907 de condllcerea partiduluj
şi
~latu lu i. trebuie să ne indemne spre
o mai stârultoai·e orien tare către
a peclele calilativ-inlensive
ale
dezvolt irii econom ice. ln arsenalul
gazetăresc
este necesar, aşadar.
să -ş i 1:acă
loc mai cu pregnant ă
mod alit:itilc de tratare sistemaU că

lnterv·enlie
„

activă

Dezbateri profesional~„:;··
a celor mai stri ngente probleme de
a ·căror soluiionare depinde întă
rirea gestiunii Intreprinderii. mentalitatea nouă de rezolva1·e globală
a problemelor producţiei. înfăptui
rea tuturor p1·ogramelor de moderni;f..are, de c 1 1eş tere a nivelu lui calitativ şi de ridicare a eficientei
produc~iei.
Productia gazetărească
nu ~e poale îndepărta de aceste
exjgcn~.

Artur IOAN
seciiei economice
a ziarului ,, România liberă,"
şeful

a presei•

din revistă s-a ax·a l în ma re pa rte
pe aceste aspecte ; de asemenea, in
numet·oase materiale de analiză a
real iză·rii sarcinilor de prod uc~i e şi
a celorlalţi indlcatori de plan a
Cost evidenţiat aportul apli cării
măsu rilor din program. ln acest Iel
s- a lărgil prornu1 revistei. s-a accent ua~ caracterul
interdisci plinar
al eoni lnut ului său , s-a u di \' ersincat activul de colaboraLorl ş i pu blicul
că>rui.a ea i se adresează.
Conlaclul permanent cu au torii ş i
cititorii , aprecie1·i1e şi spr ijinul d in
partea unor organe cu răspunderi
în domeni u ne-au Jnspil'at pe parCll'l"S o sevie de imbunălă\iri de
fond, slil·ucl ură şi p1·ezent.a.re publlcistică. Intre alt.ele, răsp11nzind

•
prin
mijloace specifice
In s priji nul realizării obiectivelor
de dezvoltare intensivă a economi ei rnaiionale stabO<it.e de Congresul
al XTll-lea al P .C.R. şi în spirilul
cerin ţelor nouluJ meorutism economico-financiar, ale autoconducerii
şi
autogestiunii,
din ini(ialiva
to varăşului
Nicolae Cea uşescu a
fosl decl anşată încă de la finele
cincina.l ului t.recut şi se desfăşoară,
in !oale unităt ile economice produclive şi pe toată durata celui
de-al 8-lea ci nci n:al. o actiune de
amploare şi c u o ai-ie de cuprindere fără precedent, vizînd perfectionarea orgaruză1; i pl'oductiei şi ia
muncii şi modernizarea proceselor
de produ cţie. Actlunea are ca obiectiv final depăşirea indicatoril or
canlitat.ivi şi calitativi stabiliţi pentru perioada 1986-1990 : mărirea
productiei - marfă. îndeosebi
a celei destinate expor tului. prin mai
buna utilizare a capacităţilor ex•i stenle. ridicarea nivelului tehnic-calitativ de concep ţie şi execuţie al
produselor la cel
alins pe plan
mo ndial. reducerea substanţială a
consumw·iJor şi 'Valorificarea superioa ră a resurselor materiaJe şi energetice. dublarea .în decurs de
cinci ani a productivităţjj muncii.
în acest sens au Iosl stabilite de
către comisiile special constituite în
întreprinderi, cu concursul cadrelor
din cercetare-oroiectare si d in inv::itămintul s uperior, un mare 1număr
de măsuri ca.re au adanlal la speci Cicul fiecărei ramuri şi înt.reo1inrleri rrlteriilc or ient ;:i tive elabor:1te
la ind icaţia conducătorului p;:irtidului .şi latului nost.l'IU. aprobate
de Comitetul P olitic Executiv al
C.C. al P .C.R. si u1terlor detaliate
ş i 1ee:i feri:ite !)rintr-un decre1 care
a cuolat. într-o viziune inte~rato::u·e.
programul de or~anizare c;i mooernizfl.'"" cu cel referitor h oerfer(ion·we·1 sistemul ui rle fin A.nl:ne si
cre- LJ Lare a actlvităU! economice şi

a normati velor economico-Ci na ncim·e.
Problematica
legată de această
actiune a fost inclusă operativ şi
pe un loc de prim rang în tematica ..Revistei econom.ice" pe anul
1906. Ne-am 1propus oa in mod succesiv, eşadonm să ooo.rdăm: prezentarea criteriilor şi modului de derulare a selecţiei. fundamentării şi
aprobării măsuril or ; uncie principii metodologice, metode şi lehnjci
de organizare şi .conducere a căror
uliiliui.re să servească la luarea de
decizii ciot mai euc.iente : urmărirea
i mplementării programelor la nivel
de inbreprinderi, ramuri şi judete
şi evidenţierea rezultatelor oblinute
pe pa1•curs : sti mularea schimbului
de idei şi de ex perJenţă. De la începutul 1lunii febrnarie a fost introd usă în cadrul sectiunii .,ConduCl're-orga nizarc" o rubrică spec ială
permanenA.ă, ,c are a tipărut, pra-ctjc.
în fiecare număr al revistei sau al
suplimentului lunar al acesteia intitulată " Generalizarea ex]>crienţci
ina i o ţa te ro unităţ ile economice"
rllbrică susţinută de specialJşti
din in treprinderile productive, din
cercetare, învătămîPJ, de Ja cabinetele teri toniale de 01·llanizue economico-sodală. Au foo t, de asemenea, publicate pe această Lemă
un a mplu ş i documental „Dosar
R. E:·, cu concursul cercetătorilor
de la Institlltul de economie mondială şi al unor specialişli din inlreprinderi. un număr special al
suplimentului amintit, două a nchete, o dezbatere gen masă rotu ndă.
Totodată. ţinind seama de caracterul predominan t tehnic-lehn olo~ i c
al măsurilor. de accentul deosebi t
pus pe
moderniza,rea şi înnoirea
bazei tehnico-materiale a intreprinderilor, a ·tehnologiilor şi produselor. pe automatizarea. robotizarea
şi ciberneli 7.area productiei. secuul'lea
.. $ti inţă -tehnolo~ie-di~ien W'
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Dezbateri profesionale
solicitărilor ,pvimite din partea mai
multor în treprinderi interesate să
cunoască sdtuţii deja el.aborale şi
ver ificate care le-ar putea ajuta în
reW!varea unor probleme de organizare şi modennizare, s-a cinh·odus
o subrubrică în care sint redate
succ.inlt iastlel de rezolvări eficiente, concepute şi ap1icaite ln acest
• an în unităţi [productive· din diferite ramun : domeniul de utilizare, caracteristici tehnico-economice, avantaje faţă de situaţia anterioară, posibilităţi de generalizare ;
ideea a „prins ", op ortunibatea şi
u ti'1itaJtea ei dovedind-o scrisorile
pri:mHe la redacţie, pritn ca.re ini se
cer sau ni se oferă ma1teriiale informative ic u acest caracter. Pe coordonatele aceleiaşi jdei, în ultima
parte a anului a fost iniţiată dezbaterea „ O res ursă de bază a e ficienţei : gener area, implem en tarea. sj
transferul nolllui ", care s-a bucu1·at
de o bună 1prim1re din partea cititorilor şi a forurhlor ce pot oontri bui .la o mai bună şi mai largă
valorificare a iniţiativelor.
Dinbre propunerile făcute în cadruJ dezbaterii men(jonăm : perfecţionarea organizării s istemului în.formaţional. iin cadrul ramurilor şj
pe plan terjtoriial, privind măsurile
ce pot fi generalizate: reinstituirea
cabinetelot· tehnice din intreprinderi
şi lărgirea atribuţiilor lor; preluarea
de căb·e un~tăţile producătoare de
maşini şi utila je, a îmbunătăţirilor
tehnico-func\ionale aduse acestot'a
de către înlirept~inderile utilizatoare, pentru a le introduce în producţia de serie.
De asemenea. în rubricile de in!ormaţli externe ale revistei
sîn l
promovate în mod consecve nt m ateriale referH001.·e la cele m ai recente progrese ştiinţifico-tehnice pe
plan mondial. la pro blemele
pe
care le i·idică modernizarea produc-
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ţiei în
din ţeJe

diverse alte ţăr i şi la t.ence se co n turează
pentru

v iilor.
tn t:ruc.it această arie te ma tică se
va pe!'manen Liza în paginile revistei, colegiul de redacţie a a nalizat
modul în care ea este materializată şi orientările de viitor. Ţi nind
seama
de indicaţiile
date de
tovarăş.ul
Nicolae Ceauşescu
La
plenara Comitetului Central al
partidului şi la plenara ConsiliuJuj Naţional al Oamenilor Muncii
din idecembrie 1986, pentru noul a n
avem in vedere:
- Sporirea conlribuliei la mobilizarea colectivelor din intreprinderi
pentru îndeplinirea integrală a prevede1·i1or progra melor de orga nizare
şi modernizare încă din 1987-1988,
astfel ca în •u ltimii doi ani ai cincinalului să 1Se obţină pe deplin
efectele scontme ;
- dezvolLarea în co,n tinuare a
ca11acLeru'lui de schimb de experienţă ial materialelor ipublicate, insislind asupra măsurilor de importanţă decisivă în creşterea prnductivitătii muncii, a eficienţei econom ice in ensambl,u ;

- reflectarea impactului pe care
reorganizarea flux u rilor de producţie, raţionalizarea transportului intern, introducerea de ec.rupamente
şi 1
tehnologii avansate (roboti. ceJ uJe şi linii aut~maLlzate flexibile
de fabricaţie, conducerea proceselor
industriale cu ajulontl calculatoarelor electronice ş.a.) , a noi forme
de organizare etc. îl a1·e asupra POrmării muncii, a aplicării acordul:ui
global:
interventia,
prin mijloacele
specifice presei, în sprijinul accelerării cercelării , proiectăr ii si execuţiei. în întreprinderile de prn(il,
a echipamen telor destinate moderniză r U tehnologice, astfel ca invest!tiile alocate în acest scop sa fie
realizate în termene scurte.
Domeniul este alît de generos,
oferă un asem en ea putemic a(Jux
al 1noului, stimulează în proportii
de masă arnea idei, incit ,pen Lru
·colectivul „Revistei econom ice" a
\ine pasul cu dezvoltarea acţiunii,
a - i pătrunde sensurile, implicaUile
şi perspeotivele majore solkit.ă un
efort intens . dar constituie totod ată
o misiune de onoare şi .un prilej
de satisfactie profesiona:lă.
Dorin CONSTANTINESCU
şef de secţie la
„ Revista economică"

Contribuţie efectivă

Io solutionoreo
„
unor probleme din unilăli economice
tn lumina o rien tărilor şi indica\iilor de o deosebită însemnătate
formulate de seCl'etaruJ general al
pru·tidului, to V ar aş u 1 Nicolae
Ceauşescu, privind continua perfec\iona1·e şi apUcarea cu !erm it.ale a
noului mecanism economico- Cinanciar, ,.Revista economică·· a urmă
rit. prin toate sectiunile sale. pre-

z~ntarea

complexă.

consecventă

d

acestei problematici de o permanentă actualitate.
In prim ul rtnd. în cadrul revistei, Ja secţiunea „ Teorie-ideologic" au Iost aprol:unda1e o serie de
aspecte teoretice Plivind concepţia
pa1·tfdului nostru, a secret.aru.Iul său
general, cu privire la conţinutul,
structura şi obiectivele noului m ecanism economko-fi nanciar şi ale
coordonatelor sale fun damentale. ln
cadrul s Lud iil<>l' prezen La te, un loc
deosebit a fost acordat contribuţiei
hotăriloare, de o deosebită insemn ălate
teoretică
şi
practică,
a
tovarăşul ui
Nicolae Ceauşescu la
jalonarea căil or şi direcţiilor
de
continuă 1pedec~ion.a re ~ m ecanismului economico-Cinanciar, de consolidare a autoconducerii, autogestiunii şi aulofinantării. Totodată,
au rost publicate o serie de studii
ale unor cercetători, specialişti, cad re
didactice.
care
conţineau
cei cet.:'\ri originale. abordări inedite ale unor elemente componente şi aspecte
ale funcţionării
noului mecan ism economico-fi nancia r. ale instrumentelor şi pirghiilor sa!P.. La sectiunea de „Eronomic mond i ală " au !ost prezentate
preocupările rexisten !,.e în alte lări
sociallisle p1·Ivind înnoirea şi iunc-

•

ţ!onarea

mecanismelor economice.
1n a l doilea rind. in cadrul
rubricilor
speciale ai1e revistei :
„Mecanis mul economico-finan ciar:
funcţi o nalita te, cfi cien(ă" şi .,Autogestiunea i n i ntrepri nderi răs
l>Undcri, acţi uni, r ezultate", in anul
1986 <au (ost organizat e ş i publicate
acţiuni proprii, de anvergu1·ă
ale
revistei, desfăşurate sub forma unor
dezba teri-serJal şi a nchete, .pe Pl'Ob'leme de cea ana.i unare ac11ualitate
-ale funcţionării cu eficientă
tot
mai tnaltă a noului mecanism economico-fi na nciar. Este de remarcat,
spre exempl u, dezbaterea ,.ln răptu
irea Programului cu priv ire la p e rfecţio narea sistemului de fin anţare
şi creditare a ac.ti vităţii economice
şi a nor m ativelor economico-Iinancia 1·e" ,- desfăş~rntă pe parcursul întregului semestliu 11 a l anului. La
această acţiu ne a revistei au partici1pat şi ·Vor partici>pa în continuare
numeroşi cercetăto1·i. speci alişti din
producţie, din cadru1 or-ganelor financi.ar-'banoare, de control economioo-.financiar ditn toate judeţel e
ţării. Au fost dezbătute prt>bleme
de cea mai mare însemnătate pentru :Meoare unitaJte economică, ca şi
pentru intreaga economie, au fost
vehicula.te numeroase opinii, so1utii, propuneri privind înfăptuirea
integrarlă a prevederilor
acestui
P!ro~ram. P r intre aspectele ·i mpart:anllle su1ouse dezibaterii se numără:
apJicareâ if:ermă <a n o.ilor normative
econom:ico-filnanciare ca instrumente de spor1re a efici enţei ; accelerm·ea rot.atiei fond ui·ilor întreprinderii, creşterea beneficillar ; intări 1·ea autofinanţări i uniltăţilo1· economice, reducerea i1adicailă a creditelor bSlnoaire ; accelerarea 'Proceselor
de des:Jlacere a prod ucţiei , de decontare şi încasare a contravalorii
mărfii ; ~ntărirea iconlrolului financiM-<banoair.

Dat fiind că r idicarea nivelului
tehnic şi cali'taiiv al produselor reprezintă un factor hotărîtqr pentru
co.nsolidar.e a autofinanţăr ii şi auto gestiunii, p oate fi aminrbită ila acest
capitol şi ancheta-serial publicată
în anul 1986 şi intitulată: ,,Cum se
realizează
Programul calilăţ ii ?",
caa:e întruneşte op1niUe a numeroşi
prncticieni, 6peci:alişti, cercetători .
cadre de conducere şi de control
tehnic de calitate din uniltăţi economice din d1fe1iiote judeţe ale ţă rii.
De asemenea, au fost publicate ar ticole de urmărire ş i analiză a îndeplinirii indicatorilor finainclalni şi a normativelor economico-.U.nanciare în cadrul cunor ltlnităţi economice importante din economie. Spre exempl u. au apărut.
în
pagini1e
revistei.
o
serie
de anailize factoriale, analize comparal ive s tudii de caz. care au urmărit sÎi pună 1n evidenţă căi şi
mod aliităţi concrete de acţiun e pentru Tespectarea 1110Hor inormallive
privind ca·eşterea producţiei la 1 OOO
lei fonduri fixe, reducerea acc~
tuată a consumurilor şi costur1lor
de producţie, prevenirea şi lich i2 -

c. 2805

Dezbateri profesionale:·
da rea s upranorm ativelor , accelera-

rea

reailizări i , vînză1·ji şi încasării
i ntegr ale a producţiei-marfă planificate, creşterea vite.zei de rotaţie

a fondurilor. realizarea ren tabilită
ţii s tabilite. depăşirea beneficiilor
pllaniUicaite ş.a.
Consider necesar a a minti şi
raptul că problematica perfecţio
nării continue a .funcţ ionăr ii roeoan ismuJui economico-financiar a fost
prezentă şi în oadt'Ul unor rubrici
scurte: „ Puncte de ·vedere ", „ Opinii'' , „ Reflecţii ", .,ln s prijinul practici i fina nciar-conta.bile". Aici sînt
relatate unele solutii. propuneri
şi s ugestii ale speoialdştilor.
!n general este de subliniat
întărkea
continuă ia caraoterullui
mobilizator, de intervenţie în spriJinul eficienţei economice a actiunilor desfăşurate. a articolelor publicate. Acest lucru s-a realizat şi prin
faptul că , alături de experienţa po~
zitivă. în a intată. ele au sesizat diier ite probleme care creau gre utăţi în
întărirea autogestiunii, promovînd

totod-a tă soluţii concrete oe preveni•re şi înlă turare a aresto:r neajunsuri, de depistare şi mobilizaire a
rezervelor
inteiine, de .sporire a
rezervelor interne existente.
Tot •l a acest capi.toi tn:e~ie scos
în evidenţă că maiterialele publicate, prin propunerile efectuate şi -au
adus
contribuţia la soluţionarea
unor probleme din activitatea eco·nomico-finialnciară a anumitor unităţi economice.
Con(ionînd acest
lucru, la redacţie au fost primite
scrisori de la specialişti şi factori
de decizie <lin înltreprinderi, cenbrale industriaile şi ministere care
au apreciat 1.nteresul şi utilitatea
analizelor noastre. Mai mult, este
de men ţionat că o ser ie de idei,
concepte şi propuneri de perfectionare prezentate în cadrul unor studii şi analize s-au regăsit în unele
reglementări apăru te ulterior.
I

Bogda n PADUKE
redactor de rubrică
„Revista economică"

Formarea

unei înalte
o

•
econolftlce,

conştiinle

sarcină prioritară

Ca întreaga n oastră presă, şi ziar ul EJore" a acordat şi acordă în
col~ele sale un spatiu larg problemel01· legate de n oul mecanism
economico-financiar. Căutăm să explicăm cititorHor cit mai aprofundait şi detalrat Jmp.ortanţa, esenţa

şi

o ziarului

modul de

acţiune a11 acestui meEmlă şi el într-o

canism, oare se

în concorcu cerinţele actualei etape de dezvoltare. Conduceres ziarului c-onsideră abordarea
acestei te.tnatlici
d1·ept o sarcină
continuă

perfecţionare,

danţă armonioasă
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pliori tairă a colectivului redacţio
nal, solicitind totodată opjniile
cit mail mult.or colaboratori externi
de înaltă competenţă.
Astfel, in
decursul ultimelor luni, numeroşi
activişti de partid şi de stat, profesori universitari, cercetători şti
inţif•ki şi specialişti care lucrează
nemijlocit în producţie, ne-au scris
despre măsurile recent adoptate şi
transpuse în viaţă,
expuniindu-şi
opiniile şi experienţa dobîndită în
acest domeniu.
Ideea fundamentală a articolelor
noastre reflectă concepţia partidului, a loval"ăşului Nicolae Ceauşescu,
potrivit direia c0;nducerea întregii
activităţi economico-sociale trebuie
desfăşurată
h otărite a

în

condiţiile

aplicării

autoconducerii muncitoreşti şi a autogestiunii, căci nwnai
astfel putem asigura creşterea spiritului de iniţimuvă şi a răspunde-

rii fiecărui colectiv de muncă, a
tuturor oamenilor muncii
pentru
îndeplinirea exeJJtplară a sarcinilor
de plan, ,ridicarea nivelului tehnic
al producţiei, al calităţii şi competili vi tăţli produselor, pentru sporirea beneficiilor şi reducerea cbeltuleliilo.r, pe.nbru manevrarea
cit
mai eficientă a bunurilor materiale
şi fondurilor financiare primite jn
ad.m.io.istraire din partea soc:letăţU.
tn acest context, a relevat viitorologul dr. Ioniţă Olteanu în amplul său studiu intitulat „Noua.
noastră etapă de dezvoltare şi cerinţel e noului me«<anism economic" ,
ideea că fiecărui obiectiv al unei
noi etape de dezvoltare ii corespunde
o anumită structură a mecan>ismuluâ economico-financiar şi un anumit mod de funcţionare al acestuia. tn ultimă instantă. acest meoainism exprimă nivelul potentia-

huui ide producţie, al potenţialului
t.ehnic şi economic în general a.ră
tin!d totodată atît cerinţele ridicat.e
de <>biectiivele etapei respective cit
şi căile şi moda:! i tăţile satisfacerii
ooesto1·a. 1'.oţ.iunea-c!)eie spre înţe
legerea cerinţelor etapei
actuale
este calitatea,
aceasta vizînd nu
numai calitatea produselor. dar şi
înţelesul lairg, gener'al al cuvin tul ul. Deci noţiunea calităţii trebuie
înţeleasă. şi int.erpretată sub raportul nivelului la care se desfăşoiară
întreaga activ.itat.e productivă, economică ş i tehnico-ştiintiflcă. întrucit prin aceasta se reailizează jndicatorii de inaltă eficientă. In această concepţie, calitatea se referă atît
la componentele de bază ale mecanismului economic, cit şi la funcţionallitait.ea acestuia.
!n m"tfcolul său ref.erltor la de1iideratele oaHtative ale organizării
socialist.e a muncii, profesorul Wliversitar K.a!ll6s Mikl16s subliniază
că, în împrejw·ările -autoconducerii
munciito.reştJ, condiţia de bază
a
ocganlzărH muncii, a asigurării ord.inei şi disciplinei, a alirmării spiritului. de i.răspunde.re este faptul ca
flecare om al muncii să fie conştient de tripla sa calitate de
propriel'ar, producător şi beneiiciar
- simţ)ndu-se realmente stăpînul
proprietăţii
socialiste. De aceea,
forma.rea sentimentului şi mentalităţU de p1·onrietai· al avuUei socialiste constituie un obiectiv de
imporba.nţă primordială în activitait.ea ideo1 ogică, educativă a pru-tidului. Sub inriurirea acestei conştiinţe politice, morale şi profesio<Dale, oamenii muncii formulează
ceri nţe de înaltă exigentă atît pentru e i înşişi, cît şi pentru tovarăşii
lor d e muncă. Ei vor actJona în
spi;r.:itull

democraţiei

muncitoreşti

revoluţionare, ştwnd că această democraţie aş.a cum stLpulează Pro-

gramul partidului - nu are nimic
comun cu liberalismul mic-burghez. cu menla1itatea individualistă de ignorare a intereselor societăţll, căci democraţia muncitorească

est.e strîns

legiată
de
&J)iri~ui
revoluţionar,
ccmş.tfilinţă socialistă şi de

afirmairea.
de înalta
responsa-

bilitate.
In cadrul .u nor amp1e articole intitulate „Participarea conşti e ntă,
activă la conducerea vieţii e('.ooomico-soclale" şi „ Dezvăluirea res urselor de creştere · inte nsivă a
productlei ", profesorul unive.i·sit:n·
Tovissi Lajos atrage atenţia asupra
importanţei iiactonlllui uman, subliniind că în concepţia partidului
nostru, a secretarului său general,
aplicarea autoconducerii muncitoreşti şi autogestiun1i
economicofinanc.iare •p resupune afirmarea generală a energiei creatoare şi spiritului de i nitlalivă ale colectivelor
oamenilor muncii, în vederea unei
contribuţii mai botărîte la progresul general al societăţli, la sporirea
eficienţei economice. la utilizarea
cu responsabilitate deplină a resurselor materiale, financiare şi um.aine.
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Dezbateri ·profesionale
Economistul Traian Gal, membru
a l consiliului oamenil<>r muncU de
la Inh'eprinderea de anvelope din
Zalău a dem onstra t, prin exemple
concrete, faptul că afirmurea deplină a prin cipiilor autoconducerii
şi autogestiunii
presupune ca o
condiţie primordială organizarea e xemplară a munc.ii,
îndeplinirea
ribnică ş i neabătută a sarcin ilor de
plan, căci numai astfel pot !i asigUL·ate fon dm1Lle propl'ii necesare
desfăşW"ării acestei activităţi. Şi aceasta nu se limitează doar la a tributiîle economiştilor. ale specialişbilor cu responsabilităti financiare, ci solicită efortul con j ugat alintreJ?:ului
colectiv d e muncă
în
vederea a.1iiJrm ării mutuale a criteriilor tehnico-economice,
solicită
aport.ul tuturor î n interesul tuturor.
Asupra acest<>r probleme
s-au
concentrat şi a rticolele inserai\~ în
cadrul rubricii „ Pe calea perfecţionării noului m ecanism economico-finan cJar", abordind tematica
sistemului de finanţare şi credHru:e
a activiitătiJ economice, precum şi
aplicarea iprogramului de per!ecţio
na;re a n ormativelor eccmomice şi
UooncLaire. Demeter Antal, contabil
şef la Intreprinderea de motoare şi
echipamente electrice aiuto d in municipiul Sf. Gheorghe, Ştefan Rad.
maistr u orinci pal la Fabrica de
maşini unelte şi subansamble din
Ba.ia Mare, Tamas Imre, inginer la
Uzinele de tractoare din Miercurea
Ci uc, Gheorghe Cosac, con tabil şef
la Intreprinderea „Metal ul Roşu"
- Cluj-Naipoca şi alţii a u relevat
în coloanele ziarul ui experien ţa pozitivă acumulată în apl;icarea mă
s urilor de anvergură ee s-au luat
în vederea gospodăririi mai eficiente a întreprinderllor. prezentînd
t•ealiză:rile obţin ute de aceslea pl'in
accelerarea ciclului iproducţie-mar

în coloanele ziarului are şi va avea
in viitor un rol determinant. Dar
problemele legale de apLic.area consecventă a principi.ilor noului mecanism
economi co-financiar
au,
desigur, un loc priori tar şi î n acliv-itaitea colectivului noslru redacţional.
Am
publicat şi publicăm numeroase articole, anchete. interviuri pe tema transpunerii in viaţă a recentelor m ă
suri, a rolului crescînd al consiliilor oamenilor muncii şi al adună
ri lor generale, al întăririi spiritului
gospodăresc şi al răspunderii
ce
revine fiecărui om al muncii, t.uLuror
colectivelor de muncă. Aş
reliefa mai ales relatările despre
adunările generale, în cadrul cărora
coresponden ţii noştri au dezvăluit
şi problemele ce se ivesc în procesul de cooperare a .întreprinderilor.
1n încheiere aş dori să mă refer
la o rubrică permanentă a ziarului
care apare încă de la
.,El6re",
începutul anului 1986 şi se încadrează organic în problematica abordată .
Materialele de aici sint
publicate s ub titlul generic „ La
izvoarel e înaltei productivitiiii" şi
şi

cuprind adesea grupaje de cite
o pag in ă de ziar, prezenllnd şi răs
pindind experienţa înaintată pe tă
rimul creşterii pr<>ductivHăti.I muncii. ln mai·e parte tocmai în cadrul
acestei r ubrici ne-am ocupat de
desfăşurarea în toate sectoarele a
acţiunii pe ţară privind perfecţio
nru·ea organizării , munc.ii şi modern izarea tehnologillor. precum şi de
insuşirea cunoşti nţelor tehnice. profesionale, solicitate în procesul de
dezvolbaire intensivă a econ<>miei.
Jn perioada ce u1·mează, ne propunem ca.
prin
acţiunile
de
presă
ce le vom organiza. să
întipărim şi mai adînc în conşti
inţa cititorilor insernnătat~a şi rezultatele praotice ale noului mecan ism economico-fin anci ar. faptul
că sistemul
complex şl unitar al
autocon<lucerii munci toreşti asigură
transpune1:e.a în viaţă a obiectivelor
prevăzute în programul partidului
de a antrena tot poporul, pe fiecare om al muncii, fără deosebire
de na ţi on alitat~. la elaborarea ş l
realizarea politicii partidului şi a
statului nostru.
LĂKATOS Andrăa

redactor şef adj unct
a1 ziarului ,,Elore"

fă-bani .

Ziarul nostru explică sistematic
legile cu caracter economic, care
concretizează princ.i;piile
autoconducerii munci.to.reşti şi a1.1togesliunii economico-tlnanci.a:re. Menţio
nez, în acest contex t, ciclul
de
articole sub titlul generic ,.Cr eativitatea le~islativă in sluj ba perfecţ ionării noului m ecanism economico-financiar", semnat de juristul
Szepessy Tibor. care poate f i considel'at un îndrepbair preţios şi util
penbru t.oţi cei care lucrează
în
cadvul un ităµIor economice. De asemenea, mulţi specialişti din întreprinderHe productive ne-au scris
pe marginea legii privind retribuirea în acord
globaa şi ln acord
direct a per~onalului muncitor. ară 
tînd rolul stimulativ al sistemului
şi analizind problemele
a,pJicării
practice a prevederilor legale.
Am men ţion at îndeosebi contribuţia colaboriato1-i>lor externi, întrucît considerăm că prezenţa lor
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Dezbateri profesionale

Conectali permonent
Io reolitătile ec·onomice ole judeţului
Pa:in n'l.ij loaiceJe şeoid:ice pre&ei,
gazeta noasbră. s-.a angajat cu toaite
fovt;ele în abo1xi&-ea COillllPlexă
a
modalităţilor de aiI>licare a p r1nci-

piilor noului mecanism econo.micof.inancia.r. Dat:ă, în 'J)el'ioadia de Îll1ce.Jlut, redao to.rli II"Utbricii economice
au crediitat, în arest dl1meniu, spaţiul tijpografk mai mutlit cu dezbateri teoret~oe, pledoaria lor s...a
t.ransfera.t u•Jiterlor în sfera concretuJu i. După o primă experien~ă,
să-i s punem „de laborator", dobmd i tă c:Hh diooutiille cu ~al1ştii şi
di'11 slu.diuil lirt.eralturU de specialiLate - e~ien\ă matterializată în
c'iteva i'1lt:erviwri am o.rrgaruzat
dezbaiteri în uni tăţille economi.ce
ca.re acumulaseră o anumiită e~
l'ienţ.ă in n.plicarea .nou.lui
meoani&m eoo.no mico-f.i:naru::ia•r . Acestea
au f,:>1>'11. pl'iunilte cu inlteres, J11U .num ai de călre speciali şti, ci şi de
ru~i cititori. Au unrnait Bjl)Oi &'tiC-Otle, ail!Clhetle, analize ~bc. realizaite
ou pa.ntici'J)larea Ulllor faoi<>ri au alt1,hbuţii exiprese ;pe această linie.
.Am ştiurt d'in ca.pua locului că m
geneJ.1alizarea ~perienţei i naklitate
vom înlli1T11Pina unele greulăţ,i. Pentn1 cii, se cunoaşte, fiecare ramură
econ~, chiar fiecare înbreiprin.dere în pante îşi are S{Peeificu.J ei.
In plus .nu pu•te.am, n-aveam voie
să minJmailiză,m existenta unor etape obiective tn a,pliiearea noilor
prin'CLpii de coin4ucere, de gestiWle
economică. De aoeea n~m
cioncenJtrat mai întîi atenţia în dLrecţia
Lmbu.năltătirH modalit:ătnlor de gospodări~·e a resw:-selor mart:e.ria!le. oa
prem.lsă de bază
m i!lltrodu.cerea
nou~ ui meţart•i&m eCQnarnico-ifl:nainciar. ~ a vă'Zllit lumina ti!l)aTUlui
UJtl seria:! de dezibarteri care au evidenţiat rezerve şi căi de î.nllăitura
re a unor pieooeri de zeci de milioane de lei, pierderi oe puteau fi
intilliniibe în bilan~u!l îiecănti s.f:i!rşiit
de a.n la Combinatul de celu.1oză
ş i hfrtie din Drobeta- Tr. Severin
'Iar cazul nefiinf(i, dm păcate. s ingular, am supus
atenţiei opi:n.iei
publice şi s ittuaiţia alitx>r u.nităp econom i:.e. De.şi nu se înregistrau cu
pie l'deri, acestea etalau în.că serioase rezerve în planul
diminuării
consum.Ul'i lor s:pec.Lfioe, a•l reduperii chelltuielHor maiteriaile.
Dînd viată orientărilor şi indlcaţii1lor secretarn11hti general al partidului, un lQC deosebiit am aco.r dat
in pagl1ni.le gazetei noash·e generalizăa:ii aootxlulu i global !n întreaga
economie mehediJn,t.eană. Şi de a-
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ceasită diată, in po.fida Wle:i
mari
di!Vers iltăiţi de prolJlieme, a:lrt.ele
în

fie,caire uni.ta.te eoo.nomilC<\, gazela
„Viiotoru1l" a găsit punţi coanune,
reu.şin,d a.Sitiell să
şi ef!icient scltimb

medieze

UiJ1

u<til

de exiperiienţă.
Colectivul nostru redac tional a
considerat şi consideră noua mecanism ec<>nom.ico-;financiar u,n
act
dirnamic, mereu penllecrtriibiil. Deoar€!Ce s-ar ,pu bea oa în minţile uno-

ra

să încolţească ideea că acesta
şi-a epuiUl<t registrul
func\;.ional,
noi ne Sltrăduim să identificăllll noi

I>OSoiibHităţi,

noi căi, de mare insemde un real spl'ijin fii.nou-ne
in aceasită ,privLnţă tezele şi ideile
fonmulaite de tovarăŞU'l Nicolae
Ceauşescu în -OtllVÎ n tălrille rostilte la
recentele -plenare ale C.C. al
nălta.te,

P.C.rt., ale unor forumuri demo cratk e . Vo m aa>e).s, inainJte de
loate, la dezbateri, invLtînr.W-i m
jUlI'ul ,,mesei rO'tiunde·• pe cei mai
ex:perlmenta.ţi
dintre s.peciaLişl! i
noştri in dome·n ii•le au toconducerii
şi auitogestiunii. Atenţia ne va li
pola n :r.ată de in:i€9lini rea exem,pl.ară a nol'!l'lclor de către toţi muJllCitarU, de sporiTea produdi vităţil, d e
go.!>pQ(iărlrea ch i bzu i Lă a resurselor
roateriaile şi financiare. ca şi .pl.nă
~uun. vom ţ ine seama in penmaneo tă de realltă.11le COJliC.rete din
eeon<Y.!lli.a judeţ1J1lui nostru. FHmdcit,
nu numai tn uni'tăţi le economice
oa.ne ÎIDiCheie ai111UI cu ,1-estain\e, puţi
ne la număr, eviiden l, dar cbJar Sin
oeile ce şi-au ono rat in•t;egJi-al sarc:inile de plan există de&Lule rezerve în ullhlizarea fondului de tim;p
de muncă, i n realizarea unor in.dica:tori sufperior i. Ne vor re\:ime a..-ooi
atenţia aolte şi alte .,borne" ,
alte
direcţii de acţi une ce co nverg spl'e
noua oalit·a tc.
obiectiv
dovedirt,
<perrtru noi to\ i, ţel şi modal1trute
supremă de propulsare a. Român iei
Î'll tiî:ndu~ tarilor
cu o economie
me:diu

de~vol ta1ta .

