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La aniversarea tovarăsului 
J 

NICOLAE CEAUSESCU 
J 

socialiste, Eroului RonTâniei 
se11time11tele unanime 
de profundă dragoste, 

în al tă preţuire şi 

ale naţiunii, 
aleasă stimă, 

recunoştinţă! 
Mult iubite şi stimate tovarăşe 

NICOLAE CEAUŞESCU, 

Cu cele mai alese sentimente de dragoste, 
de profundă stimă şi neţărmurită recunoştinţă, 
într-o însufleţitoare unitate cu întreaga ţară, 
în acest moment solemn prilejuit de aniversa
rea zilei dumneavoastră de nastere şi a peste 
cinci decenii de activitate re~oluţionară, vă 
adresăm rugămintea să primiţi, în numele 
ziariştilor comunişti din România, al tuturor 
lucrătorilor din presă, cele mai calde felicitări 
şi respectuoase urări de sănătate si fericire, 
ani mulţi şi luminoşi, în deplină putere de 
muncă, alăţuri de mult stimata tovarăşă Elena 
Ceauşescu, pentru a conduce partidul, ţara şi 
poporul spre noi .şi strălucite victorii în mă
reaţa operă de edificare a socialismului şi co
munismului pe pămîntul străbun al patriei. 

Lo această înălţătoare sărbătoare, scumpâ 
întregului nostru partid şi popor, îngăduiţi-ne, 
mult iubite şi stimate tovarăşe Nicolae 
Ceauşescu, să evocăm cu admiraţie şi mîndrie 
proeminenta dumneavoastră personalitate, de 
eminent ginditor, militant comunist şi patriot 
înflăcărat, care, de peste cinci decenii de 
activitate revoluţionară neîntreruptă, v-aţi 
identifica~ cu cele mai înalte aspiraţii ale 
poporului român. de libertate, dreptate, pro
gres şi prosperitate. Perioacia de peste două 
decenii de amplă renaştere şi profunde trans
formări economice, politice şi socia le inaugu
rată de Congresul al IX-iea, cind prin voinţa 
unanimă a partidolui .şi poporului aţi fost 
ales în suprema funcţie de secretar general 
al partidului, va rămîne înscrisă pentru tot