George BUREŢEA
1Secretar res.ponsabj.J de reda~ie
al g.:izebei , ,Vii!l.oru~ " - Mehediinţi

Un lo"c important în paginile gazetei,
„

••

promovoru noului!
prevederi. l n alLe al"ticole am redat
In condiţiile angajării din ce în
modalităţile in care acţionează orce mai
pronunţate a economiei
ganele şi organiza ţiile de partid în
noastre naţionale pe calea dezvolvederea aplicării în viaţă a princitării intensive aşa cwn s-a stapiilor noului mecanism economicobilit la Congresul al X III-lea .al
financiar. Şi fiindcă această activipartidulUii - se impune aplicarea
tate este strins legală de rezolvarea
tot mai fermă a noului mecanism
unor probleme de fond ale econoeco"n omico-financiar, intăr1rea aumiei, am relatat pe I<u·g şi expetoconducet'ii muncitoreşti şi autorienţa pozitivă a unor unităţi ecogestiunii, îmbunătăţiTea ID continomice in ce priveşte
reali?area
n uare a planifilcării, conducerii şi
inl.egt·ală a producţiei !iz.ice,
înorganlzării
economiei
socialiste,
astfel încît, in toate sectoare.le, să . deosebi a producţiei destinate exportului. S-a jnsista.t pe ridicarea
sporească eficienta muncii.
pem1a.nentă a nivelului calitativ şi
Evident, toate acestea ridică în
faţa presei răspunderi importante.
tehnic. de competitivitate a produselor pe piaţa mondială, dar şi pe
De aceea, redacţia noastră a acordat ş i acordă o atenţie deosebită
folosirea economicoasă a resurselor
materiale şi umane. Am evidenţiat
modulul cwn se acţi onează in d imăsw·ile întreprinse de conducerile
recţiile amintite, în unităţile econocolective pent ru aplicarea programice ale judeţului nostru. Astfel,
melor de organizare ştiinţifică a
odată cu apariţia noilor prevederi
legale menite să asigure perfectioproduct.iei, de modernizare a tehnologiilor, a (luxurilor de fabrican area mecanismului economico-fi~ie. Un loc imporlant în paginile
nanciar, am llrecut operativ la popugazelei 1-a ocupa t
popularizarea
larizarea şi explicarea lor, publimăsw·ilor luate penlru încadrarea
cind în acest scop atît articole proîn normele de consum
stabilite,
prli, cît mai ales articole semnate
realizarea de economii la combusde conducă tori de u nităţi , jwişti,
tibili şi energie, folosu-ea materiilor
economişti ş i alţi
specialişti
din
prime şi materialelor recu.perale etc.
sectorul fi nanciar-bancar. Fără înîn tratarea aces tor probleme, în
doială, cuvînlul oamenilor compegenere a pl'OblemaLicii economice,
tenţi se bucură de mai multă autoam folosit o gamă cl iversil de ger itate în r îndul celor chemaţi să
nuri publicistice. E drept î nsă, a u
con tribuie la materializare a acestor

predominai articolul de analiză şi
reportajul, concepute, desigur, la
dimensiunile mai reduse ale ga zetei
săptămin:.We de format tabloid. Că
u tă.m în pet·mtmenţă ca materialele
publicate. indiferent de genul lor,
să nu fie un conglomerat de date,
de fapte, fie ele şi in teresante, ci
să aibă un caracter instructiv, angajant. De regulă, toate acestea îşi
găsesc locul în cadrul unor rubrici
speciale. Poate că n u e lipsit de
importantă să le amintesc :
„La
ordinea zilei în industrie", „Autoconducer ea şi a ut.ofinautarea
cerinţe a ctuale", „Realizarea exportul ni - o datorie patriotică", „Calitatea prestigiul firmei "
ş.a.
Aspecte
importante ale aplicărJi
nouJui mecanis m economico-financiar au fost tralate şi î n cîteva
pagini s peciale, ca de oildă, în cele
consacrate CenLralei Gaz
Metan,
!.U.P.S., Intreprinderii
.,Balanta"
(Sibiu), Intreprinderii „Autom ecanic:i" <Medias)
Magistra1lele cuvinLă!ri rosti1te de
tova·ră.~ul Ni.oolae Ceauşes:u la plenarele C.C. al P .C.R. şi la înaltele forumw·i .aJ.e
demom·a.ţiei
n oastre munci toreşt i revolu (ionare au
deschis. prin orientări l e şi t·ezele de
exc~ţ io nală i·nsem.nătate

teor-etică

ş i p raobk:'ă ce le ~!Jlp:: n.d. un
larg de aicţiune inlr.egii prese.
şi g.azelei noaslr-e. Ne-am şi

cimp
de.ci
:p-1:0pus. d.e ailhminleri. să ac\io.năm mai
energic penitru traitarea conNLng,'ilx>are. iJa un nivel t.oi mai imalt a
p r-0blerne1or econ omice. L e vom a borda cu mai mu ltă 1ndră:aneailă, in
întreaga IOI!: com.Ple..x itate, pen1°ru

Modoiităţi
cu

Dezbat~ri profesi~nale
p romovarea exiperienţei va!oroase,
a noului, pentru aplicarea cu ferm :itate în viată a princiipi·iolor noului me,oca.n,!sm eoon0ill1k:o-d:inamciar.
I n aicelaşi :ti!m(p, vom lua a:ti;t.udine
criticii. ~bativă
ma,i h<1tă1i l.ă
fa(.ă de neajun;su.ri, de inerţ ia
şi
pasivitatea ce se mai manifestă 1n
acest domen i'U, penrtru a.:.'igura,rea
folosi•rH cu efi:cienµi m a.x·ilmă a Iiecărui leu investhl 'în productie. Aceste probleme nu vor fi trataite,
1·nsă, separat, .ci iln strinsă leg,.'itură
cu inifluen•ta lor asuipra deovoltării
eoonom.i1ce în ansamblu, asu{Pra
c reşterii avutiei na\ iooale şi ridicăiri i nivelului de trai o.J poporului. Virem astfel ca oomen!i să ini>e!eagă bine că de mu.nca lor depiinide mersu•! inainte al sodet.ătii
norusitre soc:ialisle.
Fireşte, Şlirm b:ne că ceea ce il1e
p ropunem nou va fi si'111j'!)lu de realiz.a-t. tn.\,elegiem 1nsă ·lim'J)e'de coman'dament.ele ,puse in fata noastră
şi si11tern hotă.rîţi să a.ciţionărm astfel îndit eficienta munci i Jloasit?re, a
cu:W'nrt.ui1ui scris să sporească !n
mod considerabil să se regăs:ascil
în
rezuJta1t.eJ.e
eronom.ico-so::ia:Je
aşa
a:le ju\d.eţuflui .nootru. Nwrnal
vorm ;puit.ea socoti că ne-am tăcut
pe d~Jiiin datoria noastră de gazetari

COIDUJli,şti.

Georg SCBERER
redactor şef
al gazetei „ Die W oche" - S ibiu

gazetăreşti

audienţă

eliciente,

la cititor

iPornind
de
la
imperative1e
fonnula'te de secret.arul general
al iPa~tidu lui . fovară.şul Nicolae
Ceauşe3Cu , privi nd a:PJ.i'Carea cu fermiltabe a nouJui im~mism eoonomico-Ilna.nciar, •redac\.ia ziaruJu.L
„Drum.ul soc!ailisrnlliui" a abotidat
pe larg, sistematic modul cum sînt
transpuse in practică iprincipiile acestuia de către colectivele de oameni
ai rmurn::ii din u nităiţile eoonoanice.
Tot ttimpul s -a avu.t in vedere faiptu] că această a::livitate nu se 1?-0ate
des.f.ăişura la vo ia i.nUilmjplării. ci .trebuie să Cie contlusă Ln mO'd conştient, ipresa avind şi în această iprivintă un rol i~1ilant. Sigu r. liin
ce ne priveşte. ch estiunea nu a fost
atfit de is: tnjplă, economia judeţului
n ostru fUn.d extrem de dii.versă.
dis.pun1nd de mari ~treprinderi. de
n ivel republican, in sedtoarele min ier. siderurgl.:. energetic, de construcţii şi ma leria•l e de C()I\Strucţii
etc.
lnc.ă de !.a 1nceput, redactorii rub.r.icilor noaşLre economice s-au

străfduit să

tra.teze iILOull anecanisrn
ecanomioo4i.nainciar în intreaga sa
CO!IJllpl.e.x:iltate, urnJăirind ca prin :ma1ieriale1e ipwblicate - 1pro,pril sau
aile C'Olaiboratoriilor - să-şi aducă
modesta lor rontribuţie la inifă!P-

tuÎII'ea tutur()r .coordonat.'!lor şi principiilor de bază ale a'Uloconducerii
muncitoreşti,
autogestiunii şi autofi.nan tărH ·tmităţilor economice.
Un loc de seamă in•tne m o dalitătuie ed'i-ciente .de reflepiare a ipreocuipării organelor şi
orgam i.zatii'lor
d•e p artid. oonsilii for oam'2Dilor
muncii şi formaţii lor de lucru pentru, m ater-iaHzarea sarcinilor c2 le
revin iprjvlnd ajpli.ca.r.ea noului me~nism. eoonom icc-.fina.n::iar l-au ocw;>.at ~ 11 oeuipă pagi.niile S1)eciai1e
cu apari\ie să.'Ptăanllnală. "P'JTl~!11d
generiicul „Tribull!:i e:r.'Jperde.nţej înaintate". Aici au fost Îl!l,clus.e antico.le d e an.aiiză. iinlterviUJri. c<1nvorreabirl, cele mai m ulte fiind
lizate cu 1pa.1.iticiipairea unor secrehar.i
ai organizaţii3or de 1pa:ritid şi S{POOialişti din producţie. De regllllă. autorii lor au 1zbutit să redea experienţa
dolectivelor de mu.ru:ă fruntaşe iin
obţinerea d e rezu1·talte sur,>etioare,
cu .consumuri materiale şi de e10ergie r eduse.
Unti
dintre ei a u
iruiistat asupra efectelor benefice
ale aplică'Tii acordului global. subliniiindu-se co:relaitia existe-nlA mb:e
reall imre;i. .indioa~.i0rilor Jilanul'Ui !inan;cJa r şi treLri buit'ea ipenso.n en·uhli
mundt.o:r. Asemene a an3teria1e au
apăru1t, între altele. de la tnitreorinderi~e tmim:iere clin Pa.T'OŞ€'!ti. La.nea.
Li.weni şi Hu nedoara, llntrenrinderea
Ohilm:ică Oră.ştie.

Energoconst.rucţi.a

Mim tiia. In lir®rilnderea d e Produci ie Jlndustr:a'lă şi Cons:h11cţi i Căi
Fer.ate Deva. Asoci aţia economi.Că
horti!C'Olă
Deva, I ..A.S. S imeria,
c A.P. Tfi:tnipa .ş1 d Ln .ailte uruttăţi.
Pirobllematioa Îlll d~ba.tere ş.i-a
găsit, după părerea m ea. o materializare reuş i tă îndeosebi în pagina
specială aV'Îlnd ca gener:.c „Perfecţionarea
oontin?•ă a mecanismului
autooonducerii şi a.utog~tiunii
factor determinant al indeplinirli
s arcinilor de plan, a.I creştem eficienţei economice".
P.rin relevarea 'Unor .faiple de anun.t"ă senninif.icative s-a demonstrait necesi ta1tea c1~lerii spiriilului d e răs-
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Dezbateri profesionale
pundere

şi

de

disqplilnă,

a

:iniţiatti 

vei oamenilor muncii iPeDbru cali-

tatea 1Produ~ţiei. Ln aoelaşi context
se inscrl'e, iored. şi o aJ.tă rpagin.ă
speci·ală,

in titulată

cea

: „Autoana-

Uza exigentă, responsabilă a activităţii de producţie din semestrul I

-

angajare

unanimă pentru
obţinute ".

majo-

rarea rezulta.telor

Totodată, la r.ubrjca
cu ail)aritie
:z.il!!nică „Cincinalul Vili, d ezvolta.re
intensivă, pr,ogres tehnic, produoti-

calitate superioară "
succesele dobîndite
de
colectivele
muncitoreşti
in
realizarea
planului şi
creşte
rea ~icien\;el fi.nhregiî activ itlăţi eco-

vita.te

înaltă,

&init re1 ieiaite

nO'lniloe~
FăTă ln;doială , m odali tăltJ!loe de aplicare ia noudui mecanism ec<mom ioo-'fimanc.iar au fost
refleictate
in articolele apărute în cadrul ruOOicii 81~ ca genei·ice : „ Activi-

tatea de export -

calitate,

dina-

mism, eficienţă ", „Faţă în raţă ''.
,,Reporter in post. fix " etc. MlajoriLatea lor, 1ndeoseb1 cei1e cu arl~·esă
critică, s-au bucurat de un larg
ecou, oontribuin,d la luarea măsu
ritlor ce se i~u.neau penlru -psrfecţionaa-ea a.Cti;virtăitii eoonEmlico....finairu::iare a uni t.ă.ţil,or viza t.e.
Fălră Î!l'lidolia•lă,, nu putem spune

că

făcut lot ce era necesar. Esuficient loc peru!iru manid:estairea iniţiativei, a ill'liteligenţei creatoare. Deficientele manifestiate anul
acesta fa desfăşur.asea aotirvi•tă,ţii e-

am

xistă

conomice şi Ilnamciare a multor u potrivit cerineelor actuale,
a•testă nece>itatea iotensiEică.rii actiiviltălţii noastre ,puMicistice 'ial ace.st domeni u. ln lumima sarciniJor
desprinse di·n cuvrntările secretarului generaJl aa pair.titlului, tovară
şul N ieo1ae Ceauşescu, la recenta
plenară a Comi tebu1ul
Central a I
Ratitidului Ocxmunist Român .şj la
plenara Consiliului Noaţion.al al Oameni]pr Muncii, colleotivul nos!Jru
reda_cţlanal
şi-a -pwpus să aic\ionităţi,

~e

.cu mai

muiată

perseverenţă,

priin mod:a'.lităţi gaz.elă:reşti adecvat.e,
cu audienţă în mase, în vederea
a:pliJC'ării cu ieranilbale a rnt!lcanismuJui economi<:o-Ii nanciar. Sintem convinşi că Ui acest (el ne vom ,spori
oontriib'Ujţi'll ia ampU.t'iicarea
rezuliallelor ilo prod uciie .şi ..a aipooihullu i
ooleicrt;i>Velor muincilt.oreşti hu.nedo.rene Ia dezvoilta•r ea econom.ico-so.cială a tl)ali.riei noastre.
Nicolae TlROOB
redactor de rubri.eă la ziaruil
„Dru.!mul soci ailismulJu i " Hunedoara

Solulil concrete de imhwiălălire
•
a activilătii
economice
„
Cunoaş terea con ţin utului şi principiilor meoanismu!l.ui
economicofl rumciar actua!l, a moduaui de folosire ia 1Pîrghiilor acestuia pen litiu
rndicarea gnadului d~ valorifica<re a
potenţjalu'lui productiv, generalizarea excperienţei dştigat.e in aplica.rea in practică a cerinţelor autogesti unii econ omko-.financiaire au
constirbuit şi consţi<buie
obiective
imrportante ~e iiiarrului
„Făclm".
Imediat după Plenara C.C. al P.C.R.
d in martie 1978, care a aprobat
ansamblul de măsuri •referitoare la
noul mecanism economic, s-a publioat un ciclu de articole semnate
de cadre didactice dim învătămîn
tJul s uperior, specialişti din ~cono
mie, din unităţi de ceooel.are şi de
!>int.eză, din intreprinderi, în care
s-au explicat pe larg
conţinutul
noului mecanism economic.
In eta;pa următoare, sub generi-

Ollll ,,Autoconducerea şi autogestiunea - cadru eficient de valorificare superioară a. întregului poten(ial productiv". au fost publiC3.te
colaborări.
articole redacţionale.
relatări .de la dezbateri ş i mese
rotunde orgianizate pe lema apli cării în pracl ica economi că a ,pnn-
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cipiilor noului mecanism. a rezultatelor obţi nule pe această lin ie.
Cunoscut
fiind că obiectivele
prjncipale ale autogestiunii economico-financiare Je reprezintă dezvolta.rea proprietăţii socialiste. ridicarea eficienţei economice, sporirea
volumului rezultatelor muncii fiecărui colectiv, .au fost organizate
mese rotunde, anchete, peniiru cun oaşterea şi popularizarea modalităţilor la care s-a recurs pentru
al)lioarea
fermă a mecanismului
economico-financiar şi măsura in
oare formele, metodele, mijloacele
folosite au intluenl.at dinamica productivităţii muncii, reducerea cheltlU.ielidor de p1·oduc~ie, ridicarea nlvedulu.1 tehnic calitativ. Asemenea
dezbateri s-au desfăşurat pe marile
platforme industriale din municipiile Cluj-Napoca, Tw:da şi Dej şi
au fost organizate
împreună cu
consiliile de control muncitoresc a
activităţii economlce şi sociale din
ilocalită(ile respective.
După cum era şi uresc, actiunile
iniţi at.e au creat posibililatea cunoaşterii şi generalizării unor inlţ1ali ve valoroase al căror punct de
pleca.re l-a constLtuit tocmai apll-

carea principiilor a u toconducerii şi
autogestiunii. Astfel, da tntreprinderea Carbochim, penilru reducerea
timpului de pregăfa·e a l:abr<icaţiei,
programa.ea şi urmărirea productie1 au fost ., puse" pe calculalor.
La Armătura s-a efectuat un studi u al cărui obiectiv l-a constituit
stabilirea
fazelor şi operaţiilor
pret.abile la robohlza1re, în .condiţiile actualului nivel tehnic, precum
şi a posibilităţilor oferite în viitorul apropiat de ;progresul tehnic.
Din multitudinea căilor şi mijloacelor la care s- a recurs la Combinatul de Utilaj Greu Cluj-Napoca,
sub impulsul cerinţelor noului mecanism eco.nomico-Iinanciar, un rol
stimulativ în valorificarea
inteligenţei şi iniţiativei proprii a avu t
sondajul pe bază de chestionar scris,
p1in care coleC'tivele .principalelor
secţi i şi~u e."<1primat punctul
de
vedere în legătură cu căile, mijloacele de sporire a producţiei, de
îmbunătătire a calităUi şi ridicare
a eficientei economice.
Folosirea riguroasă a sistemului
de preţw·i. aplicarea fermă a prevederilor privind rel!ribuirea şi credirbarea, folosirea ,c eJodalte pîrghii
au .constituit, la Intre prinderea chimică din Turda, mijlocul principal
de sporire a 1nteresului colectivului
pentru creşterea permanentă a producţiei şi ridicarea eficientei, fapt
ce a permis acestei .unităţi îndeplini rea sardnilor de plan anu~e
aferente, cu peste două lu.ni mai
k!evreme.
Generalizind experienţa
bună,
criticînd neajun urile ce s -au manilestat .în unele întreprinderi în
a pJ.icairea principiilor autoconducerii
şi a u togestiunii. ziarul a stimuJra.t
preocuparea
maniieslată pe linia
aJplicării rferme a noului mecanism,
oferind în acelaşi timp soluţii concrete de fmbunătălire a acestei aclivi tăti. In felul acesta expei;enţa
bună de la întreprinderile ChiJTllicaTurda. Carbochim - Cluj- Napoca,
Combinatul metalur~ic din Cimpia
Turzii si a.itele a fost preluată şi
de cele1aJle unităţi.
Pentru a spori interesul fată de
ce s-a realizat valo1'0S in domeniul
aplicării autogesliu nii economico- flnainciare s-a folosit o ipailetă fa1·gă
de genuri gazetăreşti : articol.ul , interviul. ancheta, reportajul. însemnarea, grupajul de ştiri. De asemenea. s-a apelat la diverse modalilăti gazelăreşli, la rubrici dife-

rite.

I

Procedînd in maniera
arătată,
ziarul a contribuit, desigur, l-a amplificarea preocupărilor pentru aplicarea fermă a mecanismului economico-fi nanciar. a sprijin it efortul
făcut în această directie. faciliil nd
ridicarea nivelului caJjtativ al aciivl tăti i desfăşurate în intreprinderi
in domeniul aplicării autogestiunii
economico-flinVmciare.
Ion CONSTANTINESCU
economice a ziarului
„ Făclia" c1u·

şerui secţiei

Gînduri despre „PRESA NOAS:f RĂ" în 1986
Sugestii pentru „PRESA NOASTRĂ" lil 1987
A

lncheiem un an, decî ne aflăm la ceasul destinat, prin
tradiţie, bilanţurilor, evaluărilor. Şi, deopotrivă, proiectelor de viitor.
A~a cum ne-am obişnuit in vremea din urmă, examinarea activităţii desfăşurate în 1986, schiţarea direcţiilor
de acţiune pentru 1987, le realizăm împreună cu cititorii
revistei care, în cazul publicaţiei profesionale a gazetarilor, sint totodată şi colaboratorii ei. Ancheta pe care am
iniţiat-o se doreşte o dezbatere de lucru, o discuţie
colegială ale cărei concluzii nădăjduim să poată fi recunoscute în sumarele numerelor anului viitor, în realizarea
lor publicistică.
Au răspuns întrebărilor noastre : ION CRISTOIU (re dactor şef adjunct al ziarului .Scînteia tineretului1, EUGEN PREDA (Radioteleviziune), DINU DRAGOMIRESCU
(redactor de rubrică la · •• Revista economică"), MIRCEA
POSPAI {„lnainte" - Dolj) Şi LIVIU COMŞA (,,Drum nou"
- Braşov).

1

Ce v-a interesat şi ce
• nu v-a i nteresat în revisto
noastră· în anul 1986 ?
Răspunzind
la prima întrebare, Ion CRISTOIU e preocupat mal puţin de o selecţie de titluri, de rubrici şi autori, cit de
observarea unor tendinţe, idei, orientări conturate în ultimul an :

„ t n 1986, am remarcat la revista
«Presa noastră... o încercare lăuda
bilă. de a depăşi cadrul strtct al
preocupărilor
profesionale .~i de
viaţă ale gazetarilor şi a face din
această publicaţie o Tevistă care se
adresează unui public mai larg. E
o deschidere a unghiului de vedere
care nu a afectat specificul, rolul
atribuit de editor şi ea mi se parc
CtL atît mai binevenită cu cit chiar
p r oblemele proprii muncii gazetă
reşti pot interesa, efectiv. categorii
diverse de cititori. De altfel, o r evistă ce se adresează. oamenilor de
presă ar Tisca să devină mai să
racă.. mai lipsită de viaţă, dacă nu
ar viza şi un lector de altă formaţie

profesio11ală.

Privind din acest· unghi. observ
că -.Presn noastră» are rubrici dedicate uncw probleme concrete. i mecliate ale vieţii 9azetăreşti1 d(lr şi

rubrici, acţiuni de bătaie mai lungă, dezbateri privind probleme fun.dame-ntale ale publicisticii. Oportun
mi se pare efortul redacţiei de a
ţine la curent p e ziarişti, dar şi pe
alţi cititori, cu ansamblul preocupărilor cu care se confruntă profesia, profesioniştii gazetăriei în diferite ţdri.
.
'
Capitolul referitor la viaţa şi activitatea cotidiană a ziariştilor1 a
redacţiilor noastre mi se pare bogat şi foarte bine abordat. Problemele se pun totdeauna din punct
de vedere al responsabilităţii politice, d ar şi al responsabidităţii moTale şi profesionale. Revista caută
să aşeze în prim plan, ca pe o datorie primordială a gazeta.r ului calitatea demersului .publicistic, ' aşa
cum, pe planul mai larg al activităţii sociale, patriotismul, spiritul
revoluţionar se exprimă nu în declaraţii ci in faptele de muncă . Revista utilizează deci, şi în cazul
muncii noastre, criteriul funda m ental de aprecier e : calitatea, profesionalismul.
Foarte interesantă mi se pare tendinţa manifestată în ultimul timp
de a aborda şi domenii conexe g<Lzetăriei, probleme mai generale. adresate unui
public
larg. Mă
gindesc, de exemplu, la rubrica
«Gazetari despre gazetărie» în care
preocupările de istoria presej. se

Ce v-a inte1• resat
ce nu
şi

interesat în revista
stră, în anul 1986 ~
ln ce măsură
• v-aţi recunoscut
preocupările - ale dumneavoastră, ale redacţiei în paginile publicaţiei profesionale f ·
Ce rubrici con• sideraţi că trebuie păstrate (eventual îmbunătăţite), la care credeţi
că ar trebui să renunţăm î
Ce sugestii ne
·oferiti ~
Cum apreciaţi
• prezentarea grafică f Ce îmbunătăţiri ne
puteţi
sugera, in acest
sens f

2

3

4
5

tmpletesc cu

preocupări de istoria
l!teraturii ; mă gindesc, de asemen ea, 1a interviurile cu personalităţi
ale lumii culturale (interviul cu AL.
Piru, de exemplu)."

Pornind de la cerin·ţele ce se impun unei reviste profesionale a gazetarilor, Liviu COMŞA ia in discuţie citeva dintre rubritile noastre, observă unele reuşite, dar şi
neîmpliniri :
„Decodificarea zonei de interes a
11nei reviste profesionale se realizează, în latur ile ei esenţiale. tn
funcţie de cunoştinţele prealnbile
ale cititorului. tn optimul comunicaţional stabilit între emiţător (revistă.) şi. r eceptor (ziarist) intimita.tea semnului se preface în largi
deschideri., chiar în momentul dnd
noutatea devine stăruitoare. Cu atit
mai mult pericolul redundanţei se
instituie sever, cu cit încărcătura
informaţională suferă .de ambiguitate. Din păcate. revista evită lansările polemice in domeniu, mulţu
mindu-se îndeobşte cu enunţurile
generale. Chiar şi atunci oind se
pun în pagină udezbaterile profesio71llle„. Evitarea rutinei, a formulărilor lesnicioase pe car e noi. cei
care lucrăm in domeniu, le depistăm zîmbitori, ne apare ca o acţiwne
de stl'ingentă actualitate. Cu încercdri de a ieşi d'in unghiul umbrit
al clişeelor, rubrica „ Fără supăra-
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„

'

'

A":ncheta revistei .
«De prin presă a.dunate„."',
suferă prea adesea de critica„. criticii, fără a oferi. şi o formul.ar e corectă. Binevenite sîn.t însă TILb„i-

Te !»,

cile '"Pr opuneri pentru un posibil
muzeu al ziaristicii române» sau.
«Din tTadiţiile progr esiste ale p r esei româneşti», de unde fie care din tre noi putem extrage învăţăminte
n otabile. Ca de altfel. şi ..,Panoramic exter n», (titl.u l reme2intă însiî
u n a.1t clişeu J), cînd are în vedeTe actualitatea. în pr esa inter1iaţională şi nu se opreşte la măru n
te informaţii comentate (cu sau fără.
har) din emisiunile a.genţiilor de
presă
internaţiona.le.
«Iti ner ar iile

'

'

''t .

·'!

•"-'„

' . ••
•

-.;~

profesionale», int.erviurile cu incontesta'bite virtuţi gazetăreşti. a le lui
Neagu Udrotu, conţin informaţii
(noutăţi) care, într -adew r , ne !>i'l'lt
de folos."
„Nu cred că pot vorbi despre
ceva care m-a interesat şi ceva care
nu m-a interesat in revista «Presa
noastră" in anul 1986, ne spun~
Mircea POSPAI, ci doar desp1·e 1nateriale mai miult sau mai puţin
interesante . .Pub licaţia noastră .~i-a
păstrat, pe ansamblu, caracterul ei
de instrument de perfecţionare şi
informare a lucrătorilor pe tări.1nu/
c.: uvintului tipărit.
De re marcat.
pentru ţinuta sobră şi bogăţia d e

„ Dezbateri profe~i.o
«Ancheta revistei», ..-•Atelierţ·, «Interviul nostru". Consider înd că n-ar fi de prisos exempHf ică.rile, menţionez cele două anchete privind perfecţiona1ea pregă
tirii profesionale (nr. l şi 2). dez ·
baterile -«Semnificaţia ideologică a
mesa.juh.ti
publicistic»
(nr.
2),
«Ziaristica intre talent şi profesionalitate„ (nr. 7). cea referitoaTe la
• ·rolul rubricilor fixe în definirea
personalităţii ziarului. (nr. 9) etc.
Există adesea în dezbaterile revistei consideraţii scinteietoare. care
dau d e gîndit or'icifrwl ziarist serios, dar nu de putine ori se întîmplă să citim şi fraze pe cnre
avem impresia că le-am mai citi t
(poate că aşa ş-i este !), abundhid in
generalităţi şi locuri comune. 1\!Tai
?nJJ lt nerv au .căpătat de2 bate rile
cînd au fost «ţinute în mină" de
unui dintre redactorii revistei sa tL.
fapt 1·ar. cind interlocutorilor li s-u
oferit. cu adevărat, posibilitatea
dezbo.terii unei probleme. Altfel
spus. desi în esenţă interesante, u11ele «dez bateTi» parcă. a.11 fost
mai nittlt -.colaje de opinii». O
notă bună, fără. rezerve, intervittTilor. îndeosebi celor de la rubrica
idei. rubricile
na.le»,

~Atelier»."

La prima

întrebare. Dinu
concis. referindu-se. concret. la rubricile care i-au stîrnit interesul :
noastră

DnAGOMIRESCU

răspunde

„ DezbateTfle profesionale, u:nele
anch ete (de exemplu « A scrie pent r u a fi citit•·). unele interviuri (de
exemplu
«Mediile
el.ectronice•-).
«Pe teme deontologice», ·<Rubrica
subiectivă„, «Fără supărare!» (deşi

aceasta din urmă se cantonea.ză
uneori nnmai tn zona presei iudeţcme.

iar citarea la această. rubriccî
să fie ~fără supărare„„.),
«P anoramic
extern",
semnala1·eo.
operativă. a unor lucrări «de rea.1
folos
profesionişti.lor
condeiului»
(luc rările respective merită intT-adevăr
p rezentarea lor sub acest
titiu - d e exemplu in nr. 8 şi 91
1986). Am reţinut, de a semenea, fără
a avea acum în faţă 1iumerele de
revistă pentru a le cita, interv iurile cu o serie de gazetari de excepţie,
dintre care menţionez 1n
mod deosebil pe acelea cu Rom11Ius
Că.plescu şi cu Valeriu Negri~. 1'iteresa.nte au fost şi inte1·viwrile cu
gazetari străini."

m· trebui

ln

revisla

noastră,

pe

Eugen

PREDA l-au interesat, în 1986 „mai
ales <rubricile «Atetier" , „ znierniul
nostru..-, «Gazetari despre gazetă
rie»." Acelaşi răspuns din partea

coleguluJ Eugen PREDA - şi deci
aceleaşi rubrici şi pentru cea
de a doua întrebare a anchet~i
noaslre :
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ln ce măs u ră v-aţi recu• noscut preocupă rile - ale
dum neavoa stră. ale redacţi ei în paginile publ i ca ţiei p rofesionale ?
„Jn foarte mare măsură
ne
bucură
să ailăm
de la Mircea
POSPAI. Şi nu este vorba numai
de regăsirea preocupărilor noastre,
ci de fa ptuL că revista ne este de
un real fo i.os în întreaga a.ctivitate
ziaristică. Rapo-rtarea la experienţele şi problematica infăţişate constituie o modaLitate de examinare
ctitică şi autocritică a munciL fiecăr u.ta dintre noi, existind situ_aţii
cind materialele publicate pot ji
considerate etalon, alteori (cel mai
adesea) nferind. «inst rumentul„ sau
«teh7Wlogia„ pentru măsurarea ca lităţii a ceea ce a?n f ăc11t. De ail:i
d.eC'Urge rolul revistei hi îmbuiiăiâ 
ţi-rea
elaborării
materialelor de
p resă. Am şi discutat, din cite îmi
ami1nesc, anu l acesta, cu colegi tl'!
redacţie, aspecte ale muncii noa:;tre t ratate direct în revistă (problemele edilitar-gospocLă1·eşti) sau
funcţie de ce se scria aespre alte
redacţii (organizarea întitnirilor ca
cititorii, rezolvarea scr isori lor lJamenilOT m.wi cii etc.)."
Referi tor la măsura în cal'e îsi
recunoaşte,
în paginile revisl.ei,
pl'eocupârile proprii şi pe acelea ale
colegilor de redacţie, Liviu C')MSA
este de părere că „fosăş-i întret>area
este incitantă. Şi... măsurabilă în
(in)sattsfacţi.i. Pe'lltru. că "recunoa.ş
terea„ nu este suficientă. T mb·1tnă
tăţirea acestei „măsuri•· mi. se pare
infinit mai importantă. prin acumularea unor cunoştinţe de teorio pre -

.

.

Ancheta
revistei
-

se elimine inflaţia d e genera/iadjeclhie. 1n generat, o asemenea politică «deflaţionistă„ mi
s-ar părea binevenită..
Anchetele, deşi. absolut necesare, mi SP.
µar urnf/nt e de generalităţi şi chestiuni mai mult sau mai pufi.n teoretice. dar m-ar fi interesat mai
cu1·ind ce se face şi ce se v a face
in redacţiile respective'·.
Desigur. şi ceilal~i interlocutor i
să

tăti şi

leogu râ~punsul ll>r de răspunsul
dnt la prima întl'ebal'e a anchelei.
Mircea POSPAI: „Fă1·ă indoialti,
rubrici.le menţionate. care dau per-

scma /iiate re vistei. Da.r stnt si altele. deosebit de interesante. Măr-

turisesc cd eu încep lectura revistei.
răsfoire, ev. ..-Panoramic extern·» urmind -. Fără supărare! » şi
-.Bibliografie» Tn legătut"ă cu aceasta din tumă, consider necesară îmbu11ătătirea şi, pe cit posibil, en'inderea ei. Două (rareori trei) pagini
înseamnă prea puţin, avind în vedere categoria de cititori cifreia i
stt adresează revista "Presa noa.stră ».
Ar putea fi recenzate mcti
multe di.11tre lucrările de specia/.itate care parvin Consiliului Zim·iş 
tilor şi, eventual, mai pe larg. De
asemenea. la „Revista revistelor de
p·resă» se poate face şL „trecerea în
1 evistă „
a sumarelor (chestiune
după

sei. de uUimă o ră. Cite cărţi din
acest domeniu au apărut in libră ·
-:-ii? Da·r publicate în jojleton ii•
.-Presa noastră„ ? Ce-o mai fi nou
în sistemul informaţional m.ondiat? ·
Apropierea intre preocupărite gazetarilor, ale l'edacţiilor, ş i temal'ica
promv\'ată în revista profesional~
constituie, pentru Ion CRISTOIU.
unul d intre cl'lteriile de apreciere
a gradului de interes : ,.Mi se par
demne de relevat acele dezbateri
care pleacă de la un fapt concret,
ţinind de practica muncii r edacttonale. (Am remarcat. în acest sens
dezbater<!a intitulată'. «La r'edactit>
a sosit o scrisoare„). Aceste su9iette sint totdeauna gene'l·oM·e Î7I
posibilitiiti. de preferat temelor cu
arie mai l!Jr(Jă, ce tentează. 7Je interlocu tori să se 'menţină 'in sfe1·a
aenernlităţilor".

3 ·treCebuieru brici

consid e raţi că

păstra te

(event ual

îmbunătăţite). la ca re cred eţi că
o r trebui să renun ţă m ?
„Pe Lh1gă rubricile mentionaLe
n"?.
răspunde
Eugen
anterior,
PREDA, toote celelalte ar trebui
menţinute. dar mai ales din ru brica „viaţa redacţiilor» ar fi cazu l
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fie

privită nu numai din unghiul
activitătii lor publicistice, cimoscută

Ancheta revistei
conC1'etci, de fapt), dar n-ar fi lipde interes oprirea pe larg, mai
des, asupra unor articole de teoria
şi practica presei din rev istele res}Jective. O rubrică. pe care o consider aproape inutilă. este cea intitulată «Citim in presa de acum
u n veac ..., poate şi din cauza manierei de realizare, proprie almanahurilor şi catendarelor, nu unei
reviste. de asemenea talie."
Liviu COMŞA: „Cele de;a invocate, cu f.mbunătăţlr'i. cerute de
mutaţiile din domeniul specific. Şi
înlăturarea „ menajamentelor„ colegiale. !n acest sens, s-ar putea renunţa, (."'I.I. efecte benefice, la lungite
comentarii prelucrate după cotidianele centrale.1'
sită

Dinu

DRAGOMIRESCU :

„Aş

dori să citesc mai des discuţii cu
gaz etari de prima mărime, inclusiv
cu unii din cet care sînt acum pensionari. M-ar interesa să citesc mai
mult şi despre -unii gazetari de
seamă din alte ţări., ca şi despre
unele publicaţii st:răine de prestigiu
şi concepţia care stă la baza elaboTării lor (mă gin.desc, de pitdă, la
„The Economi.st- din A?lglia)."
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de altfel mai bine.

Din dorinţa de a realiza numere
de revistă cîi mai apropiate de
preocupă1·ile cltitorîlor, am întrebat
pe interlocutorii noştl"i :

4. Ce rubrici noi propuneţi

?

lon CRISTOIU ne răspunde :
„Avem o mare tradiţie - aşa cum
re1'"ista insăşi o demonstrează - a
participării oamenilor de cultură La
activitatea publicistică. Ar fi foarte
in teresaut să. aflăm din paginile
publicaţiei noastre pTofesionale opiniile despre ziaTistică şi Tolul ei in
societate ale unor oameni de şti
inţă, scriitori, artişti importamţi al
moment11.lui actual, a şa cum ar fi
bine primite, stnt convins, articole
deSPre activitatea de presă a 1mor
on-meni de seamă din istoria culturii româneşti - Eminescu. Cara,·
giale etc. Cu acela.şi prite;, s-ar
putea publica şi extrase din operele
lor, pagini ce ar deveni modele valoroase pentru gazetar·i i de azi.
Privitor la abordarea problemelor
legate de viaţa redacţiilo r şi a gazetarilor. cred că ar fi interesant
ca personalitatea colegilor noştri sd

Mulţi dintre ei
sint şi SC1'iitori, au şi preocupări
artistice statornice; şi această faţetă
ar trebui să tte prezentă. E bine
că Tevista
anunţă apariţia unor
„cărţi scrise de ziarişti„, dar cred
că n-ar fi lipsit de inte res să le şi.
recenzeze sau să ne ofer e fragmente din v olume în lucru sau
a/late sub tipar.
O altei p·r opunere, legată tot de
creşterea inteTesu.lui pentru revis tă:
mulţi gazetari fac călătorii în stră.i
ndtate, şi - aşa cum au demonstrat-o adeseOTi cărţile lor ·- au
material documentar mai bogat d ecit acela pe care n valorifică in reportajele publicate î n ziarele 1a
ca.re lu.crează. "'Presa noastră» ar
putea găzdui, cu mare succes, astfe l de r eportaje.
Am văzut că există o preocupare
constantă a revistei de a ne ţine
la curent cu activitatea ziari ştilOT
dtn aLte ţări. Ar fi interesant ca
unele materiale deosebite să fie preluate integral în publicaţia noastră
profesională.
Tradu.cerea unor reportaje, anchete de ina ttă va ioaT~
publicistică, la care avem acces i~
mai mică mă.sură, ar serv i ca sursa
de informare; nu aş spune şi ca
model, pentl"u că noi avem gazetari
care ar putea servi ei ca model.
„ Presa noastră.», sint convins, ne
este foarte utilă - chiar dacă nu
si1item totdeauna dispuşi s-o Tecunoaştem şi in a,cest sens, al perfecţionării ei ca inst'Tument de lucru cred că trebuie acţionat.
Referitor la o abordare multilatera lă a personalităţii gazetarilor,
cred că u.n loc important în preocupările revistei ar trebui acordat
woblemelor de etică, de moralii. ale
11rofestei. De la necesitatea unei documentări riguroase n ecesitate
nu numai profesională ci şi niorală.
- pină la aspectele de OJ'.din mo··
ral cu care se confruntă wn ga.zetar atunci ctnd, prin investiga.rea
realităţii,
activitatea lui vizează
in mod direct destinul unor oameni.
Problemele de ord.in mOTa1 sî1it
deosebit de importante în profesi!l
'llOastră şi condiţia abordării lor
este perfecta sinceritate, o atacare
frontală a unor laturi spinoase ale
muncii ziaristului".
„Singura propunere de rubrică pc
care mi-aş permite-o, ne răspund':
la întrebare Eugen PREDA, aT f1
una intitulată «Orizont 2000» sau
«Orizont 1990» care să se preocupe
de formarea ziariştilor 1n aceast~
per.~pectivci. Ideea ml-a fost su.gerata
de ancheta -.CLne va. fi seC1'etmml
de redactie ai anilor '90? „. Pină î11
1990 chiar şi acei dintre noi care
vom' ieşi la pensie, am dori să cunoaştem cum să ne pregătim :-:-- noi
şi colegii noştri pentru 1~itorul
profesiunii căreia 11e-am dedicat.
Sincer vorbind. am fost surprin s,
după ce am citit în nu.mărul 1,'1986
că există un cerc ai tinerilor zia-

rişti, că asupra acestui subiect nu

s-a mai revenit J)e parettrsuL anului.
Cred că preocuparea pentru. teme
de istoria presei şi a Radiote/evizfunii ar trebui permanentizată De
altjel, nu avem nici un studiu de
..Jstc>ria Tadi oului şi a telev iziunii.
Faptul că ni s-a ami.n tit (număr1Jl
4-5/ 1986) că există, ca funcţie, un
preşedinte al Comisiei Naţionale de
I storia Presei, mi- a trezit intreba rea cu ce se ocupă Comisia f i de
ce să nu se reflecte preocupările e'i
în revista noastră."

MIRCEA POSPAI ne propu ne „O
rubrică de reportaj. Ar putea fi inv itaţi să cola,boreze unii dint r e profesioniştii recunoscuţi ai genului,

ia1· redacţia revistei să coordonezi!
tematica.
Reintroducer ea rubricii.
"i-1.B.C. ziaristic~ ar putea fi utilă.
în munca cu corespondenţii, pe?1tru subredacţiile de corespondenţi
voluntari.
O abordare mai p rofundă a problemelor legate de impactul revoluţiei ştiinţifico-tehnice în lumea
contemporană,
într-o rubrică a.L
căr ei generic ar putea fi : ·•Ştiinţă,
om,
societate„.
Permanentizarea
unei rubrici «Fotoreporta;„."

Ancheta revistei
Ion CRJST01 U : „Din punct de
-i;edere grafic, mi s-au părut bino?venitc încercchLle de a utiliza ca,rica tura ca modalitate de expresie
publicisti că. E un procedeu ce me.
rită a fi reţinut, aşa după cum ar
fi util, cred, să se f aed apel şi la
vinie tă ca semn grafic, cu otît mai
mult cu cit revista beneficiază de
o hirtie ce-i dă posibilitatea un~i
infătişări elegniite. Aş remarca, tot uşi, că fntr-o presă care are excelenţi fotoreporteri, publicaţia r.oa.;tră profesională nu promovează n
fotografie într-adevăr semnifica Uvă.
Este o observaţie ~i o propunere, în
acelaşi timp."
Cum spuneam şi în cuvintele de
int roducere, concluziile acesţei an-

chete ne propunem să le facem
perceptibile în tematica, modalitatea de abordare şi prezentare grafică a numerelor viitoare. Mulţu
mind colegilor care au răspuns întrebărilor noastre şi ale căror
puncte de vedere ne sînt deosebit
de utile - adresăm o invitaţie stă
ruitoare tuturor
cititorilor, de a
ne impărtăşi opiniile, propunerile
lor. astfel incit revista să reflecle
efectiv. în cel mai înalt grad, preocupă rile redacţiilor, ale gazetarilor
din întreaga
ţară. Cu alte
cuvinte„. ,.presa noastră".
Anchetă realizată de
Cristina DUMITRESCU

Fotogiiafji: A. ROSENTHAL

In răspunsul său, Liviu COMŞA
necesiLatea unei informări mai bogate: "Fiindcă un con-

subliniază

frate spunea în revistă «Să ştii de
zece ori mai mult decît scrii ..., n-a1
'fi inoport.un dacă ne-am opri mai
des la prima parte a sintagmei.
«Să ştii de zece ori mai mult>+ este
o cerinţă organică. O suferinţă m.li
veche rămîne, deci, infarmar ea. O
ntbrică «Agerpres transmite „ ar f i
so.lutară (cu materiale şi din presa
internaţională
privind activitatea
ţării noastre): sau «Teoreticieni ai
presei despre„ . presă•, (cu dezbateri, comentarii despre noile aparirii în domeniu); sau «Ziaristul. istoricul clipei„ (unde să fie prezentată activitatea,
viaţa marilor
ziarişti din presa românească şi internaţională.)."

5. Cum a preciaţi prezenta rea
? Ce îmbun ătăţjri puteţi
sugera, în acest sens ?

gra fică

Cea de a cincea întrebare a anchetei noastre a primit răspunsuri
exprimînd puncte de vedere diier ite, uneori chlar contradictorii.
Mircea POSPAI : „Prezentarea.
grafică o consider ad eC'Vată. forma tului şi profilului rev istei".
Liv iu COMŞA : „ Este greu să
discutăm

despre o preze11tare grasentimentul că prea adesea rolul întîmpLării este au1 oritar. « Design-ul - o artă? » Ră11pun
sul întrebării s-ar putea f ormu1a
într-o asemenea rubrică" .
Eugen PREDA : „Răspunsul la
prima parte a întrebării: este punctul forte. La a doua parte: d epind.e
numai de viitoarea calitate a conti.nutului, cred " .
·

f ied.

Există
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Pe teme deont01ogice

Corectura nu-i otreabă de mîntuială

·ci o chestiune de rigoare,
de înaltă responsabilitate
DeSpre
însemnătatea corecturii
mai scris nu o dată în pagi nile revistei noastre. Din punct de
vedere teoretic se pare că lucrurile sint limpezi. Sint din ce în ce
· mai puţini cei ce socotesc corectura „cenuşăreasa •redacţiei" .
Sau
caire să-4 privea.s.cD. pe corectori de
sus, cu superiorilate, ca pe nişte
oameni care ar putea 'foarte bine
~ă şi lipsească. (De-a lungu.I anifor iam auzit şi asemenea „opjniii "). Corectura este o îndeletnicire onorabil ă, nu 'l1JUffia'Î ia.J:>solut necesară într-o redacţie, dar şi de
mare răspundere, caite pentru <;ei
ce o Jiac inseamnă, init.re ctlitele,
şi m ulte n opţi pierdute. Iar onorabilitatea ei o .atestă şi faptul deloc de neglijat - că aceasta a
fost practicată, la începuturile carierei, şi de scriitori de re~wne.
Dacă ar fi să-i amintim doar pe
Manin Preda ori Eugen Barbu ca să ne rezumăm la exemple clin
literatura noastră contemporană şi tot ar Ii deajuns. Ca să nu mai
spunem că multi 'Clintre ziariştii de
ie.t'i şi de astăzi şi - au făcut ucenicia în profesie trecînd pe la coş-a

rectură.

Fără

ţiilor
1a,ţă·

ind0ia:lă,

faţă

'exigenţele

de coreatu:ră, în

redacspeţă

de corectori sinrt rn.ar:i,
indrepttiţile. Pe umerii lor eipasă o
parte .însemnată din răspunderea
pentru acw·ateţea zi.a rului sau revistei, pentru miniuirea ingrijilă a
nmbti noastre. Dar chiar şi răs
punderea ~entru conţinutul
lor
politic de idei, iiindcă adesea s-a
intîmplat ca un ·corector să salveze publi caţia sa de erori. grave.
Dirr aceste .considerente, cu atît
mai (J)efireş!J apar ca să
ne
exprimăm eufemistic greşel11e
cfe corectură, intîlnile in
ultima
vreme de~ul de frecvent in p resa '.uoa.strâ, inclusiv ~n cea cu

Pt>afll

1Herar. E.S!te· de

tndeosebi faptul
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că

aw

neînţeles·

a:seme-

greşeli
săptăntinale

chiar şi în publicaţii
'ori lunare, care
nu
sînt legate
într-o măsură
prea
mare de mersul t1·enuriJor,
aşa
cum sl!au luom1riJe in cazul cotitHanelor.
Dar să tirecem din 'domeniul aprecierilor de ordin
general in
cel al exe~lelor~ Este
deosebit
de neplăcu tă strecurarea, uneori, de
~eşeJi oare
schimbă
oompleta.mente sensu.I exprim ării , unele
greu Ide sesizat de către cititorul
nea

flbişnuit.

De pildă, recent, intl·-o notă externă, apărută în „România liberă",
s-a putut citi despre un proces al
criminalilor de război care a avut
loc i:n vara anului 1944 La ...
Dublin. Această şlire, pubUcată
cu două zile inai t'"irz.iu în „Lumea", localiza procesul la Lublin. Deci nu în... Irlanda, ci în
P-0lonia. Aclică aşa cum s-au petrecut lucrurile în reiali1iate. Cei
ce ·cunosc bine evenimentele din
cel de-al doilea război
mondial
şi-au dart, evident, seama de greşeală. Dar ceilalţi ? Şi asta din pricina unei singure Litere !
DinLr-o altă ştire aflăm că, in
Swaziland, două persoan e a u fosl
„rănite" de către poliţiştli de la
Pretoria. ln realitate. acestea [useseră răpit~. d upă cum n e.. informează celelalte ziare, ceea ce, în
con textul evenimentelor din această parte a lumii, este cu totul altceva. Deci o schimbare de sens datorată tot unei singure litere. Lttera buclucaşă !
Multe erori le intiJnjm în transcrierea numelor de persoane. După
„Con lemporanul". cunoscutul publicist M ihai Tic:m Rumano s-ar Ci
chemat Romano, iar cintăreata
Elena Teodorini, Tendorini. Ziarul
braşovean ,.Drum nou". stilcind numele' lui Stephan Ludwig l;loth,
îi schimbă primul p renume în ...

~tep.an. Jar „Magazin istork" scr'ie,
intr~un anumi~ context, despre fostu.I preşedinte finlandez Risto Ryti.
numindu-l, insă. Rislo... Riuti. Şi
nu o singură dată.
ln unele publicaţii continuă să
abunde erorile gramal.icale. Sigur,
mtllte trebuie puse pe seama unor
redactori gt·ăbiti sau neg iijen\i, dar,
ceva mai atenţi. corectorii pot să
le evite. Avem in vedere greşeli
de .natură morfologică şi orlogi'a:t:ică, precum şi de punctuaţie. foarte
frecvente mai ales în unele publicaţ ii locale. Ca să nu mai spunem de
multele e.i.1ovi tipografice, de culegere, dar care „scapă " ochi.ului cor ectorului. Iată clteva. „lua.te" din
mai multe numere r ecente ale unor
publicaţii: ,.direcleti" {„Românla literară").
.,ştiiniti flcă",
., inleaga"
.. oortetele"
(..Contemporanul•·),
,;cosmogenic" {..Tribuna"). ,. prevă
cut". „r•)ilor" (.,Flamura "). Mai văd
lumina tiparului chiar şi erori ce
pot stirni ilaritate. ca. de pildă.
_pagini inediate·· sau .. voară .solo··
s. a.
Cu asemenea erori şi dificullăii
s~ confruntă şi r e vista .. Presa noastră ", în ale căre i coloane se mai
strecoară ~reşeli de felul celor dt:!
mai sus.
Flreşle, vorbind despre neajunsurile din dwneruiul corecturii. nu aruncăm
totul, cum am mai spus,
ipe seama corectorilor. N-ar Ci etic,
n-a.r fi ... col"ect. Fiindcă vi na pentiriu o pai~te dd nire aet',stea o poartă
acei redactori oare predau rnanu'scrisele necorectate sau fără să le
fi verificat cu atenţia cuvenită. Şi
nu poate ii absolvit de răspundere
nici „capul limpede", ca, de altfel,
nici responsabilul de număr. Cel
puţin în oazUl·ile unde eroarea tipografică modiliică sensul exprimă
rii, sau. şi mai grav, conţi nutul
demersului ,publicistic.
Aşadar. coreolura nu-i o treabă
de mîntuiaJă, ci o problemă de
înaltă responsabilitate politică.
O
problemă căreia Lo~i cei ce lucrează în tr-o redacţie începînd cu
redac-torul şer - trebuie să-i acorde cea mai mare
atenţie.
Eşle
dreptul ciU.lorului să preti ndă
o
publicaţi<?
„ curală".
matură.
serioasă, sub
toate aspectele. In
acest context, nu este, credem. lipsit
de interes să a mintim exemplul
marelui Caragiale (şi nu numai .al
lui), care ţinea i;ă nu lipsească
dintr-un text nici măcar o singură
virgulă, neavînd linişte pină nu o
ştia pusă I.a locul ei. Un exemplu,
eVident. de înalt profesionalism , de
deontologie gazetărească , de aleasă
pretuire a cititorilor.

Constantin TATU

L IMBAJUL
Crite.riu fundamental de a.preclere a muncii gazetăreşti, eficienţa presei, forţ~ de pătrundere,
d e convingere a mesajului ei, se naşte din put~rea ideilor promovate şi, deopotrivă, din puter ea
cuvîntul ui ce î ntrupează a.ceste Idei. Pentru ziarist, per fecta cunoaştere a limbii române, a regulilor
dar şi a bogatelor, străl ucitelor ei posibilităţi de exprimare devine, <Jeci, nu numai o l'ireasr.ă
îndatorire de ordin social, cultural, ci şi o indatorire profesiona lă, morală, politică.
Desp re calitatea. limbajului, ca lmPortantă componentă a calităţii actul ui p ublicistic ne propu nem
să discutăm şi în n umerele următoare a le r evistei, apelind la opiniile unor lingvişti şi ziariş ti de re cunoscută autoritate j)rofesionali.
In a cest număr, reproduce m punctele elf' veder e exprimate de conf. univ. cir. THEODOlt
R RISTEA şi BORI~ BUZ I LA, şef de sec~ie la ziarul „România liberă ".

un limbaj al comunicării
directe, convingătoare
după

Conf. •; niv. d r. Theodor H ristea

Accesibilitate, exprimare
in presa noastră
- Din punctul de vedere al unu i
s pecialist în problemele limbii române contemporane, care s int exigeniete unui te.tj p ub licistic pentru
a fi accesibil unui pu blic cit mal
larg?
- l n p rincirpiu sintem cu totii de
acord că, pentr u a fi accesibil unui
cerc cit mai larg de cititori, textul
publicistic trebuie să &, în ainte de
toate, clar sau intellgibil. Această
calitate esenţială ca.t""e e claritatea
se refevă, în egailă măsw·ă, la con ţi n utul de idei comunicat şi la forma pe care el o îmbracă ori o
p0at.e îmbrăca. Pentru a se realiza
î n ·practi că cele două aspecte ale
mult discutatei clarntăţi, mi se pare
că. e necesar să fie îndeplinJte mă
car condiţi i le următoare :
1. Ziai'.istul sau ga~etaruil trebuie
să cunoască bine problema d e care
s e ocupă şi să scrie despre ea nu
n umai cu· p r icepere sau com petenţă,
ci şi cu pasiune sau dăruire profesională. Dacă ceea ce transmite sau
comu nică altor a n u este foarte clar
în m intea sa, el a re toate şansele
să nu fie înţeles olii să fie înţeles
n umai pe jumătate. De multe ori
exjstă c.biar pericolul de a fi în ţeles greşit ori de a nu convinge,
tocmai pentru că n u a făcut tot
ce era posi bH şi necesar pentru a
ujunge la mintea şi la inima citi-

corectă

torului.
2'. !n al doilea rind, au lol'Ul. text.ului p ubldcistic trebuie să ştie <;ît
mai precis cu pubi.ntă cui se adresează şi care este n ivelul socio-cultural al celor m ai mul ţi dintre cititorii săi potenţiail i. 1n funcţie de
pregăti rea acestora, el îşi va alege
m ijloacele de exprim are cele mai
potrivdte, încercînd să transmită şi
a ltora propriile sale idei ş i convingeri sau si mple cu noştinţe din diverse d om enii ale readităţi i.
3. Este de la si ne înţeles că o
condiţie esenţială pentru realizarea
clarităţi i este şi cunoaşterea temei nică a limbH în care ci neva se exprimă. îndeosebi s ub aspectul
ei
gramatical şi lexical. Dintre toate
aspectele sub care se prezintă limba naţională un ică , varianta ei literară este, de
bună seamă. cea
mai importantă ca mijloc de comunicare şi ca in strument de cultură. Pe aceast.a, mai ales, trebuie
s-o stăpînească bine orice ziarist
sau gazetar şi Ia ea t rebuie să reş i la ea trebuie să recurgă atun ci
cind îşi exprimă ideile. con vingerile
ş i sentim en tele sale.
- Consid eraţi cil o exprimare
neîngrijită, incorectl are consecinţe
asupra clarltlţll m esajului publlctstic?
....- Du,pă cum am spus deja şi

cum se adm ite în general,
corectitudinea este o condiţie indiscutabilă a cla1rităţii unui text, însă
nu se poate nega că există ş i „greşeli" de limbă care nu împiedică
receptarea corectă a mesaj ului
tnansmis pi;n intermediul textulul
publicistic, fiindcă despre el este
vorba a ici. Ci nd afi rm acest lucru,
am în vedere un ele devieri de l a
norm ele în vigoare ale Hmbil lit.era.re - singura pen tru oare pledez
şi pe care e bine s-o răspîndească
ş i p resa noastră
actuală. Fdindcă,
pînă acum, am făcut foarte mult
caz de claritate, voi încerca să-mi
susfin lrliinmaiia PJ.'ln citeva e.X'emple ilustrative. Cind cineva foloseş
te în scris ori în exprimarea oralA
pluralele : hăini, plăjl, uzinl sau
ingbeţăţi, el este la fel de bine înţeles ca şi atunci cind spune sau
scrie : haine, plaje, uzine sau lngbeţate (forme corecte. dar ignorate de un.ii mlnuitori ai condeiului).
Tot aşa, dacă sch imbăm conjuga.na
unor vorbe (spunînd : a apare, a
cUsp are, a prevede, a seri. a t.aoo
s a.m .d.), textul publicistic nu pierde dln clarl tqtea pe care i- o asigu ră, în primul
r înd , respectarea
regulilor s in tactice şi a propnietăţi i
termenHor pe care îi folosim. Mergînd şi m ai departe, a') adăuga cA
nici unele d ezacorduri Sa.u pleonasme nu intunecli sensul sau conţi
nutul unui text publicistic, însă
aceasta nu ne îndreptăţeşte să le
tolerăm oni să le tratăm cu uşu
rinţă, invocind argumentul (pe care
l- am auzit nu o s'n gUTă dată) că
..im portan t este să se înţeleagă ce
vrem să comunicăm " .
- Din cit lnţeleg, consh!erat:t ci
mal a les un ele gr~ell d e llntaxl
i,I de v o e a b u 1 ar stnt foarte
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după

împrejurări , cit mai concisă.
Mai sînt şi alte motive pentru care
nu este bine să-i urmăm pe unii
purişti întîorziaţi, care acum ciţiva
ani protestau chiar in coloonele
unor ziare şi reviste din Capitală
împotl'iva
lui :
stres,
pulmon,
insă
şi
faptul că sint
incu
week-end,
best-seller,
dispecer,
multe gre1eli care trebuie erashow etc„ cunoscute astăzi chiar
dicate şi acest lucru nu poate
de către elevi şi devenite - e.proafi
făcut
decît printr-un eforl
pe toate - cuvinte internaţionale.
conştient
şi constant din partea
Cea mai clară d~vadă că majoritaoelor dfrect vizaţi. Numai în felul
tatea neologismelor se dovedesc,
acesta presa noastră îşi poate înpină la urmă, utile o găsesc
în
deplini integral - pe lingă multe
faptul că numai în ultimele două
alle rolu1i - şi pe ~cela ca.re ii
secole limba noastră a asimilat deja
revine in ampla şi pat.rioUca accirca 30 OOO de cuvinte noi, care
ţiune de cultivare a limbii naţio
se· explică prin imprumutari din
nale.
alte limbi (de obicei roma.ruice) ori
- Rămîn ind tot în domeniul voprin calcuri sau imitaţii după mocabularului, vă rog ~ă f<U!eţi citeva
dele străine. Acestora li se adauprecizăr i in legătură cu mereu acgă, desigur, o serie de creaţii intuala problemă a n eologis melor.
terne (prjn denivare sau compuSint ele necesare ş i în cc mă.sură?
tere). pornindu-se tot de la eleRecurgind, Pc cit este posibil, la
mente le>cicale neologice. ln ceea
exemple din 1>resa scrisă şi cea auce mă priveşte, trebuie să mărturi
diovizuală, vă. rog să arătaţi care
sesc că în exprimarea propl'lie nici
este, după 1>ărerea dumn eavoastră,
nu evit cu tot dinadinsul neologislimita dintre uz şi a buz în folosirea
mul, dar nici nu-l caut „cu lumineologismelor ?
narea". Aş mai adăuga - în spe- SpeciaJa referil·e la neologisme
ranţa că voi fi corect inteles că
m i se pare
binevenită din cel
pe mine mă deranjează în pr.i mul
puţin două motive : mai intii penrind (deci nu şi exclusiv) deformaku că majori latea greşeli lor de orrea neologismelor, îotrebuintar~
din le.'<dcal sînt legate de folosirea
lor improprie şi conf.uziile cu totul
termenilor şi e.xprestilo1· neologice.
regretabile care se fac, uneori, iniar, in al doilea rind, pentru că
tre neologismele paronime. De
vooabulall'ul vehiculat in
pJ.'esă
exemplu : „obligaţii tamlJiare" (in
abundă în neologisme, d1ntre care
loc de familiale). „utâlaj petroliter"
numai unele sînt, însă, absolut
(in loc de petrolier), sau miner în
necesare. Am putea spune că dinloc de minier şi viceversa. l mi
tre toate stilurjje runcţionaJe ale
limbii, cel publicistic (pe nedrept amintesc titlul unui articol dintr-un
contest.al de un cunoscut lingvist. ziar bucureştean : „Succese ale m1nkrilor hunedoreni !"
bucureştean) este, indiscutabil. cel
- Din cit am putut observa,
mai bogat. in neologisme de tot fechiar ş i exprimhlle pleonastice (pe
lul, dar mai ales de origine lati·
care dumn eavoastră nu le consideno-romanică.
raţi prea grave) se produc tot
în
- N u credeţi că stilul ştiinţitlc.
cazul neologismelor.
cu numeroasele lui variante, ar e şi
m ai multe neologisme ?
- N-am nici
măcaJr cea mai
mlcă îndoială că aceasta este reali- !n acest stil şi în fiecare dintatea, deşi o statistică prop1~ u-zisă
tre varian tele lui predomină, de
nu ne-a oferit nimeni în acest sens.
fapt, tennenti tehnici
(adicâ de
Din bogata bibliografie a pleonassbrictă speciaJilale) care au, ademului, in general, şi a celui roeori, caracter internaţional. Este
mânesc. în special, se poate trage
f()RJ.'le adevărat că şi lermenti tehde pe acum concluzia că cei care
nico-şliint-ifici
moderni sî nt
în
nu cunosc bine sensul si in special
imensa lor majoritate tot „neoh>etimologia îndepărtată a anumitor
gisme'' (în sensul etimologic şi culneologisme l'iscă, mai mult decît
tw·al aJ acestui concept), însă eu
ceilalţi. să se exp1ime
pleonastic.
nu mă re.fer decit la neologismele
In legătură cu „gravitatea" tenomecare au fost asimilate de limba comună şi pe care le găsim inserate
nului (pe cal'e unil o subapreciază,
iar alţii o e.xagerează). mă simt
în dicţionarele de uz general (celelalte figurează in lexicoane şi ele
obligat să fac o precfaare. In mă
nu prezintă interes decîl în măsura
sura în care nu tulbură procesul comunlcătiii (şi acesta e adevă
în oare hlnd să iasă din sfera limrul) şi izvorăşte din anumite necebajelor de speoialit.a<te).
- Propun să n e r eferim numai
sită\i (insistentă asupra unei idei,
la neologismele d e interes general
ex,presivit.ate etc.). pleonasmul nu
sau aproape general şi la felul în
Poale a considerat o greşeală de
exprimare gravă şi mai ales „gracare ele sint folosite în presă.
vissimă ". Omul ou o cultură gene- Problema este vastă şi comrală ori lingviistică mai elevată este,
plicată, iar aici nu putem să atindesigur. deranjat de unele pleonasgem chiar loale aspectele ei. In
me, din care cauză ele trebuie. inesenţă, eu consider că neologismele
discut.a.bH, evitate. Presa noastră
sînl, de cele mai multe orl, necene furnizează zeci de formulări
sare
pentru a denumi „obiecte"
pleonastice. dlntL'e care unele sint
nou apărute şi pe,ntru a rea1Uza o
mal frecvente şi deci mai cunoscuexpnimare cîL mai nuanţată ori,
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rrave (ori mult mai grave decît
cele de m o r f o I o g i e, o r ' o g r a t i e etc.).
- lntr.ucit aş vrea să fi u bine
inţeles de citit.ori, mă simt obligat
să maii precizez că o greşeală de
ovtografie (fie ea şi foarte gravă)
nu duce decîlt. în mod cu Lotul excepţional la .realizarea unuj echivoc
şi deci a neînţelegerii textului in
oare ea apare. t.n momentul de fată
nu am la indemină' o astfel de
greşeală, însă pot ci ta o eroare pe
oare am întilnit-o, cindva, chiar pe
prima pagină a unui cotidian bucureştean şi oare nu mi se pare deloc
generatoare de ambigll'itate. Ea este,
în schimb compromiţătoare pentru
cel ca're a făout-o şi njciodată n- ar
trebu:i să se mai repet.e. E vorba
de : ,.Bine a-ti venit!" (în loc de :
,,iaţi venit").
- Fiindcă aU scris adeseori despre greşelile care se tac în domeniul vocabularului, vă rog să vă
referiti iindeosebi ila acestea ş i să
arătaU in ce rezidă ,,specificul" lor.
- Din punctul de vedere care
ne i n teresează aici, u nele greşeli de
vocabuJa.r pot fi mai grave şi mai
greu de sesizat ch irair decît cele de
ordin si;nbactic. !n treacăt fie spus,
ctnd cineva face prea grave greşeLi de sintaxă, el este pur şi simplu un agramat (în sensul mai restri ns al acestui cuvînt), aşa că nu
prea văd cum poate Ci socotit un
gazebair a utentic. Există, însă, numeroşi zial'işti şi publicişti. in general a căror e~pri:mare este aproape ireproşabilă sub ra,port sintactic, dar ei „scapă" cîte o greşeală
de nabură lexiicală, pe oare nu mă
sf·iesc s-o consider memOO"abHă. Citez şi de data aceasta tot un singur exemplu, care se referă la neologismul torţionar, a cărui rădăcină
este lat. tortio, - onis („tortură ").
Atit in limba latină, unde a fost
creat (tortionarius), cit şi în fran cezii, de wide l-am împrumu:tiat noi
(tortionnaire), cuvînbul înseamnă
„persoană caire 101-turează saiu execută o tol'tură"; „gide", „călău".
tntr-un ailt cotidian clin Capitală,
neologismul la oare
ne referlm
apare însă cu sensul de „purtător
de torţă ", cum rezultă cit se poale
de Limpede din ut'ITlătorul context:
„Temerarii toriionari ai revoluţiei
au fost şi vor fi intptdeauna munci torJ.ri ". Orice comentariu mi 1te
p are absolut de prisos.
- La o privire mai atentă a
presei noastre de astăzi , ce consta&i un om de specialitate 'în privinţa
exprimării corecte ?
- !n ceea ce mă priveşte. nu am
nici măcar cea mai mică îndoială
că exprimarea corectă este predomin antă în presă şi că în epoca
noastră socialistă se scrie incomnarabll mai în~rijit decit se scria în
trecut. Tot alît de adevfo·ut este
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te, iar altele sint mai rare ori mai
greu
observabile. Din
categoria
pleonasmelor care nu au fost încă
semnailate - dacă sint bine informat - menţionez numai citeva. pe
caa-e le-am îl1ltilnit aproape exclusiv în p resa scri să, cum ne-am obiş
nuit să-i spunem, în ultima v.reme,
printr-un evident pleonasm „de import·• (explicabil p1i n imitarea frc.
presse ecrite). Iată celelail.te fapte
la care mă refer : florilegiu antologic (primul neologism însemnă antologie, iar cele două sl nonjme au
o structură identică) ; lumpenproleta r in zdrenţe (gervn. Lumpen înseamnă chiar „7..clreantă ") ;
eradica.re din rădăcină (în structura abstractului verbal eradicare intră
lai. radL...:. al cărui sens este de
„rădăci nă ") ;
mişcări demografice
de popul aţie (grec. demos şi lat. populos înseamnă amîndouă „popor");
manuscris de mină (căruia mulţi
îi opun pe „manuscris d actilografiat! ") ; „epj)area părului de prisos" (frc. epiler şi epilation au la
bază lat. pilus „ pă.J.„') ; a mesteca
chewing-gum (engl. to 11hew = „a
mesteca ") : slovă scrisă (ca şi cînd
ar ex·ista chiar
slovă vorbită !).
deplin ă unanimitate, tinăr
junior,
şi multe altele, oare air metii>ta să
fie colecţiona te şi discutate pe larg
penLt;u a fi ait mai birne intelese
î n primul rind de cei caire le fonosest.
Un pleonasm latent este şi escaladare treptată, pe care l-am intilnit de dteva ori in acelaşi periodic săptămînaa . O analiză etimologică mai atentă ne permite
să
observăm că în sLruct.ura lui escaladare inLră lal. scala, care înseamn ă „scară ". Cum o scară este
de neconceput fără trepte, rezultă
că şi „escaladarea" este. prin definiţie. „treplată ". ln sens figurat,
aşa-n umita „escaladare a război u
lui" sau a unor „lupte locale" nu
înseamnă alt<'eva deci!. o e.,"i(tindere
treptată a răziboiului şi a acumulării de arme, forte militare etc.
cu „gravitatea"
- Jn legătură
acestor p leonasm e şi a altora se mai
poate, cred. discuta. ln orice caz,
numărul pleonasmelor
din presa
noastră este. se pare, mult
mai
m are. lna inte de a încheia, v-as
ruga să taceU unele precizări şi
în l egătură cu barbarismele sau
neolosris mele considerate inutile.
- Tennenul barbarism nu prea
îmi place şi. ori de cite ori am
ocazia, îl evit. pentru că nu ii socolese potrivit şi mai ales indispensabil. După cum bine . şliti , el
ne irimile la barbar de la care şi
derivă. în ultimă analiză. dar nu
in limb::i rnmână. d in l:iiinli Cbarbarismus). Pe de aliă oarte. în framcezli. de oildă. barbaris me -sint socot.lle mai ales formele gramaticale
eronate. în Limo ce la noi termenul s-a s oecializat pentru de.,riumirea cuvintelor împrumutate
din
alte limhi fără nici o necesil:Ate.
Dln snobism. oretiozila.te. coo:1nimnlitism sa u simplă comoditate. unii
vorbit.om i·ncearcă să in troducă în
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exprJmarea lor cuvjnte străine sau
,,barbarisme" cu ajutorul cărora impresionează ori numai încearcă să
„epateze ". I n această categorie intră unele anglicisme
şi americanisme (de caire m-am ocupat cu
alte prilejuri) sau a.şa-zisele franţuzisme, oare se numără cu zecile
(d.acă nu chiiar cu sutele).
- Vă rog să citaţi ci.teva exemple.
- UnU nu mai vor, spre exemplu, să dojenească, ci sermonează ;
cind au timp liber tlanea.ză (în loc să
hoinărească). iar, uneori,
cu sau
fără temeiuri serioase, se simt froasaţi, adică „jigniţi, ofensati sau ră
niţi în amorul propriu''. Poate
e
bine să-i lăsăm in pa.ce, fiindcă unii
dintre ei aµ şi o sensibili tate exagerată, dacă nu chiar bolnăvicioa-

să, pe care nu şi-o ascund, dar
- spre deosebire de noi - o numesc senslblerie (după frc. sensiblerie).
Limi1Ja dintre „bm-barisme" şi
neologismele utile sau acceptabile
nu este î·ntotdeauna prea uşor de
tn1<lSat. cu 8'tît mai mult cu cit
ceea ce astăzi pare un „barbarism "
antipabic, miine poate deveni un
cuvînit pe buzele tuturor. Aşa s-a
întimplal, spre exemplu, cu star :;;i
ou v iziona, pe
care eu însumi
le-am condamnat, cîndva, cu argumen te d~pre care credeam că nu

Stq>O:rtă

replică.

Astăzi,

insă,

mă

deplişit de realitatea
lingvistică. Nici o îndoială că, asemenea cărţilor (Habent sua fata 11belll), şi cuvintele îşi au „soarta"

consider total

lor.

Milena COMARNESCU

Boris BUZILĂ
• •
Claritatea expres1e1
claritatea ginclirii
măsură claritatea expripoate condiţiona
eficienţa
actului publicistic ?
- lnt.reba.rea dumneavoastră solicită, indirect, un răspuns la
o
veche şi îndelung discutată probJemă : aceea a raportului dintre
gindi re şi limbaj. Gîndirea, ca !acuitate a creierului uman, apărută
în procesul istoric al muncii şi in
condiţiile existenţei sociale a omului, se află. după cum se ştie, intr--0 legătură indisolubilă cu limbajul, acesta din Ul"mă fiind invelişul mat.erial al gîndirii. Pe baza
acestul adevăr axiomatic
putem
conchide, aşadar, că o gi ndi re confuz:l atrage după sine, imolicit, o
exprimare confuză şi că, in cazul
nostru, neclaritatea expresiei publicistice, rezultată dintr-o
gîndire
imprecisă. precară, avîndu -şi obfrşia, de regulă, în cunoaşterea superficială, diJetantistică a subiectului abordat, nu poate duce. în
ultimă instantă, decit la rezultate
ineficiente. Relaţia dialectică dintre ,.claritatea·' gîndirii şi aceea a
ex primării ei, scrise sau vorbite. a
fost sesizată cu deosebită finete şi
acuitate de Eminescu atunci cînd
scria: „ limba, şi împreună cu ea
mintea, se cură~ă si se l ămureş te.
căci
numai o limbă in ca.re cuvintele sînt împreunate c-un înţeles
hotărit
de veacuri este cl a ră. şi
numa i o cugetare care se serveştfl
d e o asem ene.a Jimbă c limped e şi
cu temei ''.

-

mării

Io ce

atestă

Dar ar mai Ii ceva de discutat:
ce trebuie să inţe1egem prin „claritalea expresiei"? De obicei. un
autor este considerat neclar atunci
cind recurge la cuvinte inaccesibfle
ciLiiorului
neobişnuit să consulte
dicUonarul. Este o problemă asupra căreia vom reveni. Exprimarea
confuză, neclară, îngăimătoare, nu
ţine însă numai de lexic, de vocabular. Un domeniu în care cuvintele
ajung să se autodepreoieze,
depreciind şi ideile pe care sint
chemate să le rostească si să le
propage, i n!ormaţjJ)e care se doresc
a fi comunicate. este cel al veleitarismului calofil, al eforturilor de
a scrie cît mai „frumos",
rîvnă
onorabilă, desigur, dacă rezultatele
unei asemenea strădanii ar fi întotdeauna pe măsu ra bunelor intentii. dacă prin limbajul afectat.
artificial, vetust pe care-l practică
n-ar compromite acea .,eiicJen'ă a
actului
publiclslic" de care vorbeaţi. Despre miticul rege
Midas
se spune că avea darul să prefacă
în aur tot ce alingea. O orgoli oasă
supraapreciere a capacitătll or proprli îi face pe unii dintre noi să
creadă că vîrful peniţei sau al pixului lor ar putea
preface in„.
aur (?!). printr-o inutilă retroversiune, sintagmele şi noţiunile socotite de ei prea .,banale". prea
„prozaice". De ce să spunem ..recoll.!1 trebuie
depoz.ilală în silozuri" ?, e mai „frumos" să zicem
„recolta trebuie strînsă in ha mba-

23

I

•

Limbajul presei
re", sau în „că mările iernii". A
vorbi pur şi simplu- despre capacitatea reţelei noastre hi drografice
de a furniza energie elec trică este
„prozaic",
nu-i aşa ? Pe cind a
zice „elanul natural al r iurilor şi
piriurilor aidoma unei h erghelii de
cai neînşeuaţi " este cu totul altceva ! Sună .,literar", nu ? Trecerea
consecutivlt a unui inginer, project.ant de hidrocentrale, de la Bicaz
La Argeş, de la Argeş la Lotru şi
de aici la Sebeş se poa.te exprima
mai poetic, pasă-mi-te,
vorbind
despre anii săi de „per egrinaj prin
mioriticele sp aţii a le mun ~ilor şi
văilor carpatine". Chiar şi o rjg uroasă realil.ate tehn ică, !aptul că
h idrocen tralele noastre au fost reali zate după proiecte autohtone.
poate fi exprimată metaforic : .. nici
un crîmpei de licenţă străină (...)
nu tulbură apele lumimi născute
intre fruntari ile pabriei". .,Maimuţa calofilă observa causWc Ca.mii
Petrescu - aruncă miezul nuci i şi
înghite
coaja". Iar G. Călinescu
despre metaforă : „!mi plac metaforele pentru că plin ele gindul se
;:-:-pr1mă cu mare surpriză. lnsă fac
toate sforţări le să mă lipsesc de
ele". De ce se va fi sforţat autorul
„Scrinului negru" să se lipsească
de metafore ? lată o temă de refleclie.
- Este necesar, pentru anumite
zone iernatice, u n Jimbaj specializat ? Cum se acord ă această ceri nţă. cu i mp er ativul unei lar g i acces ibilităţi a tc,'\':tului găzetăresc?
- Se ştie că evol uţia unei limbi
reflectă. în perspectivă
istorică.
marHe muta~ii intervenite în dezvoltarea activităţii econom ico-sociale. ştiintitlce, politico- ideologice. Jn
mod riresc, î nno irile dfo toate a-

cesle domenji
determină apariiia
de „limbaje s pecializate". Rc\'ol uti.a
1.chnico -şliin1iCJcă. penLru a ne limita la un si ngur domeniu, şi- a
creal şi jşi creează mereu o lerrni~
nologie nouâ : a o vehicula corect
prin mass med ia,
înlesnindu-i-se
prin aceasl.a asimilarea de
către
mase tot mai largi, devine o imperioasă necesjl.ntg. graduJ de cul t u1·ă
al omului modern mâsu1·îndu-se astăzi şi prin capacitatea de a utiliza
în mod adecvat vocabularul limbii
ma terne. in toate
component-elf•
sale. Cum altfel ar putea fi l'ealizată opera de educţttie şliin~ifică
şi tehnică, cerJMă de prim ordi n
a etapei pe care o parcul'gem, Cără
a se race apel la terminologia tehnico-şliintilică din zilele noastre ?
De alliel. a pleda pentru o asemenea necesitate devine inutil. in mă
sura în care această termi nologie
pătrunde iot mal adînc în m ase,
prin sistemul de tnvăţămînl, prin
mijloacele de in[oemare scrise şi
audiovizuale. prin auioinslruire, inclusiv prin obişnuinta de a folo i
dicUon~rul.

- Care ţ!Ste „j usta m ăsură" in
folosirea. neologism elor ?
U11
:neologism 1ş1 indreQtă,este necesitatea. în măst1ra în
care formează un întreg organic
cu contextul in care este siluat.
Decî, apelează la neologisme acele
domenii care au ma i multă nevoie
de ele ! tn acelaşi 1imp însă, s-n
spus. pe bună dreptate, că u11 popor este cu atît mai cult cu cit.
folosindu-se
mai pu\..in de limbi
s trăine, îşi f.ace din grn_iul propriu
un inst.rument mJă-li os de gindire
înaltă. Folosirea neologismelor devine abuzivă, inutilă. prejudjciabilă atunci cinci, penlru
cuvintele

Reînn.oiţi•vă

pe
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neologistice Ja care se apelează. esino nime mai precise şi mai
expresive î n limba adoptivă. Din
această categorie mi se par a [ace
parte, la noi, cuvinte cu care se
răfuiesc, pe bună dreptate. din cind
în cind. lingviştii, precum ..a viziona", ,.a Ci naUza" şi multe al tele,
unele dintre ele apădnd şi dispă
dnd prin contaminare, în virtutea
capriciilor []uctuanle ale „modei ".
(A devenit at:um la modă, circulind obsedant
prin publ icislica
noastră, ad jectivul benefic, incomod
şi din cauza dificultăţii de a situa
corect a.c cen tul„.).
1
Sinlem ten taţi uneori să refuzăm
d reptul la libera ci rcula~ie
a unor cuvinte neologistice
din
considerente pur subiective, intrigaţi de noutatea lor sau pentru că
nl se pare că ar avea o rezonantă
rebarbativă. !n urm ă cu ani , adjectivul „exhaustiv" făcea obiectul
unor scheciuri satirice, fiind dat ca
exemolu de vorbire .. păsărească" :
puţini sin l cei care s-ar încumeta
să spună astăzi că nu ştiu ce înseamnă, sau să conteste utili latea
lui. Tot astfel şi cuvîntul, mai recent, .,implemenl•ue", ca să aităm
doar două e..~emple luate dint re cele
ma i la inderoi nă. !n lim bă, care
este un organism viu, funcţionează
aceleaşi legităţ i (all neologism impămintenit) ca în orice organism
viu : ea reline numai acele cuvinte,
venite di n a[ară, care îi sîn t organic
necesare. fată de celelalte
functionind un in[ailibil sistem de
respingere.
- Pers onalitatea unei publicaţii ,
timbrul ei prop.riu se regăsesc şi
în limbajul utilizat.?
In problema pe care o discutăm. cea a limbajului gazetăresc,
personalitatea unej publ icaUi este
dată de persona!Hatea celor care o
scriu.
xistă,

Cristina D Ul\llTRESCU

abonamentele

1987

la revista

Gaz~tari

despre gazetări .
George IVASCU:
„

,,Un ziarist, ,un publicist adevarat,
nu-şi poilte ii.Ila Jocul Qeometric
al ~ctivitfilii sttle prolesionale
aecît în perimetrul iinalitfilii sociale''
ln ftnalu1 unui amplu interviu
pe caire-1 acorda publiciştii.or 1lean.:i Corbea şi Nicolae Florescu acum ma'i bine de un deceniu
'interviu inclus de aceştia in volumul doi din ,,Biogra.fii posibt!e",
apă r ut
la
Editura „ Eminescu".
Geo·rge l vaşcu, răspmtzînd la ultima hitl'ebare : „Care consideraţi.
cd este meritul esenţial al activităţii dum nea-voastră
de pînă in
prezent ?", mărt1Lrlsea : „ce greu e
de răspuns la asta! Meritul? Nu
ştiu care este cel ad e \' ă r a t
şi
nici nu şliu dacă există într-ad e v ă r acest me1it, lăsînd la o parte orice falsă modestie. O retrnspectivă asupra existenţei mele publice
ar descoperi, in primul rind, pe aceea de ziari5t militant. Aceasta, da,
mi-o recunooc eu însumi. Pentru
mine garetălie a însemnat cu totul
altceva decit efeme1·ul obişnuiL. Nu
am părăsit gazetăda nici odată de
bu n ă voie şi
micile eclipse care
există, în
continuitatea activitătti
mele, nu mi se dat-oresc. Am o mînd·r ie deosebită, aceea de a fi avut
responsabilitatea unei
publicaţi1
antifasciste ca «Manifest„ (intre
1934-1936 n .n.), de a fi conlinuaL-o
la «laşul~ (înire 1938-1940 n.n.) şi
cu atît mal mult la .-România liberă» în ilegaliLate
(din primăvara
lui 1943 n.n.): de a fi reuşit să
marchez o schimbare în spi1it
antifascist la «Vremea» (din 19'*1
n.n.), la «Ecoul» (din 1943 n.n.). ae
a fi secondat pe Călinescu la ••Tribuna poporului» şi pe N.D. Cocea
la „victoria" (în primH ani de după
eliberare n.n.). de a fi dat fiinţă
acelor publicaţii - menţionate pentru străinătate (revista lunară
«Revue .RoumaJne„. cu versiune şi
în engleză. în 1946 ş i himestrialul
de a rtă «Arcades„. cu versiuni si
in engleză şi 1·usă (în 1947 n.n.). de
a fi fosl neîntrerupt şaispre:r..ece ani
(incepind din octombrie 1955 n .n.)
redactor şef al ••Contemporanului„
(paralel cu care. clin 1963, pentru
cî ţiva ani, am condus şi redacţia reviste i " Lumea>+). în s.firşit, din octombrie 1971, de a ii primit (.„)

sarcina de a conduce
principala
revistă
a
Unil\mii
ScriitoDilo r,
«România litel'ară.„„".
Desigur, acea.stă succin tă retrospectivă asupra activităţii ;urnalistice
- astăzi însu.mind peste cinci decenii - a tui Q eorge Ivaşcu, ar ră
mine i-ncanvp letă da.că n-am adăuga
- cum de altfel reiese nu. numai
din interviul respectiv dar şi din
alte mărturii ale eminentlL-lui gazetar - recLa,ctarea. intre 1936-1931 11
suplimentu.lui duminical a.I ziarului
ieşean ,,Lumea", unde a publicat nu
puţine articole de atitudine an.tifascistă, prezenţa. sa marcantă ca. secund. a l lui George Călinescu în edita.rea. la Iaşi, fa 1939. a „Jurnalului lite rar", iar din 1940 ca -redactor
I.a
pagina literară a ziarului
.,Timpul" . în fin,1!. participarea sa,
într-un context istoric. alături. de
alţi ziarişti antifascişti.
apariţiei.

la pregăti.rea.
fo ziua de 24 august 1944.

a primului număr legat al „Romaniei libere".
E drept. cum singur 11ota in p refaţa volumului ,.Jurnal ie şean" , în
care-şi aduna o mică
parte din
cirti.colele publicate intre 1935-1940.
atracţia. spr e gazetărie şi-o descoperise incă de pe băncile liceului:
„fusesem încă din prim ele clase

de lioeu Oa Bîrlad) atras de realismul magic - pentru mine - al
„ziarului„; redactasem, la şapiro
graf. reviste liceale, iar cînd am
ajuns la Universitate, chiar din primul an «accedasem.,. a fi redactorul. bun la toate. inclusiv la expedierea ei post.ală. a unei efemere
foi care se che ma «Gazeta 1.0.V.R.•',
dar care işi propunea să apere interesele invalizilor, orfanilor şi vădu
velor de război.. . Evident, această
opţiune pentru gazetărie practică,
încă înainte de a fi împlinil 20 de
:ml, nu era, probabil, întîmp1ăloare
decît în circumstanţ<e1e ei. Altfel. Colosind o apreciere a profesorului
Iorgu Iordan . în jurul unei probe
scrise la un examen de admitere ca
bu1\Sier la căminul studenţesc, în
loamoa anului 1929 - ea pă1·ea a

Ii o «Vocatie„".

Despre a.ceastă r;ocaţie, ma.i mult,
despre împlinirea ei, avea să facă
aprecieri. şi George Căli11escu., î11tr-u.n număr aL „Jurnalului liteta·r''
din februarie 1939. „Cine a redactat
un jurnal literar - scria criticul ştie ce grea e această muncă in latura intelectuală. Aci golurile nu se
umplu cu tăieturi. Redactorul trebuie să fie pe rind exponentul tuturor genurilor literare. Cu un spirit primitor de noutate, cu o cunaştintă adincă
a literaturii contemporane. cu un sLn clar. lezne
adaplat la materie. cu o promptitudine de jurnalist, cu o eruditie de
profesor (căci e profesor), d. G .
Ivaşc u Le uimeşte prin justeţea cu
care se adaptează problemelor redac\ionale celor mai complexe. Ştie
Lot. şi poate răspunde la orice misiune intelectuală, inll'-un mod superior şi cu o vibratie sufleteascn
exkao1·dinadi. Poale că d . G. Ivaş
cu va face critică. l iteratură ori erudiţie. Dacă nu le va face pe acestea va .fi un jurnalist în sen.<rul superior. creator al cuvinlului, un
animator de idei...".
Un .,jurnalist în sensul superior,
creator al cuvîntului" , un gazetar
angajat, în senml cel mai nobil a L
noţiunii. George 7uaşcu s-a dovedit
a fi, neobosit şi consecvent, în tot
ce a încredinţat tiparului condeiul
său mereu incandescent. de la debut. pînă în zilele noastre. Dăruin
du-şi talentul şi nu mai puţin erudiţia indeo,11ebi oazetăriei (deşi „fa„
toria literaturii romane" - v0Lum1.11 1. apărut în 1969 şi alte numeroase studii şi monografii vizind
personalităţi marcante ale
sc-r-isului românesc au. impu.~ profilul.
unui istoric literar de păt runzătoa
re analize). George l vaşctL a făcut
din practica jurnalistică o p-rofesiU?te intelectuală de cea mai complexă factură, i.11 sfera. cărei11 cultura şi poiiticul se afirmă şi se
condiţionează. reciproc.
De aici şi strădanii!~ sale constante de a scoate la lumi nă. ori
de cite ori are prilejul. tradîţiiîe
progr-esiste ale presei noastre. concretizate in ul.Wnii a.ni şi prin cele
două
m-asive volume antologice.
însoţite <}.e ample studii, cu scrieri
dintre cete mai reprezentative pentru amu.me epoci d.in istoria jurna lismului rcmiânesc: .,Reflector peste
timp ". o incursiune pasionantă în
trecutttl reportajului românesc şi
..Cumpăna. cuvîntului" - 1939-1945.
mărturie impresi01Utntă a constiintef
scrlitortior şi publiciştilor ţării îr1
anii Cl'lu1 de td doilea război mondial. De aici şi referirile dese pe
care le putem întilni 171 pul>licistica
lui George I vaşcu la problematica
jurn.:il.l..ţ-mttlui,

evocările

1-ncărrate

de semnificaţii a1C' unor condeieri
care au i1111obilat PTin seri.sul lor
paainilc ziarelor sau re1·istelnr. opirtiUe sale. mereu actuale. despre
rolul presei ca seismograf al timpu.lui !ri clespre mrniren. gnzeta rului ca
purtător
de cuvlllt al năzuinţelor
ma.<>elor de cititori. Să spkui.m. deci,
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Gazetari despre
fără alte comentarii şi pe cit ne
permite spaţiul, citeva din aceste
consideraţii ale unui m.are gazetar

despre

e

gazetărie

:

„Epoca noastră inregistrează o

perioadă

înfloritoare a reportajului.
Mai toţi pro7.atorii noştri , alături,
de alt.ce l, şi de mulţi dintr'2 poeţi,
cultivă

reportajul

ca modalitatea

cea mai proprie de a se situa în
imediata actuaJJtate şi a-i reflecta
aspectele cele mai semnHicative.
Din specie pur jurnailistică, reportajul a devenlt tot mai inlederent
cu liter.:i.tura, pentru multe din tinerele Lalen le el !Li nd o punte sau
o treaptă spre c1·eatia literară pi:opriu-7.isă, unde ficţiunea şi fantezia îşi desrăşoară larg aripile„. Fină
la actualul stadiu, reportajul a
parcurs o cale lun gă, în genere puţin cunoscută, care măsoară peste
treisprezece decenii. Datorită evoluţiei lui, definirea ca gen a reportajului ii poate astăzi cu greu cuprinde amploarea şi diver'Sita tea
Dar chiax în modalilăţile lui actuale atit de complexe, punctul de
pornire, ca şi dominanta lui funcţională, este lot inî011naUa. reflecta:rea realilă~ii în sensul cel mai
propriu al Le11nenilor". (Din „Introducere" la volumul .,Reflector peste timp").
„„.Dar Eminescu a fost şi un
ma.re gazel.ar al nostru. Această latură vrem s-o amintim aici. Cine-i
răsfoieşte articolele de gazetă
îşi
poat.e da seama de marele lui talent gazelăresc, de extraordinara
lui putere de pătrundere a evenimentelor şi de forţa de convingere
pe cru-e o capătă cuvintul mînuit
de el„. E de la sine înţeles că ideile afirmate pot fi şi sînl discutabile
şi că nu o dală Eminescu pune p alimă de partizan în articolele sale.
Lucrul e firesc, şi un gazetar militant nici nu ar pul.ea face altfel, el
fiind continuu în noziţia de luptă
pentru cauza Iul. Totusi. ce deosebire intre gazetarul Eminescu şi
atîtia gazetari mililan~i din vremea
noastră ! Eminescu a militat
prin
scris, cu convingere. cu p asiune.
pentru una şi aceeaş i <:auză, tot
timpul cit a mînuit l)ana lui. Eminescu a afirmat permanent acel.aş
crez. indife rent dacă el a fost adoptat şi realizat de pălw·a conducă
toare. A fost însă totdeauna sincer,
totdeauna de bună credin\ă. totdeauna el in~usi. Eminescu n-a
schimbat niciodată. nici măcar cu
o iotă. linia gîndirii lui oolitice si
nu şi-a închiriat talentul n i mănui.
Eminescu n-a fosl niciodată dP. vinzare, căci niciodată n-a întelf'IS .era
facă din nobila lui meserie c;i din
gazet.a pe care o redacta nici 01·ilejul şi nici taraba chiverniselilor
personale. Eminescu a murit sărac
omagiind prin asla meseria de ga~

e
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gazetări

zetar ca.re abia cu dinsul a căpătat
o valoare la noi". (din articolul
..Eminescu", publicat în „laşul" la
18 VI 1939, reprodus
„Jurnal ieşean").

e

ln

volumul

„Ce .face presa aşa-zisă natio? Pe fiecare pagină, în fiecare articol, se elogiază oamenii şi
'9istemele naziste sau :fasciste„. Cititorul ·r omân a re dreptul să fie
infot1maL şi chiar să i se explice în
ce constă sistemul şi ce 1•eprezintă
omul. Dar a informa şi a e>rplica
e una ; a elogia şi a supra-admira
sistematic e altceva„. S-a gindit
vreodată gazetarul pretins naţiona
list ce teribilă dezorientare produce
in spirite articolele sale ?„. Nu poţi
inspira românului încrederea in el
însuşi, ter0t·izîndu-l - acesta e cuvinlul - cu admiraţia pentru alţii.
care or:icind îi pot deveni duşmani.
Să fie. deci. ceva mai circumspecţi
în laude uni i mînuitori ai condeiului de la nol... Să fie ceva mai puţi n generoşi în calificat ive pen tru
d-nii Hitler, Mussolini, Franco sau
alţi reprezentanţi ai aceloraş-i sisteme„. Să prefere aceşti gazetari
«na\,i.onalişti» oricînd faptele
unui
oier de al nostru şi vorbele lui
înţelepte. faptelor cutărui general
rebel sau discursului cută rui staathalt~r. Ii.ihrer sau duce„. Să-şi afirme drngoslea de acest pămint şi de
acest ponor. in mod efectiv, atent
la durerile şi la aspiraţiile româneşti şi nu
apologet a l străinilor.
Prelinsul gazetar naţi onalist să-şi
iubea,că mai mult neamul şi ţara!...
Să in5oire încrederea in noi şi nu
în altii". (din articolul .,încrederea
in noi". apărut în „laşul" din
13 T/ 19.W. 'Tepradu~ in op. ritat).
ft .,Veche de cind insăsi jurnalistica. numai că între timp uitată
si apoi iarăşi reluată. La b 1 e ta
infloreşte astăzi la noi act11alizată
de atîtea condeioe talentate. In prei:a dintre ceh două războaie. ea a
fnsL cultivată cu
p1·edilecţie de
Nicolae IorE!a în '•Neamul .românesc*, nicil)dată apănnd fără t.ableta-edltorial a prodigiosului său director. Memorabile au rămas articolele lui Ior~a din epoca Retragerii. în 1917. la I aşi. unde marele
patriot îşi scria zilnic mesaiul său
de istoric \·izionar şi d'? înfHicărat
;:irtist al cuvintului. N. D. Cocea,
Gala Galaction. Constantin Graur,
Tudor
Teodorescu-Branişte,
Ion
Vînea. Cezar Pelre,.;cu. M. Ralea,
Demostene Botez. G. Călinescu au
preferat adeseori această modalitate
publicistică„. Cu aspectul de eseu
sau de confesiune lirică. comunicind
o imoresie. aprec iind un asoect din
viaţă. de interferenţă autobiografică
sau de jncu1'Siune. fără ostentatia
erud iţi ei. înlr-un domeniu a l spi1·itului uman. o tabletă e un micro-specLacol inte1ectun1 si, aşa cum
se poate vorbi de «cultura unui
nalislă

spectacol», 5e poate, e bine să se
vorbi şi de cultura unui articol de ziar, de revistă. Cu atîl
mai pertinent, in această privinţă,
cu cît el se desfăşoară în dimensiunj dinadins restrînse. într-un cadru dinltinte fixat. Deci nu numai
inedit, dar şi bogăţie de conţinut,
plus lalentul, 1-egia micii înscenări
compoziţionale şi, de rigoa1·e, virtuozii.alea stilistică, pregnanţa voc~bularului, ritmul în frază, succesiunea secvenţelor„. Un veritabil
maestru al artei tabletei a fost
Tudor Arghe~. In «Bîlete de papagal» din anii 1926-1929 şi 1937, în
„v1·emea» şi in «Informal.ia zilei><>.
în timpul războiului (celebrul pamflet «Baroane» din septembrie 19'13
e o --tabletă>+) , in sfîrşil în «Contemporanul» deceniilor 6-7. autorul
--cuvintelor potrivite„ a creat o întreagă literatură a „tabletelor", ele
intrfad în jsloria operei sale cu o
ooplioă
valabllitate artistică. Cel
care i-a succedat lui Arghezi ca
desăvîrşit adist al tabiet.ei est.e Geo
Bogza ... Solicitînd Lalent şi ingenuitate, economie în construcţie şi exprimare. o arhitectură de bijutier,
tableta îmbogăţeşte publicislica actuală cu o virtute profesi onală aspirind la exemplaritate. Un generator de cultu ră". (Din cu-vîntul introductiv a.1 voiumului ,.101
tablete").
„Istoria 'Presei noa5Lre anlifascisLe, a p1"!esei comuniste şi patriolice, va dezvălui, printr-o cerceta1·e
laborioasă, împrejurările şi tot ceea
ce a contribuit ca dăruire umană,
ca manifestare patriotică, ca devotament partinic din partea tuturor
celor care au contribuit la apariţia
„Româ niei libere». de la nucleul ei
de redactie HPgală. la cel de tipă
rire şi de dilu1..a.re. pînă în acea
clipă istorică din noaotea de 23 sore
24 August 19.,14 cînd - sub efluviile victoriei
insurecţi ei a1mate
condusă de Partid a sunat ceasul Eliberării şi cînd s-a l·edactat
şi a apărut primul număr, in sCirşi t legal, al ziarului". (Din al'ti.colui
,.Conştiinta
unei înalte misiuni",
aoărut
tn „Români,a liberă" cUn
30I 1973, r eprodu$ 1.11 op. citat).
Am stăruit altădată asupra
t;em11ificaţi e i fiedirui gest al scriitorului : căci fiecare gest al scriitorului este un !!est soci a 1. Dar
comportarea în lume a artistului isi
aOă cea mai profundă şi mai adevărată justificare în operele sale. Şi
DU doar În Că T l i :
Ci şi În uecare pagină încredintată tiparului.
in fiecare rînd sc1;s. Cum ar putea
rămine în afara ar.eslei răspunderi
articolul prilejuit. de un eveniment.
declaraţia de atitudine. răspunsul la
o anchetă, participarea fa coloc\·iu.
cu atît mal mult eseul, fra ginentul
de proză, coloana sau pagina de
versuri pe care o subscrie? Oricare
din acf'siea respiră o profesie de
credin~.
un an~ajament social :
nrin t.oaLe autorul trebuiE> să îie el
însuşi. conştient de rolul pe care
şi l-a asumat şi de consecinţele lui.
O revistă nu este. la urma urmelor,
poată

e

e ..

decit tribuna în care se întilnesc
toate aceste responsabilităţi particulare ; şi, pe de altă parte, o revistă este o sinteză, îşi are propriile
el exigen~ ideologice şi literare,
nu opuse faţă de acelea ale colaboratorilor, dar nici identice cu fiecare dintre ele separat. Sinteza presupune o viziune de ansamblu, aşa
cum presupune respect pentru libertatea opiniei personale. ln acest
inţeles revista n-o fac redactorii ei,
ci scriitorii înşişi, care-şi dau întilnire în fiecare număr şi nu în
chip intimplător, ci participind la
o ideie comună de literatură, prnmovind finalitatea nobilă a unei
culturi". (Din art'i.cotul .,Responsabilitatea autorului", apărut în „România literară" din 20 I 1972, reprodus în op. citat).

e

„Tot mai mult. de o bucată
de vreme, presa noastră, în frunte
cu „ S cî n tei a „ , face l oc in paginile sale cuvîntului direct al cititorului. Şi revistele primesc din
ce în ce mai numeroase scdsori de
la cititori, pe care la rubrica de
„corespondenţă„
în limitele,
foarte zgircite. ale spaţiului - le
dau publicit ăţii. Cele mai multe
dintre aceste scriso1i intră, insă, în
procesul de determinare a iniţiati
velor de presă, sint. discutate cu
redactorii de rubrici , devin «materie primă„ pentru munca redacţio
nală. Căci in exercitarea profesiunii
sale, ziaristul comunist are o dimensiune in plus: aceea a responsabilităţii depline d e nimic dezminţită, de nimic alterată în raport cu
măreata cauză al cărei devotat. al
cărei ostaş, este. Talentului. măies
triei, capacitătii sale le revin sarcina de a găsi cele mai convingă
toare, mai sugestive, mai accesibile
m ijloace pentru a fi într-adevăr la
înălţimea celei mai înaintate orinduiri sociale. celui mai nobil dintre idealurile
umane. Constiintei
sale politice, probităţii sale ideologice, eticii sale de veritabil revolutionar - meritul. adică datoria. de
a concretiza 1tindul, de a transmite măcar o vibraţie a puternicei şi
generoasei inimi a Partidului. lar
această inimă bate pentru întregul
popor, în pulsaţiile ei transmiţin
du-se vt,erea de mai bine a tuturor
mior patriei socialiste. Prin milioanele ei de cititori. presa noastră se
intein·ează oe.a dintîi
in această
vas tă fenomenologie, greu de imaginat în trecut). Tot mai exigent
cu el insusi. cititorul a devenit şi
este - prin consecinţă - tot. mai
exigent cu ceea ce i se oferă ca
fapt de civilizaţie. ca act de cultură. lntrunind ambele coordonate.
presa com;tituie elementul cel mai
frecvent şi. ca atare. oel mai funcţional. în trăirea vietii contemporane. Presa cotidiană în primul rind.
nu mai puţin cea săptămînală... 1n
deplin respect pentru cititor. neslujind nici un interes particular. presa noastră reprezintă nu numa i
oglinda structurLl social-economice.
dar şi etica soc i etăţii noastTe, psihologia noastră socială„. Iată pen-

Gazetari despre gazetări
tru ce continua confruntare cu bunul simţ şi cu bunul gust al cititorilor este şi trebuie să fie pentru
slujitorii p resei atit de determinantă. In fond, de bunul rezultat al acestei confruntări - atît de necesară în esenţa el, alît de constructivă în finalitatea ei atîmă însuş i succesul muncii noastre" .
(din articolul „Cititorul". a:pă.Tut în
„ ContempOTamu.L" din 8 X 1965, Teprodus în volumtil „Profil de epocă" 1965-1981).

e

„Un ziarist, un publicist adenu-şi poate afla locul geometric al activităţii sale profesionale deci t în perimetrul finalităţii
sociale cu cea mai largă deschidere
spre viitor - prin urmare concretizind dea mai lucidă, ca atare pasionată, identificare cu imperativele
comandamentulu i social: nu dogmatic. nu schematic, nu simplist, ci
bogat, efervescent, eficient însuşite.
La actualul stadiu de propăşi re a
societăţii noastre. presei cultural-artistice îi revin sarcini din cele mai
complexe. Dacă ziarul trebuie să
fie seismograful cotidian al realită
ţii în efortul
ei de multilaterală
dezvoltare, revista săptămînală (sau
lunară) se cuvinte a nu precupeţi
nimic din ceea ce conştii n ţa partinică veritabilul catalizator
al
celei profesionale - ii indică pentru a contribui la ridicarea nivelului ideolog~ al categoriei ei de cititori, la largirea orizontului lor de
cultură, la relevarea şi argumentarea convingătoare a liniei politice
a partidului nostru comunist. la
promovarea în cimpul magnetic al
generalităţii ei. ca
şi în sectorul
respectiv. social, literar, artistic, şti
inţific. potrivit domeniului ce-i revine, cu profilul ei propriu". (Din
articolul ,.Competentă şi
devotament" . apărut în „Contemporanul"
din 3 X 1969, reJ>Todus în op. cit.)
• „Al cEttătii, al epocii sale. ca
Bălcescu, ca Eminescu. ca Iorga Călinescu a ţinut, neîntrerupt, timp
de aproape patru decenii, un condei în mină, nu numai pentru a
dura acele monumente lui Eminescu, lui Creangă. literaturii române în ansamblul ei, dar şi pentru a fi un interpret şi un exponent de opinie publică. un om al
timpului său în ce resimţea mai
autentic şi mai angajat ca încordare de conştiinţă civică. El, Căli
nescu, a scris unele dintre cele
mai acide arlicole antifasciste din
publicistica românească. a condamnat legionarismul grotesc şi asasin,
a prezis şi întreţinut 1n spirite. în
plin război. credinţa în victoria
antihitleristă şi antiantonesciană. a
colaborat la „România liberă" ilega l ă. a fost prezent
din primul
moment în presa. eliberată şi eliberatoare. de după 23 August 1944,
la ,.T1ibuna poporului". la revista
,.Lumea" (în 1945), la „ConLempovărat

ranul" (de la înfiinţarea lui, în 1946,
de număx din ocL. 1955,
pină in
ziua morţii : 12 martie 1965)... Capacitatea de vibraţie
a lui Călinescu la datele constt-uctiei socialiste, în care el vedea
proporţille unei arhiLecturi monument.ale, era imensă... Penil'U că
fără nici o oslenta\ie. totdeauna
găsind exp1'esia cea mai justă, depăş1nd
totdeauna
rutina. dind
totdeauna senzaţia - cea adevărată a reiterării actului de convicţiune, el,
Călinescu.
depăşind
necontenit contingentul, se situa
permanent în actualitatea cea mai
fierbinte. De aici şi forţa profetică
a cuvintelor lui : ,.De departe, din
ce in ce mai vib1·ant, ca o har!ă
eoliană am auzit cu u1~hile spiritului aceste cuvinle : spre Viitor·•
(din articolul „Al timpului nostru",
apărut
în „Contemporanul"
din
20 Vl 1969, reprodu.s în op. citat).
„ ln presa cotidiană, însă, talentul unor gazetari patrioţi găsea
forme de a stimula gîndirea cititorului, surprinsă adesea. prin însăşi
modalitatea impactului cu adevărn
ta realitate şi evo1uiie a situatiei.
Este cazul, intre a lţii , al poet-ului
şi prozato1•ului Ton Vinea (editorialist al „Evenimentului zilei») care
va desfăşura în 1941. ca, de altfel,
pe întreaga perioadă a războiului o adevărată artă il1 a informa cititorul asupra a ceea ce era într-adevăr esenţial , şi aceasta cu toate rigorile cenzurii. Frizind. la prima
vedere, confuzia şi echivocul. Vinea
relevă că gazetăria devine, în noile
condiţil. impuse de asprimea vremurilor. "0 artă primejdioasă şi
grea>-. dar modalităţile gazel.arului
de talent sînt. practic. iniinile. bineinteles în complicitate cu cititorul însuşi. dacă ştie, deci, să-şi apropie acest cit itor - complice al
adevărului. linie de conduită care
implică „să poată fi dusă şi pe dedesubturi»". (Din int.rodtU.cerea, la
antolo17ia. ,.Cumpăn a cuvintului" şi număr

e

1939, 1945).

I

e

„Oricit se intensiiicau rigorile
cenzurii, aricit se bruiau emisiunile
posturilor de radio din ţările libere
sau ale celor clandesline din tările
ocupate, oricîl se înăsprea a1m-OSfera de teroat·e - adevărul despre
mersul, dezastruos pentru hitlerişti,
al războiului pătrundea. lotus!. prin
presa scrisă sau vorbită . Căci. spre
cinstea acestei profesiuni. nu pu\ini
au fost zia1işti i care s-au străduit.
în felurite moduri. să strecoare adevărul. fie şi parţial, asupra mersu lui războiului, asupra consecin\e lor politice ale desfăşurării lui. asupra tratativelor consolidind şi afirmind dimensiunea mondial ă a aliantei antifasciste..." (Dit1 introd.ucerea
la antolo(1ia ,.Cumpăna cuvin tulul" ...
1939. 1945).

Constantin DARlE
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!Pagini

icu o probl.emati•câ unitară, \abordată
din unghiurj diverse. din ziarul „ Scint ela" (17 decemb1ie) ne reţi ne atentia pagina a 3-a,
aiparent .neuni!ttltră ca sbru ~tură tema.tiică, dar ir.ăs
pu n1lîm:i preoml!Pării de a o glindi aetivilbatea oolectivelor de oameni ai mun,::'.i din diivense iramuri ale
e:10nomiei . •pentru a .ră.lij)unde ;p:rin .faipte v ibrantelor ch emări ale seol'etaruJui generai! al pa1·tiduilui, tova:răşul Nicolae Ceauşescu, d e a acti ona cu

Slpi r it revollutioll1Jar, aibnegaţ-ie şi 1dăiruin·e ,peruhru realizarea \Plan.ului pe ace.sit a;n, Jpen1:ru a~ i rlmbogăţi
continuu (pregă1tirea ;profesionaJ!ă sau ,pentru a 11..::ice
d i n IOa.rnpania .agricolă de iarnă un s tarl oar.e să
asigun~ rodnici!a celo.„la1t~ .caJll"lipanii idim ag.i·icultură . Citim astfel în această pagi nă „Sontlajul
«Scînt'cii» în actualitate:i economjcă " . intitulat „ Zile
decisi ve ipentru îind~linirea planului rpe acest. an".
Ritm înalt de lucru pentru r ea.liza.rea producţiei
fizice", în care semnatarii Gheorghe Ioniţă, G heorghe Ori.ş::l!n. I oam Laza relatează d'35ipre !felul '.in
CSL'>e <Se aia(i0ine1ază i'l1 -a'Ceste ei'le ipenbru
i ru:Iep}i nirE!a intâgr.ailâ, lla fieca:re sp11liiment. a 1Planu.luj la
p rO'du.ctia fiz!că 'în trei tmari umltăi.i. iin<lustriatle :
In t~rinder.ea ,.Electn:o.m agnetlca"
din Capi~
l n tirepriinderea ,,Alumhna" din Oradea .şi lnt-repri'Ylderea ide LeJQtille tDeţesute „Netex " din Bisbriţ,a. Experienta acestor ooleoL:ve esle sin1 tetizată sugestiv
în subti,tlurite fiecărei relatări : ,,Mă5-Uori Q!l·ganiza1toritt:e 1bine ~nidite şJ eficienlte", .,[)isciipli1na tiehnolo~ică riguros respeotaită", „Producţ ii sporite cu
oon.su.:nuri maiLerLal.e .r eduse ". Cea de a doua ,,ipiesă de L'eziisten,ţă" a pa~ nii o constituie ira·i diul anch etă in un iltăţi din j-udeţun •Bra.şov. N!ia<llzat
de
echipa de rep0rleri a „Sciateii" (I. PCJp. A. P apadi uc, N. Mocanu) , i ntitul~t „Campania agricolă

Fără

supărare!

de l arn ă pregăteşte rodniaia celorlalte oompanli din
a.gri cultură". Raid ul-anchetă pri lejw eş,te reporteril or nu numai ronstatar.2a u nor p,robl em-e in Jegăitură

cu mod.uQ in ~are este <>'t"ganiza.tă a~itiv ila

t~ de !Nltreţililere 1Şi iaimeliorare a :ffiinejielo-r şi pă
ŞUll'lilor ll'laturale, aduce rea acestora la cap3i::iLaitea

opt:mă de producţi e, ci .ş i sugestii pentru artirole
vii1loare. ~ c are •le găs?.m iruseraite Sntr-ulll ·car tuş
la lfimalul maiterialul ui. Sub genericul ,.O obligaţie legailă ~i l!lWraiă : lnvaiţă iperuna nemd, 'inva1A La
or i.oe virstă !", Ion Stanciu, cor espnndentul „Scînteii ••, inserează secven ţe din runplu l proces de
pregătill"e ipro!es ională La .nivelul ex!,genţe!o r n oii
cailităti â muncii şi a vieţii, diln două :int:repriinderi d in judeM Viilr.:ea. Este sublLniată ideea potdivLt căre:a 0pregărt.kea .proftesianailă trebuie integrală -penmanent in procesul neilrrtreru.p t de .mo denniza.re a produ::iţ~, cu atîit mai mult cu cit in
a.oe.st cincunail, des.fă.,..::urarea Jar.gă a revoluti2i ·teh-

n ico...ştii ilnţifi.ce d~termină schimbare.a şi perfe:ţionarea L'laip idă a ut:daje!ior .şi instalaiţii!lor, a teh-

ndlogi'illto.r .de a.u.::ru.
'Pagină S.n genere ibime iinioamită,
gă
sind .,lu ng imea .de u'Tldă" ipot.rivHă pentru a <:.<>munJoa cu cei cărora l i se adresează, este ,.Pagina elevulw" din „Scintcia tineretului". D ial ogul cu cititorii acestei v i rste predomină în i.ntireaga e-OO!l1omie a ·pagimii, fie că e&te
V-Orba .de rurbrici ca ,,.Extemporal la si.1Dce:·itate",
- UJnde cnUJm$'0şi elevi j~ spun, cu sin perita:tea
PJX>iprie vilr.sk!i, ~oi·nlile de.9P1re lienna sug.er.ati de
repouter (în cazull. ipagi.n>H din 17 qec„· itema extianmo:ranU!lu i ra fust ,iOelie o unie de .r- -ete ai_!e bunu lui simţ"; f :e Jal .cadrul „ D ia:logurilor t imbrate"
wnd.e cili'torîi coman.tează ca~ri iprezentate în pa-

O

pu ţin

exa::te Ciind însă da1te'.e : în
realitate,
Nicalae
T i tulescu s-a
născut j;n 1882 (n,u 1852) deo:i
cu

...

DE PRIM PRESA ADUNATE•.•
d il!l z'arul ..Scin.teia" (7 decembrie):
e Noi utilizări ale sticlei
„Ca p11etuALndeni in
e vorba
tară,

iRub;-ica „Ne-am i nteresait pent ru dv.·• a ziarului „ Inainle" -

Dolj (ll octombrie) ne inif-0tmează:
„P'l"1n1l~ ultimele nout.ăti priimilte la

magazinul cmai01Ve ain -. Porţelan ul ...,
amipllasat la pa,rţerul bloculu i · d in
s trada Mi hai Vi teazul, notăm: vase pentru cuptor din sticlă (s.in.) şi
tăv:i<ţe din sticlă t.ern:norezlsrtlente ; u n nou s.ort!anenit. de c~i de
ceai şi ceşcuţe p entru calea. diJl!
stielă

(sln.) şi o gamă variată
bibclouri •·.

•

de

De ce simplu... cind se poate
complicat?

Am i.nclus nu o dată 'în spaţiul
rubrici i ..Fără su-păe"tare! "
modele
de redac tare greoaie , confuză. Ia.tă
î ncă un exeJl1lP1u, de a ::easită daită
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însă

de nevoia

satis:făr.:uită

de diferite morla1iit.ăţi în cadnt·l Iairg
al
democraţiei so:::.a!iste, de a s-e cun~l.e interes-ul g enerrul, obieiciiv.ele [u i concn'elte, p rqi;:mse şi ace~t!l 
te UJnanlrm, realizate t()t pl'ill1 parrticiipare 'tH1a.nilmă."

• Aproximaţii ...
Revista ,,Pentru pa4-ie" (nr. 10'
publică la Tubr-ica .,Pers<lll'lalităţi j uridi(!e româneşti". un al'ticol d~pre Nicolae 'I'irbul.es.cu, di.n
1986)

-oare aifiăm : .,Cu -peste 134 ani 'în
urmă (la 4 mairtie 1&5e), fo Craiova, s- a născut Nioolae T ituilescu.

care aveau
măta te

să devină

in pri ma ju-

a secolului al XX- iea unul

dintre marii juri.şti ai lumii". A precierile stnL, desigur. ex~e. rntai

peste 104 (nu 134) ani în

u'rimă.

• Furaţi de indignare ...
Est.e bmecun.<0scut Ia.ptul că n iciî n nici o împrejur are, gazetar u l
n u-şi
în găd u ie
„ vorbe
grele" la adresa eroilor săi de anch-et:ă. reip0rtaj etc. PoaiteVO!l"bi
asu;>ru, Î'Şi Poate :?J(jpri ma dezaco·r odată.

<.tul, chi.aT .indignarea, dar :nu poate
iinsullta. lată de ce am cititt cu surp1·jndere în .,Feme!a" (nr. 111/1966) :
„E a.devăooit că trebuie să fii mare
3Jt1tist ca să poli plinge 1a oomandă şi femei a din faţa mea nu este

o m a.r,e egoistă, o prefăcută
care face apel la mir,•·
ciuni şi la fraze surogat asujpr.a suferim\;ei şi ne!ericiiri i ei" (s.n.).
decît

fără adă,

• DiJuări şi eclată~
cronici de artă
în ,,Român'.a li terară " (20 noiembrie). redactate i n;-

Spicuim di n

două

pJasti,că apămte

b:·-un stil -

să recu.noaştem

-

ca-

aubleciivă ~~~~~~~~~~~~~·~~~- -~~~~~~

•Am

văzut•Ne~a . plăcut•- Vă semnalăm

gţ na de profil sau t rim i1t iredaoţie.i inee-.rză ril.e lor
lirt.era're, ek Semnlruta.rU J.· ubr:dlor - Miooro Vergv, .&le.xlan1dru Stroe. Gabriel Năstase - .11e'UşES"c
să răsalUnldă prEo::.ua)ă,i·ilor Sipe-::llfi ce elevf:lo.r.
le
propun m-Odele demne de UT!?Tl.at '{Şi O fac CU abiJi.ta.t;e, !f~ă obosilloruil .şi inef#~lent1.ul aer d'lţllacliie:'.st):' •
le !ilntlirwmă paşii cu discreţie, ti'fl .alegerea vl'hOOar~i
prpf~li.

scw'te no'j:te critic~ .reunite sub titlul „Aşa, nu! ".
pagina, ilustJratfl. cu - fotografii, i ncepînd cu cele

.

U

n

eveniment ca acela

.ar.

.' .·
apatiţiei

· .

'Ulllci 1ilnii .pe har.ta ferovfarâ a
ţ.ăirlL ·
1(eslte Norb:a Kie .noua <ma,g1.strală a cir- '· ·
bune.lui 'Bălben·i-1Ber1beşti-~u) !P(>ate fi ipnezen-

, .ale l\r untaşţlor (Panot,1 de onoare) şi stîrşind cu i.nsibanibaniee ce ,sµrprind secv.en·te din activ:tatea locuî.tioritlior, oorns-tituie o reuşi t.ă pub!Jd s tici, contribuind, aşa cum desigur şj-au propus şi membril
brigăzii (Co:rneiliu .Ifrim, Co~tantLn Turtoi, Oh.ivu
A<vu:am1 Co.nstan.tîin Dob:'e.
Emanoil
Dobrescu,
Constantin Dai:ie) - la schiţarea unei adevărate
micromonografii. a Consiliului Unic Agroindustrial
de Stat şi Oo6pe1-atist Itanc•a . .

D

tat ci·b!toriqor î:ntr.o

g.amă. iVarfa.tă d e
modalităţi
publicistice. Revista· „Flacăra." d in 12 decembrie
a.lege, i.n.s;piirat, fo'to~rtajuJ. I·n pagi na IPUirttind
-cilvillwaţieî

soc:.all îste" o suită <le 'i111t;.taJnt;anee flQ'to.~ioe însotite de exiplhc.aţii tde ÎialP!t SUJCICimlte ,coroanrtar ii .c0re nu exipîlioeă
ceea ee se vede... !), căroi:a Ji se alătură un text
sem111at de Yi.ctcr Răldullesicu, toate reufilit.e s1.llb wtl urJ (.şi a,Qe.Sita 'hine alles !) Fotoreporterul nostru n-a
pierdu t .Primul treru !, voiiba>-c convingăt-0a· şi su„
gestiv despre această nouă ~ailizare cai:e, alături
de a~t.e ctitorii· ale prezentului, sporeşte zestrea patriei şi (et~ila d'.anensiune a acestei epoci.
gener.iJCul ,,,Sulb zo!diia

B

rigada. ziarului ,lnainte" relatează din

Consiliul Unic Agroindustrial de Stat
şi Cooperatist Ianca" - aşa este intitulată pagina dublă a gazetei „lqainte" Brăila din
16 decembrie. Alcătuită diutr-o suită de scurte repartaje despre reaihzările cooperatorilor, în scopul
gene1·al.izării experien~ei frunbaşiilor,

dar neom.iţi nd
oame1ci ai muncii care-şi
desfăşoa1:.ă activi·tatea in Ianca, ra care se adaugă

nici.

ac~ivitiatea

e cllteva

să.pl:ălrnîni,

„Informaţia
u1i.Hă

citim .în
o

ziarul
foainte
a face cunos-

Buoureştiului "

V\llbrkă

d~ilil.ată

cu le umli IPU;tALi;c larg prevelderme

„Dicţional'ului

ortograf·i c, ortoepic şi modologic al limbu române" $Dorat de I'Il&tiitutul de Ungvistl!că, suib egida Al::!adem.iei ReyiUJl:fil<:ii Sooialli&te Romanla. In
cele pat ru articole apărute pină la data ci.nd facem
, această
consemnare,
iniţiatorul
i·ubricii.
fon

Burtnar.u\ s-a oou1pait de prez~tao:ea în ansamblu a
asupra ilffiP'Ortain\~i sa1e ca
· insll.>wmeot d-e luieru necesa1· tu tu·ro.r celor eaa:~
dmesi să-ş( .lî.nsu,şOO.scă nonmele scrier·i·i ooreote a
1
h mlbhl .r omâne şi a a ro'.ndlliit arrxr.i atenţie unor probleme mai dificile cum ar fi spr e exemplu,
sc.ri~ri...a,a cu .majuscutle, siCIDJerea :eu ini1la'1ă
mi.că,
d•icţ~at'.ll!Lu.i, i'05isliind

modu~ruj oom &e SCl'ÎIU derlilvate!e cu sufixe şi pr~
fixe_ R~dactată înta;-un stil ac:esibil. tinîn9 seama
de grad.ele d ifor j te 'ale n hv:ell\lll ul de p,1-.eg.ă!lire al
c1iti•torilo:r, rnbri,ca 1~1· atit).ge pe d€!Plin
s,~·uJ,
coiwingind de necesitatea exprimării şi scrierii
oore::ite a liimrb i•l r()flllâţte.

celorlCtlţi

OBSERVATOR

I

ra.<Clteristic genului : „O conf1nuntare
cu pTo.blem.ele peisajului ca atare
şi cu cele a1e ati1tuoi.nii ce trebuie
adoipta.tă pentl."u a n.u ră.micne
în
sfera pitore1S1"ului şi a t.autol<>gi.ei
se degajă din fuitreguil. exipu.neri i. în
g!r.aoe caire difieră obiecitiv <lat eare, dincoilo de semnuJ tintenţiei comune, răanlin vizilbii tefu;ionaita de
ch.esti.unea liu nrlamentală a 1"2·l.aiţi1ei
aiclliwe cu ambiamitla devenită partener şi lniler.ogaţie": ;,Desenul ferm,
anmătură i.nextu:iioobilă, devine una.ori' tauto}ogie, atuinci cînd e>..'Uberanţa şi decizia .c·roma.tiică 1~i arogă

priana:iul şi luru:pa LdentiJ·h::ănii. da.r
tocmal această dispută intimă de
faiqlur.ă

·eXjp!resivă

generează

sentimentul unei pkturi vii, de confru,rnJtaTe far:tilă
şi de caUtalie";
„Chiţ.ac ~te · acl.eip.tuJ unei anumite
atiţudlni in Te1aţia realitate-imagine„ pe o filieră in care Camil Ressu reprezin•tă jaJooml esenţial. dar
cu.~b.aI'ea _s,3 osieJolează între d i·luări
provo.ca te de e iemen.tul aibmos!eră
şi e:htări qe t-0nua"i intense, pure,
ca~e deri vă dLn adopllairea u.nei atit~ini ~c:tive. autoritare. în relaţia ou pretexituJ ales."

.Fără

supărare

!

DE PBIM„ PRESĂ ADUNATE...
• Lumini, umbre şi„.
cosmice

sentinţe

Sti~uJ „învo1burail-imetaf.o.rlc" nu
este J}l."O"prlu doair mblr.idlor cuHurale. O iJilo-rmaţie. m aJ amplă, pri- .
vi.ud de:;făişu:area cel ui d~l d 1ncU.e.a StmpoZion naiţiona·J de aC'Upun,otu·ră, pubHcată
1n „România
p'itorească"
(12/ 100•5).
debu•tează
a.sit.fel : „ Prin chiar jocul său
de

l:urmlll'ld şi umbre, SilNAC 'S6 se vă
a fi o deca!tl tare a sităirii ai::t.wale în acu1J)'. mr:t.ur.a noastiră. a
reailităţii aflate la i n·tel'Secţia s.p.i?ran ţei c:u re-rult.atele pailrpabU-e. Căi::l ,
inlfire spec.i.aHşitii ai.laţi i.n doisjpută,
aflăm imensa masă de Il!eG!Pe::.ial işti,
oamenii ! Iar între prcleri11t.elt! di-

deş.te

verşifo.r

căir.j

cereet~q:o1·i

-

de la 1ncer-

de sin•reze cu aspiraW de sentinţă cosmică la aplicarea rutinieră
on-es tă şi migăloasă, siau doar îmi-

ţ.a ti:vă

a djferJit.elor 're\etre. de

în.~uea

la

tradi•ţionallă

la aipei1ul
spre laser, e1ectro.ni.că, ordina;to1· int>re t,oa.Le a~estea. zk, răm.1.ne sufet!i,n·ia o.m~nea.sc.ă. cea ~u o mie şi
unuU diin .ch ipuri chi-nuit.oar·e în.că
n .a0nvime.'
'

8 O virgulă, două...

- --,..--

c:rtam d i n „lk :nânia liberă'• (8
octombrie): „Dar ai;ta nu l-a împiedic.al ca, în ac.ea diupă-amlază de
iuinl-e, dnd
se a.fla Ja magazinul
Bucur-Ob-0•:-. să profite de neaten ţia unei cumpărăt-0are care-.şi pusese geanta pe s::aun ca să i-o fuTe".
două

virgu·le 14Psesoc din .fraza
{prima. ar fl tr-ebuit pi.asa.tă
după cuviintuJ „.cumpăiră>toare", a
doua - du.pli .,s-caun"). Fără ele,
Doar

citată

însă,

cumpărătoarea

başă„.

cu premeditare.

devine

păgu

BREP
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B. L a jos, Mihu Constantin şi alţii.
De remarcat din !'ui ta
materialelor cu un bogat conţinut informativ
şi
educativ repor taj ul
despre vraja circul ui
semnat de D. Bartha
Margit, precum şi Jurnal ul de călătorie semnat de alpi n iştii Taina

;
Am pri.mit la redactie
„
ordonatele noii calităli
a muncU şi a vietii" ,
„htoria se scrie sub ochii noştTi " - rubrică
tradiţion a l ă a a lma nahului, însumind o cronologie selectivă extrasă din colecţia ,,Scînteii ". Un amplu dosar jnternatlonal de.;pre problematica noi i
revoluti i tehn ico-ştiin
ţi fice

Impresia de publica1ie temeinic anc0t·ată în
realitatea diversă şi
complexă
a timp ului
nostru. ai cărei realizatori îşi cunosc bine publicul şi înţeleg să- i
respecte preferintele şi
zonele de interes este
dominanta a lmanahului
„SC!NTELA ".
edi ţia
1987. Soliditatea
cons trnctiei tematice care-şi găseşte
expresia
cea mal fidelă în tr-o
prezent.are gcafică de
aleasă iinută conieră edi tiei de anul acesta atributele unei publica'ţ ii deopotiivă accesibil ă. interesantă şi deconectantă.

Cititorii vor găs i un
larg tablou al actualităt ii politice româneşti
ln documentarele „1986
- anul glorioasei a niversări a 65 d e ani d e
la

făurirea

Comunist
„ Pagini de

P artidului

Româ n",
lupt ă

şi

s ub conducerea partidului pentru triumful idealului
socialis t" - grupaj de
evocări prilejuite de aniversarea. în 19R7. a 65
de ani de la crearea
U.T.C. şi a 30 de
ani de la îniiintarea
U.A.S.C.R., „ 1947-198'7
Idea lul
democraţiei,
idealul Republicii", •.Comun că eroică
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şi

implicaţi

ile ei în viata econ0mi co-soci ală ne propune grupaj ul .,Omul şi
uriaşa
lui putere de
crea.ie".
N u lipsesc
n ici pagin ile de evocare i storică: „ Eroica '77".
„ MlrturU noi in arhiva
istoriei " şi nici reportajele, grupate sub genericul „ Din carnetele
de însemnări ale reporterilor şi redactorilor
„ s cintcn„. intervi ur i din
actualitatea imedi a tă, recomandări practice pent ru păstrarea să nă tăţ i i,
precum
şi
r ubricile,
deosebit de apreciate
de citttorii ziarului :
„Instantanee pe mapamond", „Faptul
divers", „ Breviar juridic", „ Din caietul grefier ului", precum şi o
colecţie bogată de curiozităţi din l umea largă, epigrame şi caricaturi, ilustraţii inedite,
o culegere de versuri
tematice ,,Din «Antologia lirică a păcii„", ş.a.
Acest sumar d~ns şi
echilibrat. prezentat întt·-o ţinută grafică de
excepţie, perfect adecvată
continutuh.1i şi
reuşind să-l pună
în
valoare. imprimă a lmanahului „Scînteia" 1987
caracteristicile un ei lecturi pasionante şi instructive.
M. C.

Duţescu

Almanahul „ ELURE",
care incepind din anul
1985 apare de regulă in
prima săptămină a lunii decembrie. practic
î n p ragul treceri i anilor dintr-unul în altul,
cînd prezentul devine
deodată trecut, jar viitorul o realitate palpabilă, îşi propune ca o
constantă
preocupare
să pună în centruJ atenţiei
cititorilor pro~
blematica vastă l egală
de om ul creator. Această cuprindere largă,
aproape totală a principalelor aspecte privind activitatea econom ico-socială
pusă
în
slujba societăţii socialiste m ultilateral dezvoltate din România,
caracterizează şi în acest an textele cuprinse
int<re copertele almanahului, semnale atîl
de reporterii şi publicişti.i cotidian ului
central în li mba maghiară
al Frontului Democraţiei
şi Unităţii Socialiste. cit şi de o serie
de colaboratori de prestigiu precum Szâsz J a nos, Mihai Caranlil, Mikl6s Laszlo, Buszâr Sândor, Constantin Za mfir, Lăzar Edit, Fabian Imre, Gyarmath
J anos, Guzs Jrnre şi
alţii, precum şi imaginile fotografice de o
calitate deosebită. reaUzate de peste trejzeci
de artişti fotografi co11sacraţi şi amatori din
ţarn noastră dintre care
amintim pe Hedy LOfner, Haragos Zoltâ n,
Florin O. Andreescu,
Iosif Essig, Găin ă Gerendi A niko si Dorei,
Feleki Kăroly, Knapp
Anton, Cornel Miftode,
Molnăr Zoltă.n , Szentes

şi

E mil Coli-

ban, ambii făcînd parte d in prima expediti~
românească din mu nţii
Himalaia.
Pagini captivante de
lectură
poezii de
Marius Robescu, .Maris
Caklais, J anko Dimov,
Adr ia na Vela, Eugene
GuJllevic,
Agostinbo
Neto şi alţii. proză de
Koszt-0lânyi
Dezsîi,
Martu Larni, Vasile
Bi ra n sau B. T raven
- , din literatura pentru copii şi tineret,
noutăţi din lumea şti
inţelor. un bogat curier
juridic. sfaturi u tile
pentru tinere gospodine
privind prepararea alimentelor. o s u bstanţial ă
t'Ubrică de sport, umor şi
un concurs de rebus
întregesc iniaginea generală, oferită de almanah cititorilor ziar ului „ Elore", editia
1987, apărută in condiţii
grafice excelente.
car acteristice t iparulu i
Combinatului Poligrafic ,. Casa Scînteii ".
L ENGYEL Sandor

Aflat la cea de a 38-a
almanahul cono traditfe de acum bine fixată în conştiinţa
cititorilo.r
de
Limbă germană din tara
noastră. Autorii
almanahului - redactor responsabil Ernst Breiten-

ediţie,
tinuă

s tein, prezentarea "rafică Victor Maşek" au urmă1it. ca şi în trecut. în primul rlnd o
prezenlare vie şi multilatera lă a realităţilor
de azi a le patriei, a
mw1cu

înfrăţite

a tu-

t uror fiilor ei.
Reţinem din sumarul
ediţiei
di n acest an,
spre exemplifical'e. reporta.joi despre con strucţia noii linii ferate
Vilcele - Rimnicu-Vilcea, care va scurta s ubstanţial l egătu1·a inh'e
Bucureşti şi Sibiu şi a
cărei
ina ugurare este
-pre:văzută pentru 1988.
Timişoara de odinioară
şi de astăzi este prezentată folosind ca
pretext
une le
vech i
ilustrate de Walter
Jass şi Walther Kons chitzh-y. O vizită la
Turnişor sat care
ţine de munlcipiul Sibi u - a u făcut-o Helmut Kamilll $i Edmund
Hofer, s pre a înfă1:işa
fa text ş i imagine locuii Lorii de aici. oamen i
aprecl.ati pe multe din
marile şantiere ale tăr ii
ca meseriaşi pri.cepui i.
precum şi ca buni gospodari la ei acasă. Trecutul şi prezentul in
comuna Dognecea in
Munţii Banatului este
tema unu i pitoresc reportaj
de
Werner
Krernm
şi
Walther
Konschitzky. Renumiţii
împletitori de coşuri
din Şona - Arad, care
realizează şi o valoroasă prod ucţie pentrn export. sînt lniăţişaţi într-un reportaj de Walter Woll.
U.n interviu cu prof.

Cojusca Mare'', „Un
vint rău pe malul apei ", „O iarnă cumplită" , „ Varianta neoficială",
„Enigme p e şo
sea", „Capcana ele la
s tina arsă " ş.a . Sînt
reflectate dramele t.răi 
te de kansfugi, de cel

dr. Ioan Pop D. Popa
despre succesele
de
prestigiu ale şcol i i medicale româneşti
I a
realizat Martin Ohn-

weiler. 1n acelaşi con-text se incadrează ş i
alte materiale despre
noutăţ il e tehni co-ş tiinţi

multe dintl'e ele
apUcabi!Litate pracpenttu cititorii alma nahului. Sînt prezente aspecte din istoria patriei, a. luptei ini'.răţile duse de poporul
roman şi de naţionali
tăţile conlocuitoare, precum şi un bogat material .cultural şi artistic. Traduceri în limba
germa nă
din cele
m ai bune au fost
publicate din creaţia
poeţilor Eugen Jebeleanu, Lucian Blaga şi Ion
Pliat. Dintre p oetii de
limbă germană din ţai·a
noastră
slnt prezen ti
poeţi i Franz Boiljak şi
Joachim WUtstock.
Ţine de trad i ţia
almanahului „Neuer Weg"
de a alcătui în fiecare
an ş i o rubrică pentru
oei mai tin eri cititori,
cînitecele şi poveştile
ilustrate ce le sînt adresate constituind an ul
acest.a o n outate. îa
~<>pi.ritul aceloraşi preocupări ale redactiei. de
a Ci de folos cititorilor.
se încadrează şi rubrica destinată v ieţ ii de
familie. O rubri că sportivă
relatează
despi.:e
cele mai impoman te evenimente ale anului
. sporti:v 1986 din ţară şi
din străinătate.

caî e, ade mil'ajul Occidentului, şj-au pătăsit
ţara („Iluzii
spulberate", „Iahtul ").
Şi în prezenta ediţie
dezrădăcinaţi

fice,

traşi

C·U o
tlcă

Hans LIEBHARDT

Reî-.oifi•vă

Uter~a

beletristică

îşi ia.flă

A

apărut ediţia

1987

a Almanahul•u i revistei
„PENTRU
PATRIB".
Un sumar cuprinzător.
o tematică densă, variată, o redaotare îngrijită şi o .grafică adecvată au îndrepiăţi:t şi
in ae::est an aşteptările
cititorilor.
Almanahul se d eschide, firesc, cu o cronică
amplă a devenirii n oastre socialiste în 1006 an .de prestigioase implini1·i - şi
contin uă
cu alte airticole pe teme
de
actualitate.
ESte
ma.reală, î n acest 'OOntext, aniversarea a 65
de ani de la orearea
Uniunii Ti neretului Com unist.
U.n punct forte al aJ mana huluj :
evocarea
amplă,
sub geneDicul
„Cazuri dln caietele de
document:are", a unoL·
momente tensionate din
activîl'atea organelor de
se~ mi tate şi miliţie, în
pel'loada de consolidare
a -puterii populare. dar
şi în zilele noastre. O
su.ită de schite îndeamnă la lectură chiar prin
iit..lurile lor : „Ata.c la.

locul cuvenit.
Proză de callH.ate sernnează
Eugen Barbu,
Ion Dodo Bălan, Nicolae Tăutu, Aurel Mihale, Eugen Teodoro, Ion
Aramă, George A.lboiu,
Stelian Sârbu. Versur lJe
de ·inspiraţie patriotică
apa1ţ.1n ~ui Nichita. Stă.
nescu, Nicolae Dra.~oş,
Haralambie Ţu gui, Dragoş Vicol, Nicolae Dan
Fruntelată, Radu Cârneci, Corneliu
Vatlim
Tudor, Adrian
Mierluş că , Dan Mutaşcu.
File inedite djn istoria spionajul ui. rubrica
„Spionaj în Galaxia
Gutenberg",
tra.ducel·i
din Geor ges Simenon,
LiUan J ackson Braun
şi din alţi „aşI" ai „gen ului pq)jţist" , un intei·viu cu Simon Wiesenthal,
supranumit
„vînătorul
de nazişli. " ,
v.in să completeze bogatul swn-ar al almanahului. Fireşte, nu sî.nt
·Uitaţi
nici suporterii
clubului
s p0.r tiv
din
Ştefan cel Mare. Şi nici
iubitor.ii de umor... Aşada.l', L'eali.zatorii acestui
almanah
merită
din
pli'n
felicitările
n oastre.
C. T.

abonamentele

pe anul l 9S1

la revista
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ZIUA TIPOGRAFIL ·OR

f D

espre cei dragi, despre
oamenii apropiaţi., vorbeşti
de obicei rar.
Poate din convingerea
('(i vorbele pe care le-ai sp1tne si11t
ştiut~, că prieteniile trainice
de

Etapa

o viaţă. nu se exprimă. prin fraze

alese ci prin gesturi simple, de fiecare zi. O astfei de prietenie d.e
o 1:tn ţu - cu aniL numărindu-se
de la i.ntîi.a pagină tipărită. ce 11
adus oamenilol' veşti d espre
oam.eni - ne leagă pe noi, ziariştii.

brie,
şi

tOV<Jt'âŞiltJT
de emoţii,

noştri

de

de zile

şi nopţi

La Oradea, in moderna am-

bi a nţă

a noii tipografii a Intrep1·inderii poligrafice Crişa na, a
avut loc. recent. finala pe tară
a concursului profesional al tipografilor, sub genericul „Cartea
de aur ". la care au participat
muncitori
de înaltă
calificru:e în meseriile :
culegere
mecanică, c ulgere manual ă,
tipar pla.1, tipar inalt şi leg'i.torif'.
Au fos t prezen ţi la inh·ecerea
de:::făş urntă la cele mai înalte
cote calitative aproximativ 100
de concu renţi din 23 de întrepri nderi poligraCice şi tipografii
din î n treaga ţara , dştigători ai
r~zelor anterioare. meseriasi car·e
s-au eVidenţiat pri n calita tea
deoseb ită a tipăriturilor executate de el - cărţi. reviste, ziare,
albume etc.
După o departajare difi cilă fi rească, avînd în vedere ni velul profesion al ridicat al tuturor concu renţilor. precum şi valoarea în altă a lucrăril or leorelice şi practice real izate de aceştia un succes deosebi t a
fost repurtat de poligrafii oră
deni, care s-au clasat întTe primele trei locm·i la toate cele
cinci meserii intrate în concurs.

tru-

petrecute :n fata şpalturilor şi a
paginilor d e ziar. urări de fmpliniri
profesionale şi bucurii omeneşti .
SînL împliniri. sint bucurii. I.a care
ne siniti m părtaşi. a.şa cum sărbă
t our ea lor. a tipografilor, o simţim

ca fiind şi sărbătoarea noastră.
Lucrăm

împ reună.

nici nu s-ar

supărăm pentru o 1iteră, ne mai im.păcăm pentru o pagi11ă frumoasă, eforturile
noastre se împletesc. reuşitele noastre se condiţionează unele pe altPle.

putea altfel. 11e mal.

Cu dori •it.l de a mu11ci m c>rP.U mat

bine. de a

răs punde

m ereu m-ai

ei:l.genţelor cititori/or, ne st ră
duim impreună, „frunte lingă frunte''. să. avem publicaţii bune. interesante, să facem astfel înclt z-ia-

exa.ct

să trăiască mai mult decît
c lipă. Mer itul ar fi deopotrivă

rul

ziari-ştilor şi

rirea este,

o
aL

al tipografilor, îndatoa ziariştilor

deopotrivă,

Sim!>iU1 13 decembrie, la. pia~
comemorativă

toată inima, Za ceas de sărbătoare.

Cristina DUl\ll'fRESC U

"'------~~~~~~~~~--

lată şi palmaresul concursului :
Culeger e manuală : I - Cimpoacă Virgil (I.P. „Oltenia " Craiova), JJ - Vad Gheorghe (l. P.
„Crişana „ Oradea), 111 - Dumih·u Mariana (I. P. „ 13 D ecembl'ie"
B ucureşti):
culegere
mecani că: 1 Duţă Silviu (1. P .
„Oltenia ·• - Crniova), II - T omuţa Ecaterina (I. P. „ CL' işan;i '·
Oradea), III Ştefănescu
Cornel {C. P. „Casa Scinleii " Bucureşti): tipar inalt: I Molna r T iberiu (I. P . „ Crişana " Oradea). II Budai Gyorgy
(Tipografia Tg. Mureş); IU C1·eţu Ionel (C. P . „Casa Scinleii") : tipar plan : I - Haghiac
Bănui (I. P. Galati), U Şer
ban Florea (C. P. „Casa Scînteii"' - Bucureşti} , lll - Tesza~·i
Vasile (I. P. „CrL'lana" - Or;idea): legUorie : I
Şerban
Cost ea (C. P . „Casa Scînleii" Bucureşti). 11 Boboş ilă Constan tin (l . P. Filaret Bucure~i), 111 Korda Arp:i.cl (1 . P.
,. Cri şana" Ot'!i!'""lea).
P e întreprinderi. clasamentu)
este următorul: I - I. P . „Crîşana ",II C. P. „Casa Scîntei.i '·
- Burureşli şi II I - I. P . .. O ltenia " - Craiova.

Depunere de coroane

si. a tipografilor. Pentru că, iată.
chiar ac·eastă urare de succese. de
impliniri, pe care le-o adresăm din

se aşterne pe o filă de revis tă fot
prin truda lor. a tipografiior.

a concurs ului

„CARTEA DE AUR"

de tipografi.
ln zi de sărbătoare, însă, cuvintele ce ră.min nerostite in mod obişnutt, îşi cer dreptul işi gă
sesc. poa te. răgazul - de a. se aduna în urări. A st fel de urări adresam şi noi. azi. de „Ziua tipograji!o,· '. sărbători tă. 1a I3 Decemdă

fin.ală

I

)

in memoria. eroilor căzuţi în luptele din decembrie 1918 p entru drepturile clasei muncitoar e, a avut Joc solemnitatea depunerii unor coroane
d e riori din partea colectivelor
de oameni ai muneH de la Com-

bio.a tul Poligratic „Casa Scinteii ",
a a.ltor intreprinder i poligrafi ce
din Capitală. lu aceeaşi zi. r eprezent anţi ai unor colective de
mun cit.ori tipografi şi pionie ri a u
depus coroane şi jerbe d e flori
la mormintele eroilor căzuţi în
decembrie 1918•

•
Satisfa cţia muncii. la pagina ţict
ttpografiei „ I. P .
Informaţi a · ' :
re-

vista

„PRES.4

NOA STR Ă'·

este

gata de tipar.

Foto : Gabriel
MIRON

Caleidoscop • Caleid9scop • · „Cal;eiâos'Cb.P. ·• Caleidoscop
Cu vreo doi ani î nainte de
„ Gazetei de Transilvania", George Bariţiu şt Timotei Cipa-riu discutau într-o
zi, 1.a· VîlceLe 1 cu doi vestiţi
neguştori braşoveni. Cunoscuţii căTtu.rari
aTdeleni aveau
nevoie de sprij·inul lor finan•
ciaT pentru a. putea să· înfiinţeze o publicaţie românească 1.a Braşov.
- Ci.ne sînt domnii cu care
aţi stat de vorbă? au fost întrebaţi negustorii după plecarea celor doi cărturari.
Comercianţi, ca şi noi!
a răspuns unul dintre ei, agasat de intre·bările cu.rîoşilor.
Dar
cum îmbrăcămintea
cărtura:rilor nu părea a fi de
comercianţi, curioşii i-au privit nedumeriţi. Aşa că unul
di n tre n egustori s-a văzut nevoit să adauge:
Comercianţi de„. substantive!
apariţia

*

Despre Mark Twain s-au
scris muite. ca publicist şi

Jj
„.Sau mai
neapărat

să

editor. A intrat în legendă
prin umorul său proverbiai.
Vroit, dar şi„. nevroit. ln acest
context, păţania unuia dintre
colaboratorii publicaţiei pe
CaTe O edita, scriitorul a.meriA

lntÎmplări

hazlii

din
tumea presei
can LoveLand, ni. se paTe nu
lipsită de tiLc.
„ I-am trimis
spre publicare p ovestea
scriitorul schiţa
«TTUpeLe
mărşăluiau
spr e sud„". ln
cîteva zile, manuscrisul mi-a
fost înapoiat cu menţiunea :
«Taie 10 OOO de cuvinte». Nu
m-am atins de lucTa.re timp de
zece zile, apoi am trimis- o
tnapoi. I mediat am primit p r in

poştă

următoaTea

telegramă

:

„Acum e mult mai bine. Se
publică

în

-numărul

viitor".

*

Implicat
în
„ afa cerea
Strousberg", cunoscută şi sub
denumirea de „Afacerea căi
lor f eTate", CaTol I a devenit
obiectul unor vehemente
atacuTi de presă. SatiTa e-ra
pri.nci.paJa armii a gazetaTilor
fYTOgresişti, în rindurile celor
ce o foloseau. a.flîndu.-se
şi
nume de pTestigiu. in publicist-ica. vremii : B . P. Hasdeu,
1.L. Caragiale ş.a. Reproducem o scu-rta anecdotă suge stivă prin conţinutul ei:
„ lntT-unu1. d i n anii tTecuţ;i,
un principe se-n·su.Tă. După
obicei, merse să se confeseze.
ConfesOTUl îi adresă fOTmula
obişnuită:

-

Prin ce ai

păcătuit,

f iu.-

le ?
- Prin cuget„. prin cuvinte„. prin. acţiuni.
- Ce 1el de acţiuni?
- De căi ferate, păTinte !"

minute de l!indire ...

multe,

dacă

ţineţi

terminaţi

cu victorie
mica problemă
de perspicacitate
şahistă pe care
vi-o propunem.
Aveţi piesele albe,
dragi cititori,
io r outorul problemei
prei_entotă
pe diagramo alăturată işi rezervă
negrele, deci dispuneţi de o superioritate numerică de-o dreptul covirşiloare. Dor numai d ouă mutări
vor fi oare d e ajuns pentru a pu-

Gazetăreşti ••• •

'

ne ca păt rezistenţei piesefor neg re
- puţine, e d rept - asediate in
centrul toblei '? lncercaţi I
Pentru cei care se g răbesc
şi
vor să afle imediat rezultatul disputei, este suficient să deschidă
revisto
noastră Io pag. 37 unde
am inserat soiuţio, cu explicaţiile
necesare. Dar, mo i inti i, încercaţi I

Radu VOIA

ORIZO NTAL: 1) l n fieoare an, Io
13 Decemb!!e, le serbăm ziuo (pi)
2) l.ntr-o filă I - A reuşit un material interesant 3) A pregăti pagi na
pentru rotativă - Vorbe finale I 4)
Locul sigili ului - Grup de cose
solicitate in
exerciţiul
scrisul ui
(si ng.) . 5) Echipă, pe vremuri, Io
loc de frunte in ru bricile sportive
- Zea mă - lncepe alfabetul ! 6)
Gazetari p rofilaţi p e materiale informative 7) Pagi ni pregăti te pentru turnare i n pl umb 8) Cotă medie ! - Le cap etele rîndului !
Men ţionat pe ma n şeto ziaru lui 9)
Grofic săptăminal de predare
a
materia lelor - Într-un anumit fel
10) Articol de fond.

,

VERTICAL: 1) Firma unui articol
- Articulaţie 2) Dă mai multă viaţă
publicaţiilor. 3) Apeduct în Elveţia - La mijlocul co[ldeiului !
4)
A î nfrumuseţa - Fragmente (fie şi
literare) 5) Literă chirilică - Pub licul solicitat pentru o anchetă
de · masă 6) Copertele revistei ! Inima„. cînd e bolnavă - România, in codul rutier 7) Culoare in
care apar unele publicaţii 8) Metol des folosit - CJolega noastră
de redacţie - Aşii ! 9) M i ros specia l - Colaboratoare 10) Din nou
in ziare ! - A pa re de două
ori
mai rar d ecit un ca,l endar.
Dicţionar : AEL, GEA.

C. DIAMANTOPOL
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CITIM ÎN PRESA NOASTRA DE ACUM UN VEAC .
ConvenUa. co mercială între
Francia şi Româ nia s-a încheiat. ln curind va fi supusă
aprobării Camerelor. („ Na ţiu
nea ", 9 decembrie 1886}

*
Azi s-au început
la Viena
negocierile pentru Convenţia
comercială cu Austria.
D. D jm, Sturdza are putl.".ri

de a trata cu
Austria cum va crede de cu-

şi p1:in
pă1:'ţilor

fru moasa executar e a
ei. Acest monument
colosal este aşezat in insula
Bedloes la New York şi aruncă o lumină mare, departe împrejur, astfel că navele pot
găsi calea sigură spre port în
nopţile cele mai furtunoase.
(„ Răsbolul ",
7
decem bri.e
1886)

nemărginite

vi intă.

Soarta tării depinde noar
de d. Dimitrie Slurdza. („ llăs
boiul", 23 decembr ie 1886)

*
roman.
S ub acest titlu, a pa1·e la Braşov o
foaie pentru invătătu1·ă şi petrecere. alcătuită pentru meseriaşi şi toţi iubitorii de meserii. Acest organ conţine
materii variate şi instrudlve;
iese de două ori pe lună şi ,
costă pe an numai 4 fra nci
pentru România. (uNa.fhrnea ",
29 dec. 1886)
Mes er i a.ş ul

* d.a.torie publi~
de clară ca
datoriile defunctului C. A.
Rosetti, existente la epoca
mortu sale.
Ministerul de finanţe va
proceda la constatare prin agenţi i săi şi va achita aceste
datorii.
·
Se deschide oe seama Minlsterului de finanţe, in acest scop. un credit extraordinar d e lei 70 000. care se va
acoperi din fondul înscris in
bugetul statului pentru deschiderea de credite suplimenta1·e şi ex..-iraordinare. („Românul'', 12 dec. 1886)
Se

că

*

L a. 6 (18) d ecembrie, d . G.
Ba.riţ serbează

jubileul de !'iO
de aru ca ziarist. Cine nu-s!
aduce aminte de serviciile a duse nu numai Ardealului,
dar tuturor românilor de
F oaia pentru minte. inim ă şi
literatură şi de Gazeta Transilvaniei ? Frn'ţii de peste
Carpaţi vor serba jubileul lui
G. Barit ş i din toată sărăcia
lor ei se cotizează pentru a
cum.păra
o căsută

bătrînului

luptător

de 15 OOO florini.
Ei vor înmina ilustrului d ecan al presei române o adresă de recunosti ntă în searn
jubileului. („ Universul", 3
decembrie 1806)

*

Sta tua Libertăţii , dăruită de
Statelor Unite Americane. este o adevărată mlnu ne. Ea deşteaptă admira\iunea
nu numai prin mă1· i mea ei ci
Fra nţa

34

Lu crările

'*

restaudrii catedralei Trei Erarhi de la Iaşi
sînt m ult activate.
D. Orăscu, arhitectul Ministerului cultel or. este î nsărcinat cu ac.eastă l ucrare.
La p1·imăvară va avea loc
inaugurarea. („ Naţiunea ", 25
decembrie 1886)
Statul a

*

cumpărat

colectia
a d -l ui M. Kogăl 
n icean u. (.,Universu.I", 3 d ecembrie 1886)
arheol ogi că

*

Reprezentantul AgenUei Bavas din Aten a. a păţit-o . Lum ea indign ată de telegramele
false pe care le transm itea în
stră i nătate i-a dat o lectie cam
aspră şi foarte
simti toar e.
Aşa ne spun ziarele de acolo. (., Răsboiul", 6 decem brie
1886)

* Ioan OimpiAflăm că d-l
n eanu şi -a luat în serios mis iunea de primar al Capitalei. D-sa procedează într-un
m od foarte sever chia r şi cu
colegii săi din Consiliul Com unal. A.şa, între altele. d-1
Cîmpineanu a luat următoa
rele măsuri :
1) este cu totul in terzis f umatul î n sala şi in timpu]
şedi n ţelor consiliului :
2) membrii consilieri vor fi
datot·l să nu maj stea lun~iti
pe canapele în timpul şedin 
(ei ş i să stea în mod cuviincios pe scaunele d in jurul
mesei.
Ş i, altele de acel aşi calibru.
Cu măsuri de acestea credem că d. Cîmpineanu ş i -a
inaugurat destul de serios misiunea de primar al CapitalPJ.
(,.Na iiunea.", 16 decembrie
l 886)
*
Ministerul instrucţiunii
p ublic,e a adresat urm ătorul m·din circular călre directoarele şcoalelor prima1·e urbane
din ţară : „Ministeru este informat că unele dJn dvs. fiind măritate şi locuind cu sotii d-lor în loca1ul şcoalei. aceştia se amestecă. în afacerile şcoalei, ca şi cum prin c-a-

ar fi contractat şi calitatea de a fi membru al
corpului didactic.
Acest amestec este cu tot ul
oprit pretutindeni în
şcoală. Nu veţi conduce şcoa 
la ce diligeţ.,i decî.t după ordinele autorităţii superioare
şi după Priceperea şi moc!UI
d - voastră, de a vedea.
Acelea dintre d-voastră care
vor permite în viilor amestecul so~ilor d-lor în afacerile
şcoalei. în orice m od ar f.i,
asemenea iapt. odată constatat. va atrage după sine imediata depărtare a d-voastră
de la directoratul şcoalei ".
(„Răs boi ul ",
1
decembrie
sătorie

1886~

* d e slă bire.
Pliniu ş i cura
Jn anii din w:mă s-a vorbit
adeseo1-i şi s-a întrebuinţat
cura lui Oectel, de a se abţine la masă şi c.itva timp
mai inainte de la orice bă u
tură. ca să scadă grăsimea omulw. Dar a ceastă cură nu
e nouă. tn „Bistoria. n atur.ills" XXIV, 41 (23) a lui Plin iu se zice : ., Cel ce vrea să
să i se mărească
cuprinsul
corpului său şi să-şi irn~rasă
o burtisoară. acela se cade să
bea in tLmpul ml·ncării; iar cel
ce vr ea să-i scadă cuprinsul
şi să nu i se rotun~ească p1n.tecele, acela nu tr ebuie să be;i
cind mănincă şi chiar dună
aceea să bea puţin sau peste
tot să se abţină cit se poate
de
la
băutură" .
(Gazeta
Transilvaniei", 24 decembrie
1886)
*"
Un duel a fost la Botoşani
între d. Cerchez de la „ Vocea
Botoşanilor"
sî d. General
Pilat.
S-au scb.imbal la 30 de paşi
cite trei gloanle„. Nenorocil'ea
nu s~tntim1>lait. ,(„Universul",
31 decembrie 1886).
sfirşitul *unei r eprezende la Teatrul National,
publicul entuziasmat cheamă
pe actori :
- Iuli.an, Manolesc u. Mateescu.„
Un servitor care a.ştepta afară pe stăpină-sa, crezînd că
va fi un obicei la teatru ca
servitorii să-si cheme stăpi„
nii, se repede în sală şi strigă
cît îl fa gura :
- Cucoana Măndica Toporaş ! ( „ Univers ul", 10 decembrie 1886)
Rubrică rea1izată de
Rodica. ŞERB ANESC U

La

taţii

Egon
Erwin Kisch,

ziarist

şi

luptător
pera
lui E. E.
Kisch a avut o
infl uenţă
puternică asupra
evoluţi ei
culturii şi a îmbogăţit
patrimoniul
literatur ii
mondia le, se arată in
rezol uţia Con.siliului Executiv al UNESCO.
Centenarul naşterii lui
E. E . Kisch
(18851948) a fost ins cris în
calendarul să rbător ilor
organizate de UNESCO,
ace.sila fi~nd apreciat
ca un renumi t r eparter, ale căru i r eporitaje
can.tinuă
să
fie şi astăzi .foarte
actuale. $ 1 aceasta deoal'ece ,, Kisch na a !osi
un ziaris t super fici::tl
care s-a mulţumit cu
ceea ce a văzu t şi a
a uzit. El a verifica t cu
grijă
toate datele şi
înainte de a acţiona ca
r epor ter, s- a pregătit el
însuşi conştiinci os şi a
cu
alen Ue
s tudiat
s ubiectul care ii interesa ", arată J . Tomas
şi O. Kozlova, a u torii
cărţii „ E. E . Kisch, ziar ist şi luptă tor ", publicat.ă de Organizatia Inte rnaţională a zia1:işti 
lor în 1985.
Penlru Kisch, m isi u .
nea de ziarist însemna
n u numai descrierea lumii. ci şi lupta pentru
a o face ma i bu nă. Această concepţie desp re
ziari sti că,
pre cum şi
talentul să u a u făcu t
d in Kis ch unul d in cei

O

mai de seamă r eporteri
ai secolului nos tru. Activităţile sale an tirăz
boinice ş i antifasciste
s -au reClectal in reportajele publica te. Numele lui Kisch reprez in tă
un sinonim nu numa i
pentru a denumi un nivel înalt a l ziar istici i.
dar şj pentru a desemna lupta pen tru pace.
Cartea
conţine
în
partea de introducer e
d ate semnificative clin
v i aţa şi opera ziaristului ceh. Sînt reda te aspecte din activitatea sa
d e reporter local la
P raga, din experien ţa
sa revoluţionară şi antirăzboinică. De asemenea, este descri să concepţia despre reportaj,
care l-a făcu t cunoscut
in î n Lreaga lume. Un
loc important ocupă informa~iile car e îl prezin tă pe Kisch ca u.n
lup tă tor de sea mă pe
frontul păcii.
Kisch a începu t să
s crie pentru un m ic
ziar german din Praga,
oraşul său , natal. In că
de la 20 de a ni a devenit cunoscut pr in reportajele sal e despre evenimen te de deose bită

însemnătate.

După

ce s- a stabilit în Berlin, in timpul primului
război mondia l. a scris
caietele de război. L 2
Viena aderă la mişca
rea clandestin ă a r adicalilor d e s lînga. 'fimp
de 8 ani el este ziarist
colaborator şî publică
în 1)resa progresi s tă reportaje şi at'ticole care
au fost culese în volume, culegeri de s crier i
precum : „Para disul american ", „Ch ina secre tă" . ..Debarcare
in
Australia" , „Şansa s u.ride celor care nu au
teamă" etc.
Antifascist fer vent, el
a fost ares tat de nazişti. După ce a i eşit
din închisoare. el a emigrat în Mexic. Du pă
acest exil a publicat o
ser ie de reportaj e strînse în lucrarea ., Descoperiri în Mexi c".
Deosebit de va lor oase şi actual e sînt vederile lui Egon Erwin
Kisch despre r epor taj.
După opinia sa. m unca ziaristului este rte o
deosebită

impo11anţă

pentr u
că
subiect cere u n
a tent înainte de
tare. Şi orice

fiecar e
stud iu
redacs tudiu

d espre r eali tatea înconj urătoare este, de fapt.
u n reporta j. Kisch fac~
co m paraţi e
în
a cest
sens cu metod ele folosi te de Gus tave Flauber t şi Emile Zoia care
totdeauna au studiat în
deta liu r ealitatea pc
care a u zugrăvit-o in
opera lor. Deosebit de
valoroasă este ant9logiu
publi cată de K is ch
în
1923 des pre clasicii ziaristicii, în care prezintă şi caracterizează, î n
76 mici medalioane, 76
clin predecesorii presei
de pretutindeni, cu ex emple a tit pozitive, cît
şi negative
din opera
acestora
L a Congresul scriitorilor in apărarea culturii, care a a vut loc la
P al'is in 1935, Kis ch
spunea : „Ziaristul valoros este ziaris tul adevărului , care t rebuie să
r ezis te tu turor ten taţi
iilor. El tr'eb ule să nu
piard ă din vedere n at ura artistică a muncii
sale. El t reb ule să ::ileagă
culorile şi pers pectivele adecvate ş i
să creeze o operă de.
a rtă. El trebuie să a ducă trecutu l şi v iitorul într-o a rmonie r eci procă aceasta înseamnă fatezie,
l ogică

şi

eviLa.rea banalită\ii
d emagogiei. Cu
calitatea artistică,
ziari.stul trebuie să pt·ezinte adevărul şi numai adevărul pentru că
nevoia de adevăr ştiin
ţific,
verificabil
este
cea care face atit de
peri culoasă munca reporten1lui - periculoasă n u n umai pentru par azi tii lumij, ci şi pcn-·
tru el în suşi... E di fi cil
să prezinţi adevărul e xact într-o formă facilă
fă ră să-i aducă preju ·
d icii; reportajul înseamnă a arăta care sînt
m ecan ismele care aciion ează in realitate şi
de obicei in acest plan
în Lw11ea noastră slot
multe aspecte inll'istâtoare, negative".
!n con tinuarea lucră
rii. sint prezent~te
o
culegere de reportaje
d in volumele ziaristului
ceh : „Masacrul de pe
Drin.a", ,.Camer a
lui
Lenin", „Tra.ver s iod că„
la r e deşertul ". „ Rusia
văzută dintr- un tren",
.,La lucru cu Charlie
Ch a plin" , „ Un prizonier al celui de a l treilea Reicb ", .,De barcar e
în Austral.ia." , „Fabrica
d e pa n tofi" şi altele.

şi
a
t.oală

Victoria ILIESCU
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teresele plicii, ale civilizaţiei ".

Rubrica „Noua. ordine
în dom e-

i ntern a ţiona l ă

niul

Cu prilejul îrnplin:i:rrii
a 40 de ainJ de la crearea O rganizaţiei lnler naţio n ale a
Zi ar iştilor
0 .1.Z„ secretariatul
gener al al acestei or gan izatii a prim it o scrisoare din parte.a preş edintel ui să u de onoare. Jean-Ma urice H erma.nn, in cave se 1·eJ evă,
i nitre al tele : „ Ziaristica
nu este şi nu trebuie
să fie o pr ofesiune ca
al tele. Ea ar e o funcţie socială dintr e cele
mai elev a te. Avem încr eder e in raţiunea u mană, s iotem
convinşi
că toţi oamenii bine informa u sini capabili sli
înţeleagă care sint in-

informaţiilor şi

muni că rii " inserează

t.i.colul

co-

ar-

lui

Wolgang
Kilei nwăchter, doctor în
ştiinţe la Instilutul pentru st.ud.ii internalionale
din cadrul Universilătii
„K arl Marx" din Leipzig, consacrat lucrărilor
celei de-a 2-a mese rotunde a UNESCO, pe
tema unei noi ordini
i ntern ationale in sfera
infommâţiilor. care a avut loc la Copenhaga,
in perioada 1-7 aPJi.ilie
1986. P.articipan~Ll
au
adoptat un raport final, care va n prezentat celei de-a 41- a sesiun i a Adu nării Generale a ONU şi
celei
de- a 24-a Coniel'inţe a
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Următoarea

masă rot;undă
tă

temă

pe aceasva avea loc

în 1987. în Jugoslavia.
Numărul 7-8 aJ revistei „Le J ow"l'lalis te
Democr.atique"' a inserat o informare o:e.feritoa.re la desfăşurarea şi
reziultaleJe
conferin\,ei
jnte111.ationale a ziariş
tilor cu tema
„ Mass
media şi drepturile o1nului ", care ia avut loc
la Moscova în perioada
21-22 aprilie a.c. Art icolul r espectiv a fost
precedai de citeva exlirase din interventille
pa:rticiDa:rtUlor la confe.i•intă. Sectiunea „Activităţi

a.le

internaţion ale

zfariştilor" publică
numărul de
rată

în
-tragmente ·din aJocutiun:ile rosite de J . Ba.ngo,
vicepreşedintele Uni unii
Zia11i.ştilor
din
Zîm- ·
babwe, Rami M. AshShaer, creprezentant. al
OEP .în URSS. Girlani
Martinez de la televiLliunea sandinistă nicaraguană.

Sub genericul „Problemele epocii noastre",
actuala ediţie a re\; stei publică răspunsurile
formulate de citivadintre rparlicipanţii la o
mare anchetă inter naţională,
organizată
de
O.I.Z. şi de săptăm.în
nailul cehoslovac „Kvety". La î n trebăr.ile: Cc
importa.n~ă
va
avea
pentru omenire exploatarea spaţi ului cosmic?
Pentru ce trebuie să se
opteze în legătmă cu
planeta albastră - pentru „războiul stelelor "
sau penru ..pacea stelelor" 'l In ce fel mijloacele Ide iinformare se
fdlosesc de influenta lor
pentru .a-i sensibiliza
pe oamen i in direcţia
valorificării
posibiUtă
ţilor de care dispun ?
Ce va r eprezenta şti 
inţa ipentru omul seco-

lului ail XXl-'lea?
răspund Heinz Britsch c
de la Radiodifuziunea
din RDG, M . .A. La ka.n ay, preşedintele Asociaţiei arabe .pentru inLegrarea .culturii, Aldo
Armando Cocea şi Maria. de las
Mercedes
Esqu.iveL de fa lnst.ilutul de cercetări juridice şi sociale
p1ivind
problemele
spatiului,
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din ArgenLi1na .
D i.n tre materia:le-le inse.rale in edi ~ia de faţă ,
mai semnalăm : la rubr ica „Tehnica
mass
media''
art icolul
„Forta imaginilor electronice ne mo difică atitudinea faţă de ştiin
ţă", semnat de Dennis
M.
Adams ş i Mary
F uc hs - SUA ; un toitoreportaj
co nsacrat
problemelor maj ore cu
care se confr untă lumea
.a treia, rubricile ..Recenzii"
şi „Cronică ".
(V. Iorga)

Articolul „Rezervele
noastre", cu care
se
deschide revisla. abordează proC.:ema formă 
rii noilor cadre pentru
acbivibatea publl ::istică.
Se enumeră diferitele
căi şi metode de recrutaire a cadrelor ti nere (organizarea unor
concursuri de publicis ti că, urmărirea ;rev·i slelor şcdlare ş i studenţeşti, a acti vilălii unor
corespondenţi
voluntari. cr earea unor iposibilită t..i de afi r m are
a
t:inerelor cadre). cît ş i
mijloacele de ronnare
p.ractică a acestona..
Sub bitl ul „ 2 V " e5te
prezenta,tă noua irevistă
ungară de markebing ş i
management care a ajuns la cel de-,al patrul~a număr de apariţie,
relevîndu-se obiectivele şi orientarea ei.
Mâte Gyorgy publică
articol ul „La cc te poţi
aş te11ta. în ţara
X ? ",
un indrnmar de orientare ş i activitate pentru
2liarr-.istu1 trimis
într-o
ţară străină.
Articolul
insjstă asupra necesilă
iii documentării multilaleraJe politico-economice a ziaristului, a cunoaşterii
limb ii
tării
respective.
iprecum şi
asupra unor calităt i de
ca1re trebuie să dispun;\
un bun
corespondent
în străină tate : m obilitate, capaoitate de a- ii
face relaţii
personale.
spirit de iniţi ativă, lipsă
de rutină.
La rubrica „Din via-

ta secimor" este

lJ? .referatul

pre-

7.entată activi ta t.e:;i secţiei economice a Uniu-

ruî

N a ţi onale a Ziariş
tifor d in Unga1;a, analizindu-se rnalizările şi
li.psurile ei. ! n vederea
îmbunăti.ilirii
performanţelor
secţ iei,
se
propune o mai
mare
specializare a ziarişti
lor membr i a i sectiei
economice, corespunză
toare celei de la rubricile economk e ale ziarelor (economie dnternă,
econom.le mondială. i ndustrie. cornert. fina.11te.
conducere economică).
Revista publică un
articol despre perspectivele ·presei ele::tronice
şi domen iile ei de apli care. mentiortind că U n:iunea Ziariştilor a organizat o dezbatere în
jurul acestei probleme.
Se prezi,n I ă, de asemenea, regulamentul de
func\ionare şi de 01·ganizare a
co Liclianului
„l\l agya.r Nemzet".
In paginile •r evistei
sint publicate fotografi i
ale unor fotoreporteri
de la agenţii de presă
din unele tări sociaJisl.e,
- prinbre icare şi de la
Agerpires - care la invitatia agenţie i l\Dlgare
MTr au petrecut 10 zile
în Ungaria. (Eva Galambos)

său, ·~er

hard

Fiscb ei:, ·v.iceP.reşed'int'e ·al Unfonii iiarişO:ior,din.R.D.G.

accen-

tuează p.r'i11~alele •

·direcţiJ .de ·'pei.~eo~ionar.e a
adtivită't:ii,, âe1 zi cu zi a

ziarisţu'.l,.Ui,.
acliwtătiie

mehţionind
aesfăşurate

in acest" sens in ' perioada 198~1986. ,
Un ariwlu articol'semnat de Gii:n:ter Steebow,
redactor şef i'n cadrul
agentiei ADN. este con sacrat prezentării aceş
tei iagenţil. P ornind d e
la momentul inliinlării
sade, autorul trece in
revistă ex·tinderea acljvităti i agenpei pină în
p.rezent. Astăzi ,
după
40 de ani de la infiinţ-a rea sa. ADN îşi aduce o ccmlTi bu ţ ie ·aclivi't
l-a dezvQl1rarea contin u ă
a societăţii din R : D .
Germană, la mentinerea
păcii in Jume. D e serviciile agen ţi ei beneficiază 39 de cotidiane,
Radiodifuziunea, Televiziunea şi majol'itatea
celor peste 380 de săp
tăminale şi reviste· de
specialitate. Buletinele
de ştiu şi temabi.ce si.nt
instituţiilor,
destilllate
orga niizatiilor. am ba.sadei or ~i corespcmden tilor străini. P entru beneficiarJ i interni şi externi ai A.D .N. există
buletine speciale : buletinul tehnico:ştiinţific.
buletinul cu ltural. ,.Reportaje despre R.D.G. •·

a.

Numărul J.0 hl ·revistei Uni unii
ziai':işiilor
din RDG. ,,Neue Deutscb e Presse" n e oferă
materiale interesant.e şi
atractive.
Se remarcă articolul
in ti lul.at „Perfecţionarea
în cadrul Uniunii Zial'iş tilor
trebuie să fie
pusil. in exclusivitate in
slujba. ziaristicii", care
se i'eferă la cea de-a
2-a confe:rintă centrală
a Uniunii Ziariştilor referi lo3re la
problema

ş.

calificării.

(Zoe

P1;n intermediua 'linei
retele Multiplex se întreţin relaţii <le :;crumb
cu 7 ţări socialiste din
Ew·opa. La această reţea sirut legate prin sateii t şi ;agenţUle Prensa
L atina şi VNA. ADN
tra nsm ite zilinic ştiri în
limbile germană, arabă,
en gleză, franceză, p ortugheză

şi

spaniolă.

~Iib afache)

Breviar
e

ln perioada 29 noiembrie -

1 decembrie s-a

desfăş urat lu Jabionna (Polonia) cea de-a şasea ediţie a tradiţionalei intil n iri internaţi onale a :dari5tilor. care se desiiiş1la ră în acest oraş. !nlilnirea a
contribuit la crearea ccincliţiilor necesare schimbului

dE> opinii ir.lre ziariştii din Est s i Vest. expri mărjj
libere a concepţiil or refer itoar e la problemele fundamenlale a le contemporaneităţ.ii. La forumul de la

... „

.

" .

J'ablonna au participat ziarişti din statele se:mnatare ~ ~. '•
ale âctului final de. la l:lelsinki.
......
ln cadrul lucrărilor. a predominat ideea privind • ..._t •
necesitatea un.irii eforturilor în vederea educării societăţil în spiritul pă<;i i şi al colaborării. Ordinea de
zi a inclus, i.n tre altele, abordarea următoare1ur teîntre car::? un ral important a revenit celor de la
Strasbow·g (FraJ1ţ.'l) şi Qu lto (Ecuador).
matici m ajoL'e: „Lumea după întUnit·ea de la Reykjavik'„, „E uropa şi lumea '", „ Contribuţi a :dan ştil or
ln cursul dezbaterilor care au a\'°Ut loc în ca drul
la crearea unui climat optim pentr u de~făş urarea
centr ului de la Strasbou1·.g, reprezeman!ii lărilor sodialogulu i Es t-\l~est" .
.
·cialiste şi a.I ~ărilo r in curs ele dezvoltare au cdticat concepţia rcleritoare la „ Libera cii·culaţie a
Una dintre Sjlrcinile fundamentale ale Or~ani
zaţiei ~aţhmilor Unite pentru educatie stiintă culinfor01aţiiL01 ··. Crit ica respectiv& viza aouă a!'pecte :
tură (UNESCO), de l a a cărei inl1 1·nţ;re s-â~ îm1) „libera circulaţie a in for maţiilor„ reprezi.ntă de
plinit 40 de ani, la 4 nQiembrie 1985. o cpnstit1Jie
fapt penetrarea unilateralii a informaţiilot• provenlle
activitatea în domeniul informaţiilor, subliniază psidin S.U.A. şi din alte tări occidentale în ţăt•ile în
hologul sovietic Iass.en Zassurski, viceprE:şedintele
cw·s de dezvoltare şi con lTibuie la expansiunea OcAsociaţiei internationale pentru s.t udii şi ce't·cetări în
cidentului in domeniul in.rormatiilor. Acest fapt contravine Cartei 0 .N.U. şi Statutului UNESCO, care
domeniul informaţiilor, in articolul său „ UNl•1SCO
şi problemei~ informării'", publicat în revista „ Asie
proclamă ega1Hatea şi suverani.talea naţională a ţă
et Afrigue auJow.·d' hui " nr. 6/ Hl8G.
rilor membxe ale orgal1.izaţiilor respective; 2) „liPoet.ul american Arcbibald l\'IcLeish. unul dintre
bera circulaţ ie a 1nformatiilor" ign oră latura caautorii Statutului U.N.E.S.C.0., declara in urm ă cu
litativă a inform aţiilor, ceea ce far:e ca ideile şi
40 de: ani : „Educarea oamenilor in spiritul 11ăci i iu
concepţiile ,străine ce pătrund din Occident in tăril~
întreaga lume cansţituie o prQblemă permanent via eliberate să io.Duenteze dezvoltarea lor economi că şi
culturală, jndependenta şi entitatea lor spedfică .
bilă". D~iwoltînd aceaslă idee, autorul relevă că prin
wearea UNESCO s-.a preconizat înfăptuirea ac~stui
Un a:t element care a favorizat crjtica la adr esa
obiectiv - al păcii - pe baza tuturor canalelor d~
concepţiei menţionate J-au conslituil dezbaterile din
cadrul sesiw1ilor Confcl'tn ţe.i genei-ale a UNESCO,
comunicaţie : invâţămfnt, ştiinţă, p resâ, radio, cinematograf, muzică, ziaristică, arti,i.
i:eferitpare la p i-oblema uLilizării satelitil or de t elecorn.unica~H . în scopul dezvoltă.rii invătămintului , şti
O in;podantă deosebită, în acest seus. a !·eveni t
declaratiei de principii privind cooperarea cultura.la
mtei şi c-ultw·ii. ln acest context, tarile socialiste
intern aţională. adoptată l a cea de-a 14-a sesiune a
şi ţâril_e în cw·s de dezvoltare au s ubUniat necesiConfecintei generale a UNESCO, care s-a di>c;[ă~m ra t
tatea respecLârH suveranităţii na~ionaJe în domeniul
iniorma~iilor· ş1 culturii.
în' 1966. Documentul sublinta, intre altele. că în ceea
ce priveşte coopecarell. culturală. ea t.rebwe să conA.lt m oment de re.fel"intă din activitatea UNESCO
tri>buie la furnizarea şi difuzarea de i nfo1•maţii ve1-a reprezent.at ses;i unea a 21-a a Con.ferintei gener~dice.
rale, care a avut loc în 1980, la Belgead. Ea a inDln momentul adoptării declaratieî, UNESCO a
:;tiluii Prog ramul interm1tional pentru dezvoltarea
i n iliat o serie de pr ograme privind studierea siluacomunie&ţiil.ca· în scopul creării sistemel<•r n ationale
tiei mijloacelor d e jnformare din lume ş i a intr ede informare şi. comuoic::t re în ţările în curs de dezprins acţiuni .menite să contribuie l a pregălil'ea ziavoltare. Programul respectiv a sprijinii: dezvoltare.a
riştilor, în primul rînd a celor din tările în curs de
presei, radiodi-fuzilmii. televiziunii, agenţi ilo1· de presă
dezvoltare. Sub egida UNESCO au f ost create nudin ţările Asiei, Africii şi Americii Latine. (Virginia
Jor1~a)
meroase centre· intema ticmale de învâtămînt ;r;iaristic,

e

so1uţH1
Dacă aţi

problemei dt

epuiz<Jt î ncercările proprii de a face mat regele negru
la a doua mutare, vă vom veni in
ajutor. M oi inti i, o privire de an·
somblu pe eşichier. N-aveţi,
cu
albele, prea multe piese în joc?
Acest co l din cS stă pa rca in ca·1ea turnului alb şi ofer.ă adversarului un cîmp de fugă salvator, pe
c6. Aic.i este, de fapt, insăşi „che·
ia" problemei. Anume, trebuie neo·

şilh

din paQ. 33

părat să jucaţi

1. CcS :e4 oferind,

două cimpuri de refugiu re~elu i împresurot, dor
pe
omindouă
el va fi făcut
mat :
1 ... R:e4 2. Ng2 i L Re6 2. Cc7.
încercări
de
Frumos. nu ? Alte
apărare au aceea şi soartă :
1 ...
f:e4 2. TcS: 1... f4 2. Cf6.
De
fiecare dată, matul survine exact

e drept, alte

după două mutări.

Ouod erat d emonstrandum.

Dezlegarea
careului
de Io pag. 33
Or;zontal : 1) Tipogrofii 2) ll
- Reolizat 3) Turna - BE - R 4)
LS - A - Corp 5) UTA - Sos AB 6) Reporteri 7) Calandrate 8)
OT - RD . - A - AN 9) TINTAR
- ASA 10) EDITORIAL.

Reînnoifi•vă

abonamentele
pe anul l 9S1 la revista

l,ll~.\.
1

N011.Sl UA
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·Panoramic extern
.

Apartheid agresiv:
Presa din

Africa de Sud
tot mai puterîmpotriva
politicii. de
apart~id practicată de guvernanţii
de
la Pretoria.
far represaliile acestora faţă
de ziarişti tmbra.că forme diver se.
A stfel , se anunţă că ziaristiil african Lucky Kutumela
a /ost una d i.n noile victime
aLe terorii poliţieneşti
din
AfTica d e Sud. Du.pa. cum inf ormeazfi
ziarul „Sowetan",
reprezentind mişcarea antiapartheid, Lucky KutumeLa a
fost arestat, împreună cu alţi
activişti ai mişcării antirasiste, în bantustanul LJebowa,
la nord de Johannesburg. La.
postul de
poliţie, el a fost
bătut
groaznic ş·i torturat
'Dind cind a murit.
CeiLalţi
trei au fost spitalizaţi. Kutumela lucra I.a cotidianul „Times" din Lebowa, unde scria
articole anti-apCJh"thetd. Poliţia
din Lebowa a anunţat, pur şi
simplu, că Lucky Kutume1a
,,o. murit".
Pe de altă parte, Curtea
supremă din provincia Nat.al,
situată în estul Africii de Sud,
a r espins, ca fiind nelegale,
dispoziţiile autorităţilor, date
în urma i nstituirii !n ţară a
stării de urgenţă., cu priviTe
la Test·rin gerea Hbertăţii pTesei şi la c01ifiscatrea publicaţiilor oare conţin articole considerate de acestea „sU-bversive". Drept răspuns la decizia judecătorească, şeful poliţiei sud-africane, Johan Coetzee, a impus noi -restricţii severe, pentru a se împiedic.a
prezenta-rea în presă a măsu
r ilor represive deosebit
de

se
nic

manifestă

dure

luate de

Tasiştl

împo-

triva populaţiei de culoare.
De altfel, zi.a:rlştilor nu 1i s-a
permis să pătTwndă la Soweto cu ocazia funeraliilor a
24 de persoane
de culoare,
UCise in urma COnjruntăTilOT
cu forţe le poliţieneşti. Pentru
oprirea lor, au fost instalate
baraje la toate intrările i11
Soweto.
Nu t-rebuie, însă, neapărat
să fii zia-rist de culoa,re pentru a a·vea. de suferit. Măsu
rile drastice ate Ta.siştilor se
îndreaptă deopotrivu., şi contra ziariştilor albi caT,e se
împotrivesc politicii de apartheid. chia-r dacă nu se mani! estă în coloanele presei. Ziarista s ud-afrioonă Sarah Cro-
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we a fost licenţiată pentru
motivu l de a f i cintat în public un imn interzis de autoTitdţiZe de
la Pretoria. Ea
luase parte, într-adevăr, la ce-remani a organizată. în luna
septembrie de Congresul sindicatelor sud-a.fricane în memoria celor 177 de
mineri
care au pierit în incendiul d e
ta mina ăe aur din Kinross
si a cintat, împreună cu m i ile
de
participanţi, imnul
Nko.'li Sikeleli Afrika, devenit un cîntec de protest împotriva regimului mi11oritar
sud-a.frican.
Manifestămle
de simpatie
faţă. de mişcarea anti-apart-

hei d din Republica Sud-Africană sint şi ele tot mai num er oase. Iată, r ecent, cîntă
reţuL
şi
actorul american
Harry Belaf onte a declarat cei.
intenţionează. să producă un
serial p entru televiziuTUe, avînd ca subiect viaţa şi activitatea lide rului mişcării amintite, Nelson Mandela. După cum se ştie, acesta se a.fld
in detenţie in ~nchisorile sudafricane de peste două decenii.
B elafon te a
precizat că
Marlon Brando, Jane Fonda
Şi Sydney Poitier VOT interpreta principalele !'oluri din
serial. FiZmăTile v or începe în
primă.vaira anului
viitor în
Africa de Sud, iar filmul v a
putea fi v tzionat pe micul
ecran în 1987- 1988.

Presa in Catalonia
Recent, ziaTul „La Vanguardia", editat de gTUpul „Godo"
la Ba-rcelona, şt-.a sărbătorit
106 ani de a,pariţie neînt-reruptă.. ln prezent, tirajul său.
zilnic este de 200 OOO de exemplare, iaT duminica. aceasta urcă Ia 350 OOO de exemplare, vînzindu-se împreună
cu un supliment iLustrat.
Alături de „Neue Ziiricher
Zeit ung" , „La. Vanguardia"
deţine supTemaţia în EuTopa
occidentală în ceea ce
priveş~e numărul de pagini. Reda.cţia cotidianului
cuprinde
l 5C(de ziarişti.
Tn uitimul timp, „ La Vanoua.rdia" aTe, În ChiaT fief-Ul
său, în Catalonia, un concur.?nt din . ce în ce mai
serios. Este vo'Tba. de ziarul
„El Pais" din Madrid. Vîrsta
acestuia este mult mai mică,
abia a împ linit zece ani. Iată
cum îşi recoma;ndă publicaţia
redactorul său şef.
Antonio

Franco : „Mulţi cred că noi
scoatem pe piaţă ediţia madrilenă, tipărită în limba ca talană. fo realitate, noi schimbăm foarte multe, reflectind
în paginile ziarului nostru existenţa a două cultuTi.
De
aici şi succesul nostru".
Succesul a dus la creşterea
- în deceniul de cînd apare
- a numărului de ziarişti de
Za redacţia ediţiei catalane a
lui „ El Pais" - de la 30 la
100, tira;uz sporind şi el, în
aceeaşi perioadă, de la 10 OOO
la GO OOO de exemplare.
De o aună Teputapie în Catalonia se bucură un ziar
foarte popular „El Periodico de Catalunia". Cotidianul
acesta, ilustrat, are un tiraj
zilnic de 120 000-150 OOO d e
exemplare.
Pe de altă pa-rte, însă, rivalitatea a determinat încetarea.
aparttiei a opt ziare baTceioneze.

.

Dezvoltarea presei in Laos
Asociaţia ziariştilor

din Laos

cuprinde la ora actuală 400
de membri, care lucrează tn
presa scrisă, audiovizuală şi·
la agenţia de presă. A sociaţia
şi-a propus să. co-ntTtbuie la
formarea şi Teciclarea membrile>r săi, OTganizind cu regularitat-e cursuri pentru ziarişti atît în Ca.pitală, cît şt în
diferite p rovincii.
ln anul 1985, sub
egida
Asociaţiei

ziariştilor

laoţieni

a fost fond.a.tă. o şcoală de
ziaristicei şi un club al presei..
Apar în ţară două cotidiane şi l l r eviste edit4te
de
diverse organizaţii de masă.
Postul de radio difuzează zilnic emisiuni timp de 23 de
ore şi jumătate. iar informaţiile sînt prezentate în cinci
limbi al.e minorităţilor etnice.
1n ceea ce priveşte televiziunea, aceasta nu a depăşi t perioada începuturilor.

Panoramic extern
Va spori „durata de

viată
„ "

. a satelitilor?
„
O companie

americană

spe-

cializată în sateitti a. anu.nţat
că a pus la pwnat o tehnicâ
urmărind
pe orbită
municaţii,

a

„durata de

viaţă"

sateliţilor

de co-

-realizîndu-se şi economi,i de ca.rburant. Generalizar ea. acestei tehnici, s-a
specificat, ar putea. să atenueze eftectele anulării a numeroase misiuni comerciale a,Le
N.A.S.A „ consecinfă a e;r.ploziei navetei Cha.ll.enge-r, în
ia.nu.arie trecut.
Sateliţii de comunicaţii sînt
î n prezent plasaţi pe orbite
la aproximativ 35.800 km deasupra Ecuatorului,
antenele
lor f iind dirijate către staţii
d e recepţie terestre. Pentru a

compensa deriva
sateliţilor
si.nt rporwite p,eriodic
mici
mofoaire. Cînd nu mai au carburant în general, după
7- 10 a.ni sateliţii trebuie
să fie înlocuiţi. deşi echipamentul lor electronic este a.des.ea în perfectă staTe
de
funcţiOnaTe.

Noua tehnică Tezidă în modificarea
11.LŞoară a. poziţiei
sateliţilor pentru a-i lăsa în
derivă
aproximativ 600 km
Pe zi în sensul nord-sud, ceea
ce îi reduce cu 90 la sută
consumul de carburant.
Acea.stă derivă es~e compensată

p rin orientarea antenelor ter estre, astfel încît ele să UTmărească mişcarea Tespectivă.

Un nou serial TV despre Africa
Basil
Dav idson,
profesor
universitar, ziarist şi sc·r ii tor
britanic, a Tea.lizat, în urmă
cu doi ani, un seTial de tel eviziune despre evoluţia civilizaţiei p e contimnt ul african. Serialul
este prezenta.t
acum f.n Marea Britanie şi
în al.te cîteva ţări eu·ropene.
Este vorba de 35 de ţă.ri care
au achiziţionat filmul sau
şi-.a.u exp'l'imat
doTinţa să-l
cumpeTe. De altfel, în I slanda, serialul est e deja p-rezen-

tat în

1947, fiind

corespondent al
zia-ruliui „ Times" la Paris, s-.a.
împrietenit cu membri ai Asociaţiei ,,Presence Afrtcaine".
De atunci datea ză
interesul
său deosebit pentru
Africa.
l n anul 1951, fiind cor espondent in Africa de Sud, a scris
articole condamnînd
apaTth eid-ul, fapt pentru care autorităţile de la P r etoria l-au
expulzat din ţară. Din 1953 a
început să studieze
istoria
Africii.

şcoli.

1ntr-o

Basil ' Davi.dson, s-a născut
în anul 1914.. î ntr-o familie
sco ţiană din Anglia. A luptat
împotriva fasciştilor in Iugoslav ia şi în Italia. Apoi, în

Teză

declaraţie făcută

rului francez „ Le

zia-

Monde" ,

David.sem aTC'lta că a rea.lizat
filmul p entru ca acesta. să.
devi11 i „O armă
împottiva
rasism ului si dominaţiei".

de doctorat

Problema foarte complexă
a protecţiei ziariştilor aflaţi
în misiune periculoasă în zone
de con/ Lict armat a făcut obiectul unei teze de doctorat
in drept, prezentată recent la

Facultatea

de D rePt a Uni-

oorsitătii

Paris-Sud.
Autoarea, Sylvie

Malherbe,

şi-a

B oiton-

susţinut

cu
succes teza în faţa un~i comisii din care a,u făcut part e

experţi m drept internaţional,
dar şi reprezentanţi ai presei.
T eza, o lucrare de peste 600
de pagini, situează problema
protecţiei
ziariştLlor în contextul mai larg at dreptului
umanitar, semniţlînd diver sele
tentative eşuate spre stabili 'l'ea unui
a.cMd în privinţa
unei convenţii interna:ţionole.
De ase-menea, autoarea a1talizează cauzele care stau
Za
ba.za acestor eşecuri, amintind, întT-o
notă optimistă,
de recentele iniţia.tive ale Comitetului
Internaţional
al
Crucii Roşii (C.l.C.R.).

•
Stelele unui
•

serial
După cartea lui Robert M assi e „Pelru cel Mare : viata
şi l umea sa", studiourile cO'mpam.i'ei de televiziune americane NBC au Tea.lizat un ser ,ia.1 în opt episoade.
Serialul urmăreşte viaţa ţa
rului rus de la vîrsta d e 10
ani şi pînâ în ultim ele sale
zile. Primele filmări a.u fost
conduse de regizorul Lawren ce Schille r, care a şi făcut
distribuţia. A cea.sta. cuprinde
stele de primă mărime : Ma-

ximilian Schell. Lily Palmer,
Hanna Schygulla, Vanessa
Redgrave, Laurence Olivier,
Jemery Kemp. Omar Sharif,
Ursula Andre ws. Distributia
cuprinde şi 21 de a ctori sovie ttci, p·rintre ei figttrînd.

Natalia Andreicenko
Plotnikov.
Din

raţiuni

şi

Boris

financiare, Schi-

ller s-.a. retras din ecl1i pa fi1mului. Locul i-a fost luat de
Mar vin Chomsky care a încheiat cu bine producţia.. Serialul a fost primit cu elogii
de t elespectatori. dar şi
de
specialişti. Dovadii este şi prem i ul „ Emmy" cu care a f ost
distins,
p entru
costumele
create d e Eleonora Maklakova.

de
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Giova nni ni :
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De la cremene

la siliciu

(III~
!

De la porumbelt1l călător
la sistemul editorial
Se părea că, de peste 350 de ani,
totul, sau aproape totul, s-a optit.
Folosirea scrieiii devenise de mai
multe secole modalitatea curentă
de comunicare. Inventarea hîrtiei,
la început, şi descoperirile lui Gutenbe1·g, concretizate in jurul anului
1450, au oferit răspunsuri adecvate
cerinţei de dotare a scrierii cu suporturile tehnologice necesare. Se
ştia, în st:ît-şit. pe ce anume să se
scrie şi cu ce să se scrie. Caracterele mobile şi presa pentru tipar
concepute de aurarul din Mainz au
deschis noi orizonturi răspîndirii
mesaj ului scris.
Limitele atinse de Gutenberg
apăreau aproape ca un punct de
sosire cl'incolo de care era problematic să te aventurezi. Un nonsens,
fil"eşte, pentru că, aşa cum o dovedeau clar alte fapte. nevoia de
cultură şi de cunoaştere nu s-a
oprit la pragul. secolului al XVI-lea.
Tn orice caz, adevărul este că, la
începutul secolului al XIX-lea,
presa de tipar a lui Gutenberg,
mod i.:filcată

sub aspect sbructural, dar

aproaoe neschimbată în rolul ei de
instrument manual. era un.icul mijloc utilizabil pentru reproducerea
textelor si a ilustraţiilor. Caracterele mobile pentru tipar continuau
să Iie topi te :în creuzet unul cite
unul. iar foile de hirtie ieşeau din
miinile meşterului printr-un proces
le nt, complex şi extrem de costisitor.
Aproape pe neaşteptate, însă,
procesul a r edemarat, căpătind un
ritm ameţitor. S-a trecut, în mai
puţin de o sută de ani. de la prnsa
de tipar la ziarul în culori. Un salt
comparat, ca echivalent tehnic..,cu
prăpastia dintre visul legendar şi
temer;n al lui I car şi actualele
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vehicule spatiale care conduc omenirea pe calea stelelor" 1•
Nu este uşor de stabilit elementul
propulsor care a contribuit cel mai
mult la accelerarea a·cestui impuls.
Unica bază sigură de apreciere o

reprezintă

legătlu:a indestructibilă

dintre dezvoltarea socială şi creşte
rea calitativă şi cantitativă a sistemului de comunicaţii între oameni.
„Nu putem înţelege pe deplin
semnificaţia şi etapele evoluţiilor
istorice, sociale şi politice decît
dacă le privim in raport cu condiţia contemporană a tehnicii comunicaţU!or", scrie Garrat 2•
Putem afirma cu certitudine că
inovaţiile tehnice. legate de revoluţia industrială au asigurat cărţii o
dezvoltare uluitoare şi au permis
consolidarea unor iniţiative editoriale mai strins legate de actualitate, ca, de pildă, publicaţU!e periodice şi cotidianul. Totodată, este
limpede că extinderea comunicaţi
ilor si faptul că, începînd cu secolul al XV-iea, inovaţiile lui Gutenberg au presupus, îndeosebi în Europa, trecerea de l a o „ cui tură orală" la o „cultură mass media ".
au contribuit în mod direct la imprimarea unui ritm accelerat evoluţiei
procesului de schimbare
socială .

Stagnarea şi aparenta lincezeală,
care, dia 1450 şi pînă la s.flrşitul
secolului al XVllI-lea, au blocat
evoluţia instrumentelor de producţie, nu au împiedicat .î.nsă răspîn
direa treptată şi o reală consolidare
a tiparului în ansamblul să.u.
1 Ugo B eUocchl. Istoria zJarlstlcU ltaUe.ne, Bologna, voi. VII, pag. 187.
2
c. Slnger - EJ. Holmyard - A .R .
RaU. T.r. Williams, Istoria tehno10,ne1,
Tor1no, 1966, voi. v. p. 658 (Garrat este
vice-conservator al secţiei de Inginerie
eleotr!cll
şi comunicatu
ta ~Sclence
Museum" din Londra) .

O contribuţie hotărîtoare la imprimarea unei mai mari ordini şi siguranţe
noii activităţi editoriale a
reprezentat-o aşa-numitul „ Copyrigh t Act" englez, care. în 1709, a
pus o stavilă fermă răspindi rii te produceriilor neautorizate, permlţind . totod ată. un echilibru mai putem.ic in stabili1·ea pre~urilor de
vînzare. Intr -adevăr. pin ă în momentul acela editorii susţi neau că
ne s pune S. H . Steinberg • „ cărtue costau scump fiindcă erau
plagiate şi erau plagiate deoarece
costau foarte scump" 3.
Atelierul meşteşugăresc a suferit
una din primele transformări relevante, ia1· activitatea editori.ală s-a
răspîndit în mod considerabil. Prolilerarea acesteia a pus accentul.
aproape în mod firesc. ne neces itatea depăşirii stadiului din trec ul,
în care e1·au concentrate într-o
singură persoan ă funcţiile de topitor de caractere. tipogral. revizor
literar. editor şi librar. Se ridica în
mod jmperios problema specializă1;1.

„ Despărţil·ea
dintre tipograf şi
editor s-a realizat în timp tocmai
fiindcă era imposibilă convietuirea
între interese şi m oti vaţii atît de
diferenţiate. Tn acest sens, Steinberg reami nteşte în volumul său
„ Cinci secole de tipar" că, .. primii
tipografi, incl usiv Gutenberg, a u
fost, se pare. în majoritatea cazurilor, mai iscusiţi ca tipografi decit
ca oameni de afaceri. Ei nu şi-au
dat seama de o trăsătură dominantă
a activităţii editoriale - şi a nume
că i nvestiţia uriaşă de capital făcută
cu antidpaţie în fiecare editie nu
putea fi recuperată decît foarte
lent. a dmiţind că ar fi fost recuperată... , iai· majoritatea nu a putut
furniza nidoda tă capitalul. necesar""·
I niţial , tipografii (exceptînd cazud foarte rare) au fost nevoiţi
să caute ş i să ob ţină participarea
financiară a unor personalităţi stră
ine de lumea lor. Dar tocmai cooperarea initială dintre meş teş ugar
şi persoana ce oferea subventii a
dus la despărţirea treptată a editcmt:tlui de tipogral.

.

jdeea de ziar
Am ajuns la anii în care cartea
nu mai era, si de multă vreme,
~ingura formă de mesaj scris. Nevoia de informatie începuse să se
resimtă tot mai puternic in contextul transCormării societăţii şi al
maturizării la nivele diferite a unor intet·ese cultura le mai vaste.
de natură să înglobeze otice Cor mă
de comunicaţie - de la opera literară de o mai lat·gă respirn\ie
pînă la cunoaşterea faptelor d e zi
cu zi.
Numărul ş i varietatea incercări
lor meni te să afirme cu tăti e expnimarea gîndirii prin fatermedlul
3 S.H. Stelnberg . Cjnci secole de presa,
Torlno. 1964. p. 247-248.
' S .H. S teJnberg, O p. Cit., p. 103.

•
tiparului fac, practic, imposibilă
stabilirea unei dale sigure pentru
aparjţi a ideii de ziar în accepţiu
nea actuală a termenului. Dar pentru a stabili primele sale forme de
manifestare trebwe să ne întoarcem
cu mult înapoi în Llmp-.
!n pr.ima jumătate a secolului
al XV1-lea circulau deja intre secţiile centrale şi cele periferice ale
marilo~· companii comerciale buletine de ştiri şi buletine conţinind
informaţii cu caracter
politic şi
econom.ic. Ini iial era vorba de manusc,r1se, care, abia pe la sfîrşi tuJ
secolului, au fost transformate, clin
iniţiativa unor editori şi tipografi
destoinici, în „cărţi de ştiri". Cea
mai veche carte de ştiri cunoscută
este cartea în limba engleză intitulată „The treve encount.re", care
nu este, i11să, o publicaţie cu caracter economic, ci CJ'Onica unei fapte
de arme, descrisă ·în 12 pagini ş i
tipări tă la Lond1...:i în 1513.
Aceste cărţi de informaţii s-au
lrnnsfol'mat destul de repede în
foi, căpătind o varietate. fie chiar
limitată, în ce priveşte con ţ inutul.
Dar, ceea ce er a şi m a.i imoortanl,
s-a manHestat tendinţa de a imprima foilor de informatii o anumită periodicitate de apariţie. Practic acestea erau embr ioane de ziar,
care, la Venetia şi în Franţa, au
primit denumirea de „Avvis.I" (anunţuri)
şi,
respectiv, ,,Gazette"
(gazela), in timp ce în Anglia au
tost num ite „New papers". Prima
gazetă italiană se pare. că a apărut
la Florenţa, în 1636, pul'lind mal'ca
lipogranei „Masli şi Landi ".
Cîteva decenii ma i tiL'ziu, tinzîn du-se spre depăşirea caracterului
greoi al unor scrieri docte, in Italia se va propu ne un nou tip de
ziar, in care, .,cu simplitate, şi,
totodată, cu dem n itate, sint redate
fapte de cronică, povestiri. recenzii
~i chiar anecdote" ~._ fn iţ i ative de
acest fel se inregistrează în perioada 16~0-1645 la Veneţia, Roma,
Milano, Genova şi Torino.
Pentru Q perioadă indelungată,
zia11iştii, editorii şi tipografii englezi şi -au
păstrat o poziţie de
netă
avangardă în conceperea
şi
elaborarea foilor de informatii. valorWclnd mai ales două trăsături
şi a zi fundamentale pe ntru un ziar:
practica, iniţiată încă din 1620, de
a stabili un raport intre director
şi cililor, prin intermediul publicării de scrisori grupate in adevărate r ubrici. precum şi o aşezare
indemînatică în pagină, d rept măr
turie a unuî geniu zial'istic in ventiv in sensul cel mai modern al
cuvinLului.
•
Aşadar, ideea de ziar are origi ni
mult mai vech.i faţă de marile inovaţii tehnice şi social-politice din
secolul al XIX-lea. Şi nu inlotdeauna a iost vorba de 1inHiative de
mică
amploare. Merită amintit.
printre altele, „Leipziger Zeilung:',
care a apăJ·ut pină în 1921, cons1-. Gtullano Gaela.
lstorla
Milano. 1966. voi. I, p. 382.

derat cel mai vechi ziar clin lume.
Pentru a dala primele [orme organice de cotidian trebuie să aş
teptăm
începuturile secolului al
XVIII-iea. Din nou, protagonistă
este Marea Britanie ; şi , în acest
contex t, trebuie evidentiată î ncă
o dată importanţa instrumen tului
de comunicaţie asupra posibilităti 
lor de afirmare şi de dezvoltare a
• „mij loacelor de informare". P osta,
unul din puţinele mijloace utilizate pe atunci pentru predarea şti 
rilor, nu era jn măsură să funcţioneze in ritmurile şi cu regularitatea cerule de ziar şi mai ales de
cohlctian . I\ umai instituirea unui
servici u zilnic in tre Dover şi Londra, în 1691, a p ermis elaborarea
primelor cotidiane engleze. Predarea cu regulariitate, chi.ar dacă nu
rapidă, a unor şti ri din străi nătate
a fost cheia de bollă care a permis
unor ziare ca „The Da.ily Courant."
(1702), „ The
Daily Post'· (1 '719),
„The Daii ly Journal" (1720) şi „Tre
Daily AdvePtiser " (1730) să indice
sub capul ziarului frecventa cotidiană. Apar, în context, primele
ex1Jresii concrete ale gazetăriei politice.

Apariţia

radioului

lnire ti mp s i tuaţi a s- a modificat
sub alt aspect. După ciţiva ani
de la afirmarea linotipului şi a rotalivei de tipai.-, care au con tribuit
în mod considerabil la scurtarea
inter\!alelor
necesare transmiterii
ştirilor, a apărut radioul.
Pe la sfirşit ul anului 1870, Edison reuşise, cu fonograful său, să
înregistreze şi să păstreze vocea
o mului. Chiar dacă nu era înregistra tă in prealabil, acea voce, era ie
măsură să aj un gă in casele oam en ilor şi să propună un alt ,,mijloc
de informare" alături de zia,r.
Experienţele legate de difuzarea
prin radio au incepul prjn 1896,
cind Guglielmo Marcon i a reuşit să
transmită vocea
prin intermediul
undelor electrice, cu prilejul istoricei experienţe de la Pontecchio,
lingă
Bologna, construind practic
prima antenă radio.
Dar. t.imp de 25 de ani, a fost
considenată o gravă deficien tă 3
• radioului fapt.ul că puteau fi captate relativ uşor mesaje care din
staţia de
plecare erau adresate
unui destinatar anume. Jn anii respectivi studiile nu erau deci î ndreptate spre căutarea metodei de
utilizare a rad~oului ca instrument
colectiv de comun icaţie. Dimpotrivă. oameni de ştiinţă, tehn icieni şi
exÎ>erti în domeniu se străduiau
zadarn ic să descopere ceva care,
îndreptind pe căi obligatorii p1·0oagarea undelor elech·omagnetice.
să garanteze caracterul secret al
z larisllc ll,
transmisiunilor.
şi

Data de 15 iunie 1920 reprezintă,
într-un fel, o dală de cotîtură in
ce priveşte utilizarea pentru publicul larg a noului mijloc de comunicat·e. De la gara din Chelmsford
este transmis un concert al cintă
reţei Neilie Melba, captal în vaste
teritorii ale S.U.A. şi la bordul
unor nave ca.re străbăteau
mări
îndepărtate. Un an mai tirziu, pe
„Marconi House- din Londra începea activiLalea unela din primele
sbalii europene de transmitere prin
radio. .Era începutul decisiv al unui
mod diferit de comunicaţie
care
nu se va opri, fireşte, la muzică
şi concerte.
Cu alte cuvinte, programele vorbite, adică transmiterea pe calea
aerului in orice col\ al lumii a
unoi· şliri şi comentarii refe.riitoare
la diverse evenimente se vor afirma curind. deschizînd oameniloc
moi şi nelimitate posibilităţi de
cunoaştere. Nu va
întîrzia să-şi
facă apariţia şi „sora mai mare"
a radioului - cum esle denumit!!
în prezent. televiziunea, gratie
căreia sistemul audio- vizual de comuni caţie dobîndeşte un rol cultural, social şi politic a căl'w importan ţă nu mai trebuie subliniată.
lnveutarea tiranz.istorului. în 19'17.
a făcut din radio un instrument
deosebit de accesibil în ce priveşte
manevrarea şi preţul său scăzut.
Din punct de vedere ştiinţific, calea afirmării nu a fost toluşi
uşoară şi foarte ·rapidă nici in cazul radioului. Opera lui J. C. Maxwell a contribui t în mod decisiv
la depistarea unui sistem de comunicaţii fără o legătură artificială ,
stabilind
relaţii
precise
între
cimpul electric şi cimpul magnetic.
Teoriile lui Maxwell au fost confirmate ulterior prin metode experimentale de către Herz, chiar d acii
acesta nu reuşise să depăşească bat•iera fizică a laboratorului. în sensul posibili tăţii neexplorată de
el - de a utiliza undele etec1romagnetice drept mijloc de comun icare la distanţă. Proprietă\ile
fundamentale ale cîmpului de l'adJaţie cele care deosebesc sistemele de comunicaţie prin radio
cie toate celelalte mijloace de transmHere a mesajului - aveau să rie
demonstrate şi utilizate in mod
concret graţie lui Guglielmo Marconi.
Am am in tit mai sus experienta
de la Pontecchio. tn anti următori ,
capătă o mare
importantă experienţele efectuale la bordul unor
nave militare, şi îndeosebi pe a mbarca\junile italiene. Pri.ma experienţă de radiotelegrafie pe
mare
Traducerea

şi

adaptarea de

Emilia COSl\IA
(Continuare în pag. 44)
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„
•
Noul
număr al
revistei ,.Lupta jntregului popor" continuă suita stăruitoarelor
demer uri
ştiinţifice inlreprrnse de specialiştii
romani în domeniile islorici şi doctrinei militare nationale, ~1cope1·ind. şi de această dală.
o vastă arie temabcă.
Semnalăm din
sumar
sliudiul pe1i.inenl semnat de preşedintele Comisiei Romăne de fsto1·ie Militară,
generalul
locotenent
dr.
Ilie
Ceauşescu,

nitatea

intitubat

naţională

„u-

trăsătură
c\iolu~ici

dc!iniloric a
istorice a po11oruh1i român ", apărut
la rubr-ica sub genericul „A d evăr uri fundam e ntal e a le lstori<•i nalionale".
La începutul lunii
decembrie. in redaciia
ziarului „Drumul socialismului " - Hunedoara
a avut loc, sub genericul ,.Noua calitate
deziderat escniial aJ activitătH
de
presă ",
dezba l,erea rec'l pi t•ulativă la invâtăminlul de

cerc de ziarislică. Cei
30 de elevi membri ai
acestui cerc s-au inlilnH in cadrul şedinţei
de constituire cu membrii colegiului zian1lui
conslăntt'an. Cu
acest
prilej. Au reli a iBerari u,
red.ictor şef al ziarului
.. Dobrogea
n ou~t ·,
a
sustlnut o
expune re
despre interviu. In in··
cheicre, membrii cercului au rost
invllaU
şă v.iziteze
tipografia.
luirtd astfel cunoşlin\ii
de modul in care manuscrisele şi J'otogranlle de\ri u... ziar.

• Ca la fiec<1re sfil·de an. Asodatia

şit

colegiul de redaclle şi
biroul grupei sindicale.
cursul a cuprins un ciclu de şase leme : informa(ia, t·eporlajul. inter\'i ul. masa rotundă.
actiunea de presă ş. a.,
care au fost dezbălule
în lumina
sarcinilor
pu.'\e în fala presei de
secretarul
general al
partidului.
•
lnviitămint.ul pt·ofesional. organizat
pe
noi baze. a început în

redac~ia

in(a -

~az.elei

Sălaj

Năzu

printr-o

amplă

expunere clesnre
rcpot'faj. Aceast.u a fost
linuLa de Ion
LupaCrişan, şef de 1·ubricâ
şi ol'gainj_zalor al grupei
si ndioale. La activi tal.ea
de pregătire gazetăreas
că iau parle, în afară
de redactori. şi sluden\ii de la cul'~urilc fărn
kccventu ~le Academiei de Partid pentru l nvăţâmint
Social-Poli lic
de pc lingă C.C. al

P.C.R.
• Redac(ia ziarului
„Dobrogea nou ă'' a in•tial. la Casa pionierifţ>r
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din CoM1an(A, u n

Anul

Nou,

• La Edilura „Cartoa Românească··, Platon Pardău publică romanul Portretul.
• La concursul literar
.. Va.sile Lucaci u ". premiul revistei „Steaua··
a rost decernat tinăru1ui
creator
reşiţean
Constan~in

îig~mele.

• George A11ion este
autorul rom.anului Trucaje apărut la Editura
AlbaiLros.

•

La

creaţie

concursul

Uterară

de

,. M oş-

PE SCUR ·t ·
de la noi ., '

•

PL<egiilit·c profesJonaJă a
zi.arişlilor. Org<1·niznl de

ri "tic de
.,Răvaşe „ .

P1·esci Sporti"e a inlrcpt·ins în rindurile ziariştilor şi comenlatodlor din im'a noast ră kradi t lonlaJa anchetă pentru desemnarea ceJoe
mai buni sportivi ni
an ului I Q86. Ast Cel. înot ătoan~a Tu mani Cns tacbe şi hal1erufil11I Niru
Vl a-d s-au situat pe P•"imuJ loc la feminin şi.
respectiv. la masculin.

•

O nouă cm·lc

publiciStică

de

inlilulală

Miliardarii, magii banilor murdari a apărut
recent la 'Editura „Facla" sub semnătw·a lui
Dumitru ConstanLln.
•

La

proză

concursul

scurtă

iniţial

de
de

Muzeu I de 1iterailură al
Molldovei în colaborare cu C.C.E.S.-laş i
in
cadrul „Zilelor Mihail
Sadoveanu". edilia a
JI-a, pnintre diStinc\iile
acordate s-au aflat şi
J:Jremiile revistelor „Cronica " şi
,,Convorbiri
literare·'. decernate parlicipan\ilor Val
Miinescu ( Bacău) şi respectiv. Dan Florin Poipescu (laşi) .
• Redacţia
rc\·isLei
„A lbina" a editat. la
acest -sfirşil de an. Calendaru I de perete 1987
şi un supliment
urno-

lenii-ea
al'laL la

Viicărnşlil11r·•

cea

de

a

XVTI f -a ediţie, ll.'evisl.a

..Albimi·· a acordat premi·ul său poel.uluHăran
Elena Fecioru-Scinleioară din comuna M~neşli,
judelui Pr<thova.
• După romanul „Un
om cu numele ineu",
ziari. tu Jldko Achlmescu de la ziarul „Drapelul roşu" dia Timişoara
semnează o nouă cat·le
de schite şi pavestiri a părută io
colec~ia de
proză scurtă
contemporană a edit.urii timişot·ene ..Facla·· cu Uliul
Romanţă cu busol ă.
•

Recent, s-a inche-

iul la Braş nv concw·sul
de creat..ie literară „Andrei Mureşanu ", aflat
la prima sa ediUe. Au
acordat prernii zi;;irul
„Drum nou " ,şi revistele „România literară·',
„Cintarea
României",
„Luceafărul "
„Aslra ''.
şi „Valra··.
•
• Jn ultima decada
a lunii noiembrie s-au
desCăşurat la Bacău reu n lun i le cui Lu ral-educati ve şi Jilerar-artisLice
ale revistei „ Ateneu".
între care şi un simpozion pe tema „Prezenţe
umanis te româneşti
în contextul ew·opea.n
ş i univ<'rsa l ". La sfir-

şi tul

reuniunilor au fost
decernate premiile anuale ale revistei. Print.re
lau1·eaii : C ristofor Simioncscu, Radu Beligan,
AJ. Piru, Ion Ardeh•anu
şi Mircea !\luşa i.
• l..a cca de-a V -a
c<lilie a Con cursului cen acl urilor !Herarc „Vas ile Lucaciu ", ca·rc s-fl
desfăşurat
l;.1 CicîrlS'iulocalilat.ea
a renumitului
cărtur.'lr c1rdelc.an.
au
decernat
premi I unor
debuta"lţi •Pe ogorul literelor numeroase pubticatii : ,:Scinlcia linerelului ··, „Munca ··. „R•Jmimia lilerară ··. ..LuMaramu1·eş,

natală

ceafărul·-.

„Săplămina ",

.,Cin Larea
României".
„Albina ",
„Cronica ".
.Familia", ..Convorbiri
literace",
„Orizo nt ·•.
„Tribuna"',
,.Steaua".
„Valra·•, precum şi ziarul „Pentru sodalism"M.:11·amureş.

•
lniţ ialiva de
a
expune pe panouri
spt-cial amenajat!.!.
in
holul Agent i<•i de presă ..AgN·pres" imagini aparlinind fotoreporterilor agentiei.
a
devenit o permanentă.
AsUeJ, in Juna decembrie, ~xpozitla de ro.
lo'?rafii ooarlă semnă
tu rn
Colo repo rleru I u i
Corneliu Moldovan.
•

Sindicalul

Presă

prin AsociaţlA
Presei
Sportive
a orga ni:cal. cu ocazia
Zilei Repu blicii şi
a
o
Revelionului L987,
<>xcursie de 6 z1k pe
liloralul Mării Negre.
Pro~ram ul
a Inclus.
ailaturi de vizite în
slaliu.nile litoralului, şi o
vi.dt:l la şanlierul Canalului Midia Nă 
vodari. Cei 40 de ziarişti ca:-e au participat
la această exc ur~ie au
petrecut Re\'elionut in
staţiunea Eforie Nord.
J3ucurcşl!

I

e

ln Grecia a fost
in ' ' În'larc. în
limba el en ă , o cditic a
ziarului
.,PRAVDA ",
organ al C.C. al P.C.U.S ..
a anuntat. E1·ik Slephensen. coproprietar al
Wlei companii care a
scos deja pe piaţă versiuni Lraduse ale, Pravdei"'
in
Dancmarra.
Suedia, Ola nd a şi Belgia. Tii·ajul versiunii ilmiatite a fost de 100 IJOO
de exemplare. Asemenea versiuni mai apar,
de asemenea, in Fran1a,
S.U.A. si Marea Brit:ipusă

ttie.

e

Dfo luna noiembrie a.c. BBC orc un
nou pre edinte - Marmaduke Ussey, 6:3 de
ani, fost director ~ene
ral la ., Times". El succede lui Stewart Young,
decedat in luna august.
Ussey este cel care, în
1978. a I ual decizia de
a suspenda „ Times„. în
urma confli ctelor
cu
personalul tehnic. pe
Lema moclerni:r.ării Este
un partizan al actua lului guvern
Mar~arct
• Thatcher. De altfel, un
purtător de cuvînt ni
Pa11idului Laburist a
declarat că numirea l\11
M. U. u fost .,o pmvQaare " şi. î n cazul victoriei în alegeri :i laburiştilor, se va obtinl?
înlocuirea sa.

e

La i;; octombrie a
fost l ansată o nou ă publicaUc d estinată
femeilor
T ev i s t a
.. ALl\JA". Aceasta ap:ire la Pans şi aparline
grupului
„B a yardPresseu. Primul număr
al revistei a avut 1'10
de pagini şi un tiraj de
400 OOO de exemplare. Tn
runctia de redactor şl!f
al noii reviste a fosl
desemnată
Genevieve
Jurgensen, care pinii a ·
cum luarase la revista

„ Elle".

e

Cele brul
rcgiwr
Antonio Bardem
pregă t eşte realizare!l unui ser ial de televiziune despre personalilatea ma relui poet Federico Garcia Lorca. Serialul va avea patru cpiso::ide. iar în rolul
pri ncipal a fosl distribuit actorul
britanic
Nickolas Grace, :;elei:-

Jua n

(ionat dintre cileva zeci
de candicla\I.

e

La 15 noi embrie
a.c. la Washington, şi-CI
încheiat
lucrările
')
conferinlă
a femeilr1r
care au o profesjune legală de mijloacele dt~
comunicure în masă. Au
participat reprezenlant~
din 15 \ări. Principalele leme abordate <1U
rost : munca femeilor lo
ins tHu!iile de presă. opinia publică d espt'l' locul femeilor in ziaristică,
rolul remeilor
i
pcrspecth•clc lor in do meniul comunicatiilor.
Următoarea

conienn\ă

s1unilor audiovizuale. a
conlinutului program(·lor şi a Cluxului mesaJ~lur publicitare.

e

In aprilie a.c., la
Facultatea de Comunicaţii

Universit ă !il

a

<lîo

i\lichigan
CS.U.A..)
a
avut loc o consfătui re
pe tema .,Scnzaţion aJul
s i mijloi\celt! ele comunicare in masli ·•.

e

extinde pi a ţa
a sa tclitilor.
Din P aris se a nuntă că
.. Arianc-spacc",
compan ia care comercializează lansatoarele vcsleurope ne ,, Ariane", ara
Se

mondială

PE SCURT
de

gen este ptea ibă loc în
19fl7. ln 'l'okio sau la
Londra.
aceluşi

e

ro

su

ln R. P . Chineza

t dată în funcţiu
n e prima re~ea d e comun icatli t>rin satelil.
care va lega cinci centre lnca le din inlreae.n
(ară cu cel din Beijing
Agentia Chi na Nouu,
care a anuntat ştirea.
adau~~ şi faptuJ că linia functionează prin
p,

interniechul

1'<1lelilulL1i

l nlelsat. plasat deai;upra Oceanului Indian .
1o ace!-il fel. se \"U înlesni imbun~tătirea l!.igătu1·i1or
lelefonict'l şi
tele~rarice la mare dli;tan tă . transmilerfo'a programelor de Lelevizl une. a celnr de radio. telefoto etc.

e

A fo t cons tituit
un nou con siliu de a d ministra(ie la
R.A.l.
CRudioleleviziunea italiană) .

Preşedin\ia

ii

revine lui Enrico Manca. fost respQnsabil al
sectorului
economic.
care î1 urmează socia1istul u i Sergio Za\•Oli.
A .N .S.A . adau~ă că minis terul poştelor şi telecomunicatiilor a deCinilivat un proie{:t d~1
lege pentru reg\t>mentarea runctionărfi P,mi-

în prezent comenzi Pt>llfru plasarea pe orbită
a 40 de satellti, comenzi in valoare totală
de circa două milioane
de dolari. Este vorba de
şase saleli(i ameri cani.
10 ai unor organi7alii
interna t ionate C1 nmoesat. Eulelsal şi J ntelsat). patru din AuslraUa. Japonia şi 1ndia,
celelalte comenzi fiind
europene (Fran ţa. Marea Britanie. Luxem burg. Suedia şi Agentia
spati a Iii
vest- europeană).

e

Editia pentru s tră
a săptăminalu

inătate

Jui

., Chincse

Nei.vs

W eekJ y Ovcrscas·' con\ine, în primuJ său număr, un editorial car~
arată că noua publlcatie este „o fcreast ii t>rin
care popula (ia cc lor·uieş le
în afara R. P .
Chineze se poale familiariza cu real ităfile din
tară··. Săptămînalul are
articole ş i ştiri despre
cele mai imporlanfe cvenjmcnte.
reprorluse
din prnsa chineză. precum şi şliri despre ctiIerlle personali lăti . publicitate ele.

e

Un semina r in terasupra drepturilor omului ş i ale mijloa celor de comunicnre
naţ ional

4

e

Cotidianul „l\laniJa
Times „. cel mai im.portant periodic din Filipine. interzis pe tim pul fostului preşedinl e
MaL·cos. urmează să reapară. Tirajul prectJn iZ<ll este de !50 OOO de 1.' xemplare.

e

din toata lutnea
văzut ă

în ma ă a avul loc la
Geneva, in zilele de 11
şi 12 septembrie a.c. Au
luat parte reprezenta nt1
ui Orga nfaaţ!ei Naţiuni
lor Uni te. ai Corn!letului
In terna\ional
al
Crucii Roşii, ai altor organizaţii
inlernationalc
neguvernamentale inf eresale. precum şi ai u
n•>r mijloace de comunicare in masa din m H1
multe (.ârl.

Reclactorul şef al
ziarului „Fran<!e Soii"' .
Bruno Leridon. a Co'il
ales in unanimitaie ca
preşedinte
al seclie1
Cranceze a
niunu m teruationalc a zlaris lilor şi a presei de Jimbi\
rran<·eză. Această seclie
regrupează pesle l 500
de :da1·işli din 30 el e
(ări şi işi propunP s1i
promoveze răspi nn I r(„~
limbii franceze în m1 j
Joacele de comun i<:'are
. în masă din lume.

e S-a u implinit 61
<le ani de la a1>a1 ilia
1>rimului num ăr al bilu narului .. ovietsk)' Fkran'" (Ecran ul i.ovi<'ti c). Redaclia revistei
pt·lmeşle
anual r.irr n
80 OOO de scrh.:1Jri de Ia
cititori.

e

1\linis lcrul
vci;t gc1·ma n al poştclol' „j
comu11icaPilor asi~u„ii
noi servicii peati-u zial'i li şi pentru rcdactii.
Este vorba de tex te.
transmise de telev17.i unea prin ca blu. care info rmează ziarişlil
despre cele mai actuale eveni mente din lume. Evident. noul ~en de
preslt1\ii se adresc·a z~
numai abonat1lor.

e

ln Uniu1wa So h-apar
U llOO drcoti.diane şi peste fi 'JOII
de revisle şi alte peri11dice. editate în ;15 ele
limbi. Tira.iul cotidianului „ Pravda '· dep8şeşte HI milioane d e <'-xemplare.
li că
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I

(Cont'i1nuaTe din pag. 41)

•

ln memor1am

Vrednicia profesiei
Ne-o părăsit mult prea timpuri u
bunul nostru tova răş, prieten şi co leg, VICTOR STAMATE, remor:::ib I
gazetar şi publicist comunis., dăru ii
c u pasiune unei co uze in slujbo că
reia şi-o puş, din primul momen.l,
priceperea şi talentul. Fiu de muncitor ceferist. din tr-una d in acele
aşezări moldoveneşti o i căror
oameni ştiu atit de bine să imbine
vorbo domoală cu tă ri a de caracter, s-o s i mţit chemat spre gazetă
rie încă din fragedă tinere\e. Rind
pe rind, o parcurs, practic, toate
treptele meseriei, Io început d istribuind preso democ rată, pentru co
dragosteo lu i neost<>lt-0 de cuvintul
ti pă rit să-l aducă , un timp, in re·
doctia ziarului „Munco", iar moi
opoi in rindurile gazetarilor de Io
„Agerpres", unde ca l itiiţile
sole
politice, destoinicia so, simţul sigur de orientme in hătişurile vieţii
internaţionale şi, nu în ultimul rind,
generozitatea, f'ronche\eo cuceritoare, omenia so i-au atras o unanimă <ipreciere, ajungind de Io simplu redactor Io secretor responsobil de agenţie . ColegH să i de Io
„Scinteio" şi-l amintesc, moi ales,
in colit<iteo de coresponden t Io Havano, colecţiile ziarului, co si ole
revistei „ Lumea" stind mărtur.i e vie
o unei autentice vibra \li publ icistice, o unui profes iona.tism sigur de
sine, a unei seriozităţi ş i inte lig en le scormon itoare, pentru care i; a duc~"\1 oma.g iul nostru indurerat.
Fiecare din aceste trepte si toate
Io un loc se constitu ie in!r- ~n ode0
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vă ra t

exemplu ol pos i bi lităţilor ne·
limitate de a firmare. si in domeniul
gazetăriei, pe bazo meritului parso·
noi, core numai in condiţiile societăţii so:::ioliste işi găseşte cimpul
cel moi larg ş i prielnic de desfoşu
rore.
ln ul timii ani oi vieţii, s -or putea
spune pină in ultimo clipă o vieţii,
o îndeplinit sorcino de răspunde re
de secretor ol Orgon izoţiei Internaţionale o Zioriş ilor. Competenţo şi
demn itatea c u care s-a <ichitot de
această insiircinore,
ca reprezentant ol Consiliului Zio ristilor din
Românio, ducind mai departe o
tradi ţie
moi de rnull statornicită,
contribuţia i mp<>rtontă pe care
a
adus-o Io soluţ 'onoreo problemelor
de ordin profesiono'I, nici simple,
nici uşoare, oflo ~e in oten\io acestui larg for ol gazetarilor democraţi, prez~nţo so mereu act ivă şi
constant ef icientă Io reuniunile sub
egido 0 .1.Z., inclusiv Io Congresul
recent de Io Sofio, sint tot otiteo
loturi şi trăsături care intregesc
profil ul moroi-politic şi profesional
ol oces'. ui vrednic şi pre ţuit slujitor
ol presei ro m âneşti.
?lecind dintre noi, VICTOR STAMATE l asă un gol dureros, resimţit
de toţi cei care I-ou cunoscut, I-o u
apreciat şi I-ou in~ră~it şi 1n ?mintireo cărora va romme co o p1I·
dă de devotament pentru un
crez
ce i-o călăuzi t şi luminal intreoga
0

viaţă.

Romulus CAPLESCU

a Cost efectuată la bordul navei San
Martino. din L a Spezia, în anul
11197, realizindu-se o transmisie la
dist.an~a de 16 km„.
lntr-adevăr. încă din anul 1895,
Marconi reuşise sil demonstreze posibilitatea transmiterii şi recepţio
nări i cu ajutorul unui sistem de anl'?ne. La un rezullat fundamental a
ajuns, insr1,
in a nul 1902, cînd,
expe1·imen r.i nd o serie de com unicatii intre \ărmurile Angliei şi nav~ „Ph iladelphia" aflată în drum
spre New Y ork, a avut prilejul să
constale influenţia negativă a luminii asupra capacităţii de diCuzare
a undelor. Cu alte cuvinte, pentru
asigurarea legăturii dintre două
puncte de pe glob î n in terval de
24 de ore ar fi Cost ind ispensabilă
n gamă de unde cu lungime diferită, care să fie uilizate in mod
allernaLiv in diferitele ore a le zilei
şi în funcţie de schimbarea a notimpurilor.
Prin utilizarea
undelor scurte,
lehnica co municaţii lor pr in radio
a fost completamente revoluţionată.
Nu numai că, în sffrşit, era J)Osibilă extinderea ei la distante teresLre mai mari, dar se făcea l oc
şi unui număr de zeci de mii de
hoi canale de comunicaţie menite
să modifice modelul de viaţă
al
întregii omeniri.
Ziarul nu mai era numai singurnJ vehicul ăe i nformaţie destin at publicului larg. !ncepea să
prin dă con l u1· un sistem de comunicaţii mai complex şi mai închegat.
De altfel, un proces de diversificare a început să se manifeste şi
în lumea .. mijloacelor
de i nformare" tradiţionale. Ziar ul periodic
a cunoscut o splendi d ă dezvoltare
spre sfirşitul secolului al XVIII-lea
şi începutul secol ului al XIX-lea.
Cotidian ul dispunea. i niţi al, de
„şanse " deloc
neglijabile, tocmai
din cauza nevoii crescinde de a garanta, zi de zi, actuaJ,itatea încredinţată anterJor publicatiilor care
apăreau de două sau de trei ori
pe săptămină. D ar periodicul, departe de a fi considerat că s i-a
epuizat rolul, a consolidat trăsătu
rile specifice de instrument menit
să ducă la o aproCundare ş i la o
reflecţie asuoi:a evenimentelor c urente, iniţiind , apr oape concomitent. calea specializă11ii.
Evolutia socielăiii şi răspinclirea
unor cunoştinţe mai vaste au impus. la rindul lo r, noi n ecesi tăţi
de cunoaştere şi în domenii şi sectoare foarte dilerile. Editori atenti
şi prevăzători au ştiut să sesizeze
no ile exigenţe ce proveneau de p e
pia ţă : ş i tocmai de aici apăreau
numeroasele iniţiative care vor
conferi aclivitălii editoriale periodice un rol deosebit de important
in panorama presei.

Din sumarul numerelor

apărute

in revista

NOASTRĂ"

in anul 1986
MARILE EVENIMENTE ALE ANULUI
Concepţia revoluţionară despre presă a tovarăşului
Nicolae. Ceauşescu cilăuzeşte J)ermanent. întreaga
aetlvitate a ziariştilor (Articol de Ion Cumpă naşu
- nr. 1, pag. 2). .

Nicolae

Ceauşescu

naţionale

- nume al mindriei noastre
(Anticol de Geor ge G. Potra - nr. 1,

pag. 5) .
Omagiu unei activităţi prestigioase, plină de dă
ruire revoluţionară (Articol de Viictorl.a Iliescu m . 1, pag. 9).
lmpreună

cu întregul nostru popor, ziariş tii întîmpină, puternic angajaţi in spirit revoluţionar,
gloriosul jubileu al partidului (EdlioriaJ - "nr. 3,
pag. 1).
SA fim mereu la iniUţimea marilor tradiţii ale
irloriosului nostru partid (Articol de Nicolae Dr3goş Dii'. 4-5, pag. 2).
Spiritul partinic, revoluţionar - piatra de temelie a presei noastre (Articol de Ion Pavelescu nr. 4-5, pag. 6).
Pe steagul de luptă înălţat acum 65 de ani comuromâni au înscris cu litere de foc cuvîntul
PACE (Arlllcol de Virgil Dănci ulescu - nr. 4-5,
pag. 13).

niştii

Suprema îndaiorire a vietii noastre de gazetari
comunişti : a sluji cu abnegaţie part idul, pa tria,
poporu_l (Articol de Aurel Pop - nr. 4- 5, pag. 18).
P.C.R. - fiuriiorul presei revoluţionare, pusă în
slujba intereselor vitale ale poporului (Articol de
Rodica Şerbănescu - nr. 4-5, pag. 712).
65 de ani de glorloasi istorie, o operă măreaţă
intrată în istorie (Textele comunicăril or prezentate la Simpozionul lucrătoril or din presă ş i radioteleviziune organizat în cinstea aniversării a
65 de ani de la făumea P.C.R„ de: Constantin
Antip, Maria Costache, Neagu Uoroiu, Ilie Purca!I'U, Lăz:k Edit, Comeliiu Leu. P aul Dobrescu şi
George Marinescu - nr. 4-5, pag. 35).
Manifestări

omagiale organizate în

ţară

cu prile-

jul implinil'ii a tl5 de ani d e la faurirea P .C.R.

(Grupaj de

informaţii

-

nr. 4-5, p ag. 51).

Pagini d e epopee din istoria partidului, din lupta
eroică,
revoluţionară
a
tovarăşului
Nicolae
Ceauşescu : procesul comuniştilor şi antifasciştilot'
de la Braşov oglindit în presa vremii (Articol de
Ştefan P etraru nr. 6, pag. 1).
La marea sărbătoare de Ja 23

August, gindul
nostru şi mindria : PARTIDUL - CEAUŞESCU ROMANIA I (Editoria l - nr. 8, pag. 2).
SărbAiorirea

a 600 d e ani d e la urcarea pe tron
a Marelui Mircea. Voievod, larg reflectată în presă
(Articol de Constantin Tatu - nr. 9, pag. 4).

lntregul nostru popor a rostit DA pentru dezarmare şi pace ! DA pentru viitorul nostru luminos !
(Edî toria.1 - nr. 10-11, pag. 1).
Ziariştii României socialiste angajaţi plenar, cu
întreaga lor energie şi capacitate, în promovarea
Idealurilor de colaborare şi piwe în lume (.Dezbatere la care au participat : Aristotel Bunescu,
Ioan Chjoreanu, Octavian Goga, Gocella Istvan,
Teodor P racsiu - nr. 10-11, pag. 5).

INACTUALITATE
Acţiuni de presă eficiente, mobilizatoare în sprijinul intăpt11irli _planur ilor şi programelor de dezvoltare
economico-socia lă a ţării (Editorial -

n r. 1, pag. 1) .
Gîndirea creatoare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu
oglindită in presa lumii intregi (Arlicol redacţio
nal - nr. 2. p ag. 3).
Conferinţa de constituire a Uniunii Sindicatelor
din lnvăţămint, Ştiinţă, Cultură, Poligrafie, Presă
şi Edituri
(Textul pt·eseurtat al rapo.rtttl uj Comitetului Uniunii Sindicatelor din Presă, Poligrafie
şi Edituri. extrase
din
botărîrea Conierin\ei
Uniun ii Sindicatelor din Jnvăţămîn t, Ştiinţă, Cultură, Poligrafie, Presă
şi
Edituri, componenţa
Biroului Executiv al Com itetului Uniunii Sindicatelor di n lnvăţăm.î n t, Ştiinţă, Cu l tură, Poligra(ie,
Presă ş i Edi<\.uri nr. 3, pag. 5).

Problematica economică tratată in presă la nivelul
exigenţelor impuse d e progresul multilateral al
patriei noastre (Dezbatere profesi onală la care a u
participat : Constantin Vrânceanu, DumHrn Târcob şi Stela Cristea - nr. 4- 5, pag. 55).
Publicistica pe teme agrare la înăl~imea. marilor
idei cuprinse în cuvântarea tovarăşului Nicolae
Ceauşescu (Ar ticole
d e Vasile Ciaaşu, Teodor
Bulza şi Radu Marian - nr. 6, pag. 7).
Cuvîntarea t-0varăşului Nicolae Ceauşescu la aniversarea g loriosului jubileu al partidului - permanentă călăuză a muncii noastre (Articole de
Ton Costea, Radu Olaru, T im otei Jurjica şi Szasz
Janos - nr. 6, pag. 13).
l1• cpuizabilă şi generoasă sursă fle gindire
toare şi iniţiative gazetăreşti puse în s lujba.

plinlrii neabătute a hotărîrilor
XllJ- lea (Editorial - nr. 7, pag. 1).

<'r eaimJcCongresului al

O prioritate pentru economia românească. o prioritate pentru întreaga 1>resă : introducer ea progres ului tehni co-ştiinţific în toate domeniile de activ itate (Co nvorbiri cu Anton Uncu, Cornel Ostah ie,
Andrei Banc şi Tiberiu Istrate - nr. 7, pag. 5).
Gazet-arii Român.iei socialiste au sărbătorit în
toată ţara Ziua Presei Române (Adun a rea [estivă
din Capitală - nr. 8. pag.

5).
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Rodnic dialog cu (ar a, omagiu trecutului glorios
al llOIJOrului. lem ei al implinirilor viitoa re (Articol ele Sîlviu Ac:him - nr. 9, pag. 1) .

ln lumina ideilor

ş i ori en tărilor

fundamentale din
Nicolae Ceauşescu la Con gr esul aJ III-iea al oame nilor muncii - obiective
ş i sarcini prior ita re pen tru întreaga presă (Dezbatere profesională la care au participat : Ioan
Erhan. $1efan Naciu, Constantin G rigorescu. Tudorei Oancea şi Ton Nedelea - nr. 9, p ag. 6).
cu vintăr ile to vară.şului

ltPcoUa. anului 1981 se pregăteşte de p e acum !
(Dezbaitere pro cesională la
care .au pal'tiCipat :
Ioan Herţeg, Eugen Sasu, Maria B ogdan, Liv iu
Negreanu. Ferencz L. lmre, Vasile Stancu. Adrian
Costa, Aure l Frigioiu, Vi orel Arh ir e şi Nicol ae
D. Mezin - nr. 10-11, pag. 9).
Amplu

mobilizator program de ac(iune r evoîndr umar d e lucru, inepuizabil teza ur de idei pentru întreaga. presă (Editorial - nr. 12. pag. 1).
şi

lu ~iona ră.

Ac(iunJ tlf'

exccp~ional

l)resă

sis lc ma.tice, efi ciente în sprij inul
noului. m ecanism economlco-financfar <D ezbn le re profesi onală la care a1u par t icipa t:
A11tlll' roa n, Do1·in Constantinescu, Bogdan Pădw·e,
La kâlos Andl'ns, Georg Scherer , George Bureţea.
lllicolae Tircob s i Ion ConstuntinesC'u - nr. 1 '.!~

perfcei ionării

p::ig. 5).

A NCH ETA ltEVISTEI
Per l'.cctionnr ea

în<la torlre polit ică,
la întrebl:'u·ile redactlei : Dinu Ma rin, Pet.Tu Pânzaru, Şefan Zai·
des, S o1·in Pam.fiil şi Jon Costea - nr. 1, pag. 21).

sa.rcin ă.

profesionalr~ p ermanentă (Răsp und

Perfecţionarea

profesională

intre deziderate, rea'la intrebărJle redacţiei : Paul Dobrescu , Rodica Avram, P ompiliu Voiculescu, Dan Lăzărescu , l\ icolae Sîrbu şi Ioan
E n ache - nr. 2, pag. 21).

litate

şi posibilităţi (Răspund

Cine va fi secr e tarul de redacţie al anilor '90 ?
(Răspund la întrebările redacilel : Nicolae Simionescu, Constantin Amat'i ţei. Gheol'ghe Co nst.antinescu şi Viorel Tudose - nr. 2. pag. 16).

publicis tice organizat e în sprijinul r eali·
în timp optim şi la un nivel calitativ s uperior a campaniei agricole d e prim ăvară (Răs
pund la întrebările redacţiei : Au1·elia Berariu.
Crăci un B ont~. Emi lian Ro u ă. Nicolae Oan~il şi
Mar in Leoveanu - nr. 3, pag. 9) .
Acţiuni

zării

Zia ristica. într e tale n t şi profesionalila te (Răspu nd ,..
la î n trebările redacţiei : Valeri u NeE(ru, Jon Cristoiu ş i Alex. Ştefănescu - nr. 7, pag. 17) . _ _
întilni ril e cu cititorii - izvor de tem e şi lni~i ativc
11ublicistice (Răspund
la
între băril e redacţiei :
Aurelia Berariu, T eodor Bulza ş i Alex. P ortasenr. 9, pag. 17).
Ce-şi

propun şi ce ne propun paginile m agazi n ?
( R ăspund : ron P op, Seb astian Tru·\ă, Viorel T udose ş i Corne liu Ifri m - nr. t0-11, pag. 25).

Gindur i flcs Jll'C „ P rPSa noastra" în 1986, p ropune ri pentru „ P :·csr. n oastrf" in 1987 (Răspund la înLrebMiJe redac\iei: Jon Cristoiu, Eugen Preda, Dinu
Dragomireseu. Mircea ,Pospa.i şi Liviu Comşa ni'. 12, pag. 15).
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DI N

VI AŢA REDACŢIILOR

Cum aţi inc:cJrnt n oul an d<' muncă, noul cincin a l ? Gînduri, t>lanuri. proiecte, tniţl ativ c gazetă
reşti d in 12 red acţ ii (Răspu nd : Ştefan Gheorghiu,
Florea Radu. Aurelia BeNn·iu, Teodor Bul7.a.
Gheorghe MihaJache. T eodor Vancu, Ioan Chi oreanu. Olimpian Unghere::i, Carol Goder, Titus
Niiu. Sebastian Truţă şi Mihai Bâzu nr. I. .
pag. l:n.
U n k s t lll'ivind e îieicnl a de mersului gazet ăresr
(Art icol de Radu Că.ivăneanu - nr. 2. p;:1g. 32).
P a triei - m ai mult cărbun e şi ţi ţei , m ai multă
e nergie electrică (Masă 1·otundă realizată în redacţi a .,Gazelei Gorjului", la care au p a rtici pat :
Xenofon racob. Ton Ciobanu. Traian Dănescu.
Constan tin Băieanu. Gheorghe Manoni u şi Pavel
Popa - nr. 3, pag. 13).
Ce mod alităţi publicistice folosiţi pentru dezvoltarea ş i tlerfccţionarea dialogului cu clUt.orll ?
(R ăspu nd : Cons1:mN n Bulacu, Mar.ia Stein. Mihai
Grigorescu şi Alexandru
Dincn nt'. 4-5,
pag. 61).
Princi1>a la funcţie edut'ativ:i a presei
noastre :
formarea omului nou, omul revoluţionar, pa triot
î n flăcărat, cu o înaltă c-0nş tiin(i politică şi prolesional ă (Masă rotundă realizată cu participarea
z.htr lşt i lor braşoven i Barth a Albert, A . I. B rumaru. VictrJ1· Crnveţchi şi Dieter Drotleff - nr. 6,
pag. 23).
R ezolvar ea promptă, com11cte ntii a scrisorilor 11rimite la rcd ac(.ie din partea cet ăţenilor - o muncă
p asionantă care m enţine gazeta rul in miezul vie ţii, alături de cititori (Convorbire cu Maria Răd u 
lescu - nr . 8, pag. 28).
ln altă

r esponsabilitate şi comp etenţă in tra tarea
proble ma.ticii a grare (Masă rotundă realizată în
redac\ia gazetei ,.OJLul ", l a care au participat :
EmJllan Rouă. Aurel G agi u, Constantin Dfrnescu,
Nicolae Diaconu. Gheol'ghe Mo1·a.ru şi Filon Si n nl'. 9, pag. 13).

ln lumina. ideilor

şi

orient:irilor fund am entale din
Nicolae Ceauşescu iri vizita
de lucru din jud eţul Dimbovi(a : „Ne angaj ăm
plenar in îndeplinirea obiectivelor şi sar cinilor
prioritare" (Masă rotund ă în redacţia gazetei
,.Dîmbovi\.a'·, la care au parlidpat: Florea Radu.
Ion I\eagu, Geor ge Coandă, Petre SlaJcu, Ma rin
Stoica, Sori n P opescu - nt'. 10--1 1, 'Pag. 17).
cuvi ntările tovarăşului

F ATA iS PATA, DOU A Z I ARE

Politica demografi că preocupar e statorni că a
presei noastre (An.allzii de presă a gazetelor „Flamu1·A" - Cai·aş-Se,·erin şi .,Fla mura Prahovei •· nr. 2. pag. 13).
Problem ele eclilitar- gos1JOd iireşti - o perman enţ ă
p e agenda d e lucru a presei locale (A n aliză ele
presă a ziarelor ., Flacă ra l·aş u l ui ", şi ,.!na inte" D olj-:- m. 7, pag. 13).
Pro blem ele economici a bor<la lc şi tra ta te s iste matic, compe tent, eficie nt (Ana liză de presă a ziarelor „Steaua roşie·· - Mureş şi „T ribuna Sibiului „ - nt'. R, pag. 16).
Zia rul - m ai rece11tiv şi m ai p rompt în
n arca problemelor ret:i~enllo r (Analiză de

snluţ lo
presă

a

ziarelor .,Cronica sătmăreană" şi „ I n.t:ormati'<l Har ghitei·: - nr. 10-11, pag. 2-3).
(Rubrică

rcali7.!ttil de Constant in 1'aiuL

Interviul dezvăluie nu numai pc1·sonatitatea interlocutorului, ci şi pe cea. a gazet arului (Dialog cu
George Arion - n r. I, pag. 2!J).
Interviu) de televiziune este alcătuit din cuvinte,
dar şi din tăceri (Dialog cu Alexand r u Sla1',k m·. ~ pag. 25).
Spontaneitate, oralitate, a.ccesibilitate calităţi
aJe interviului radiofonic lDialog cu ConstanLin
-

nr. 3. pag. 21).

Documentarea. punctul de plecare şi temelia
reportaj (Convo11bi r e cu Ilie Tăn~sachc i1r. 4-5, pag. 67).
oricărui

Cum sc cu cereşte un premiu internaţional ? (Cnlocvi u 1·e.:1lizat de Cabi netu l profes iona l radio nr. 6, pag. 29).
O publi caţie ele sezon 1uegătitli tot anul (Con vorbire c u Aurelia Barariu - ni-. 8, pag. 19).
Valenţe

educative ale comentariului sportiv (Dialog cu R adu Ui·zi cea nu - ni'. 9. pag. 21).
Cronic;\ de artă - act tle r <-spullbabllilatc 11rofcslonală şi morala (Dialog cu C. R. Constantinescu
- n r. 10- 1L, pag. 33).
<Rubr ică

prin televiziune in conte.xi.ul revoJuUei
(Articol de Dan Huliera nr. 3, pag. 26).

tehnico-ştii nţifi ce

La. red2.c~ic a snsit o scrisoa re ! Cine. cind ş i cum
o rezolvă? (Artico l de G h. Lizerinu nr. 6,
pag. Hl).

ATELIER

Vişan

lnlorma~ia

realiza tă

Rubricil e fixe . (Schimb de experienţă la care au
participat : Eduard Eisenburger. Ton V;iduva-Poen aru, llles Fl'a ncisc şi Mihai Blidări'iu - nr. B.
p ng. L1).
Cultivarea interesului pentru şmn~u şi tehnicii in
presa tinerilor cititori (Convm·bire cu l on Albescu
- n r 8, pag. 21).
Limbajul presei - un limbaj al comunicării dirt-.cte.
convingătoare
(Convorbi r i
cu
'T'heodrn·
Hrislea şi Boris Buzilă - nr. 12. pag. 21).
PE TEME DEONTOLOGIOE
Mania
Ta lu -

pseudonimelor ?
nr. 2. pag. 32).

(Articol

de

Consklntl n

„Ignoranţa

nu- i un argument„„ s punea Spinoza"
<Arf.icol de Vi rgil D iinciulescu - nr. 9, pag. 27).

A informa corect înseamnă a fi corect informat
(AJ·ticol de Dan Lăză rescu - nr. 10-11. pag. 35).
Corectura nu-i o treabă de mîntuial ă, ci o chestiune d e rigoare, de inallă r es1>onsabillta te (Articol
J C' Constantin T=itu nr. 12. pag. 20).
GAZETARI DESPRE GAZETARIE

de Cris tina Dum itrescu)
Nicolae Iorga : „Ziarul este genul de manifestare
publică a epocii" (nr. 1, pag. 35).

INTERVIUL NOSTRU
platitu-

Ion Pas : „Un articol de ziar trebuie scris fără
alambicări şi zorzoane inutile" (nr. 2, pag. :lO).

Aculin Cazacu : „Originalitatea şi personalizarea
în sprijinul funcţiei educative a m esajultµ publicistic" (m·. 3. pag. 31).

Miron Radu Par~chi vescu : ,.A vorbi poporului
in numele şi p e Jimba lui, cu sentimentele şi cuv intele lui" (nr. 3, pag. 35).

Mioara Avram: „Dict1onarul - instrument de
lucru al gazetarului" (Inten ·iu realizaL de Ion
Bu,t .naru - nr. 4-5, pag. 6.<J).

Gheorghe Dinu : „Gazetarul comunist - soldatul
permanent Ja pos tul său " (nr. 4-5, pag. 71) .

Henri \Vald : „Un articol bun
dinea expresiei" (11!1'. I, pag. 33).

depăşeşte

Al. Piru : „Dacă nu ne p ropunem să interesăm
cititorul, pentTu cine scriem?" (nr. 7, pag. 25).
AJcxandru Trod : „Mediile electronice conferă o
nouă dim ~nsiune transferului de informaţ ii'• (n r. a,
pag. 23 : nr. 9, pag. 2!~).
Florin Constantiniu : „Oe la „ istorill cliJ>ci„ la
istorie„." (m. 10-11, pag. 29).
(Rubrică rea.lizată

PE

de Milena C m:1rncscu).

TE"~IE GAZETĂREŞTI

Semnificaţia

ideologică
a mesajului publicistic
(Textele comunicărilor prezen tate 1n ca drul unu i
simpozion de : Petl'U Pânzaru, Ni colae Lotreanu.
Neagu Udt·oiu si Consluntin Amaritei - ni . l .

pag. 7).

·

Camil Petrescu : ..Gaze ta. e.'jtc
n em ărginită de mal bine a
pag. 31).

născută

din

mulţimii"

,

dorinţa

(nr.

G,

Ga la Galaction : „Voiam să scriu pentru oamenii
liberi şi iubitori de libertate'' (nr. 7. pag. 27).
Constantin Graur : „Zi ar i ştii sini oamcnil vremii
lor, :li ţării lor" (nr. A. pa~. :l2).
Oemosten e Botez: „Am d<-venit prin şcoala vieţii
un zi.iris t cetăţean " (nr. 9. pag. 29) .
Mihail Sadoveanu : „Cred în poezia scrb11l11i
in 11oezia muncii" (nr. 10-11 , pa~. 4:J).

şi

George Ivaşcu : „Un ziarist, un publicist adevărat.
poate afla Jocul geometric a l acth• ităţii sa le
profesionale decit în perimetrul finalităţii sociale"
(nr. 12, png. 25).

nu-şi

(Rubric:l

renlizată

de Constan tin Dar ie).

A vorbi pentru a fi ascuU.at (Convorbiri cu Eugenia Grosu Popescu, Elena I o nescu şi T.itus Vajeu - nr. 3, pag. HJ).

PROPUNERI PENTRU UN POSIBIL MUZEU

Imagine şi comunicare in publicistica de televiziune (Articol de Viorica Bucur - nr. 3, pag. 2ll).

Patru ziare socialis te apă rute a cum o sută de ani
(m. 2, pag. :l!5).

AL ZIARISTICU ROMANE
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--- - - - - - .------lnceputurile publi cităţii comerciale (nr. 3, pag. 38).
Ştiaţi
n eşti

că,..

-

P rimele

(Secvenţe

d in

istor~

presei

româ-

nr. 3, p ag. 38).
publica~ii

Reviste pentru
pag. 30).

de ,,sezon "

săteni

(nr. 6,

pag. 36) .

în secolul trecut

(nr.

8,

lnceput.urile presei medicale româneşti (nr. rn-11,
pag. 48).
(Rubrică realizată

de Ion Munteanu)

DIN TRADIŢIILE PROGRESISTE ALE PRESEI
ROMÂNEŞTI

Un secol de tipar românesc la Caransebeş (Articol de Constan ti n Brătescu - ru·. 2, pag. 37).
Evocări

BIBLIOGRAFIE
a) Recenzii
Ziaristica liberă în iări libere (Virgin ia Iot·ga nr. 1, pag. 38)
Elaborarea ziarului
pag. 39).

Presa arideană şi revoluţia
Bon ta - nr. 3, pag. 30).

paşoptistă

(Crăci un

Agenlia de presă in sistemul mass media (Victoria Iliescu - nr. 4-5, pag. 78).
Cum s~ scrie un text ziaristic? (Victoria Iliescu nr. 7, pag. 35).

O lucrare utilă ziariştilor (C.T. -

nr. 8, pag. 34).

prilejuite de gloriosul jubileu al partidului
(Lucian Zatti, Gh. Chkiac şi I. Cremer nr.
4-5, p ag. 23).

Comunie&rea de masă în an.ii '90 (Virgil Dănciu
lesou - nr. 8, pag. 35).

Un moment din bătălia presei democrate româneşti împotriva fascismului (Articol de R odica
Şerbănescu - nr. 7, pag. 23).

nr. 8, pag. 35).

„Astr a" şi rolul periodicelor ei în emanciparea
politică, în afirmarea conştiinţei de neam (Articol
de Rodi ca Şerbănesc u - nr. 9, pag. 33).
„1'fuzeuJ naţional" - o veche revistil de popularizare ştiinţifică (Arlîcol de N. !sar - nr. 1011, pag. 43).

Potenţialul

creator al ziaristului (Virginia Iorga -

O lucrare de real folos profesioniştilor condeiului
(Milena Comarnescu - nr. 9, pag. 35).

Machetarea şi tipografia (Victor ia Iliescu pag. 38).
Perfecţionarea

profesională

a ziariştilor
nr. 10-1 l , pag. 53) .

(Virginia Iorga ITINERARE PROFESIONALE
„Revist-a săptăminală" şi dialogul in societate
(Convorbire realizată de Elena Marinescu cu
J oanna Skoczylas, .redactor şef adjunct a l revistei poloneze „Przeglad t.ygodniowy "
nr. 3,
pag. 41).
Un binom al timpului nostru : Tehnologie - Informaţie (Convorbire realizată de Neagu Udroi u
cu Erik AUardt, vicepreşedinte al Consili ului f\at iona l pentru Cercetare din Finlanda n r. 3,
pag. 42).
DOCUMENTAR

INTERNAŢIONAL

Gutenberg şi microprocesoarele (Extrase din tr-un
articol de Be.rnal'd Girard - nr. 2, pag. 44).
Presa lumii şi pacea (Opinii ale unor reprezentanti ai vie\ ii publice europene privi nd informarea corectă în slujba dezarmări i şi păcii , constmnate de Victori3 Iliescu - n r. 7, pag. :11).
Giovanni Giovannini : „De la cremene la siliciu"
(Traducere şi adaptare de Emilia Cosma - nr. 9,
pag. 41 ; nr. 10-11, pag. 55; n r. 12, pag. 40).
ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALA

A

ZIARIŞTILOR

(0.1.Z.)

Praga 1986. 0 .1.Z. '40 (nr. 6, pag. 42).
Al X-lea Congres al 0.1.Z. (Articol de Ion Struga riu - nr. 10-11, pag. 51).
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nr. 2,

(Victoria Iliescu -

nr. 9,
italieni

Egon Erwin Kiscb : 7.iaris t şi luptător (Victoria
Iliescu - nr. 12, pag. 35)
b) Revista revistelor d e presil
„Le Journaliste democratigue" (nr. l , pag. 39 ;
nr. 2, pag. 40 · nr. 7, pag. 36; nr. 8, pag. 37 ; nr.
12. p ag. 36).
„Jurnalist" (nr. 4-5, pag. 79 ; n r. 9, pag. 39 ;
nr. 10-11, pag. 54).
„Bălgarski

jurnalist" (nr. 1, pag. 39 ; nr. 4-5,
pag. 79 ; nr. 8, pag. 37 ; nr. 10-11, pag. 54).

„Neue Deutscbe Presse" (nr. 1. p ag. 38 ; nr. 7,
pag. 37; nr. 9, p. 39 ; nr. 12, p.ag. 37).
„Prasa Polska" (nr. 2, pag. 41 ; nr. '1, pag. 37 ;
nr. 8, pag. 37 ; nt'. 9, pag. 39 ; nr. 10-11, pag. 54).

„

„Ole Feder" (nr. 2. pag. 41 ; • nr. 4-5, pag. 79) .
„ Magyar Sajto (.nr. 12, pag. 37).
(Rubrică realizată de

Vi.c toria Iliescu) .

•
*
Au mai apărut permanen t r ubricile : „Citim în
presa noastră de acum un veac", realizată de Rod ica Şerbănescu, „ Panoramic extern ", realizată de
Constantin L upu, ,,Breviar", „Pe scurt de la noi ",
„Pe scurt din toată lumea", „Rubrica subiectivă",
,,Fără supărare !" şi „Cărţi scrise de ziarişti".

Colaboratorii revistei „PRESA NOASTRA"
in

anul 1986

A moi trecut un an. Un an rodnic, de noi şi grandioase impliniri pentru ţară. Un an in care ziariştii şi-au făcut
cu prisosinţă datoria. Datoria de militanţi comunişti, de exponenţi ai opiniei publice, de purtători oi cuvintului
partidului in mase. Şi vrem să credem că, in izbinzile, în succesele lor sînt incorporqte şi strădaniile „Presei
noastfe". Adică ale revistei editate pentru ziarişti de către„. ziarişti. De ziarişti în ipostaza de colaboratori, de
participanţi la scrierea propriei lor publicaţii .
Anul trecut, tot în acest loc, ne exprimam speranţa că, în 1986, lisţa colaboratorilor „Presei noastre" va fi mai
bogată . Şi putem spune acum, la ora bilanţului că, într-adevăr, acesta este mai bogot. Rindurile colaborato·
rilor noştri ou crescut si mţitor. Şi celor mai vechi şi celor noi le publicăm numele, adresindu-le, cu satisfacţie îndreptăţită,
mulţumirile
noastre sincere, odată cu cele mai bune urări de sănătate şi fericire, de succese sporite în truda lor necontenită pe ogorul niciodată bătătorit al publicisticii româneşti.
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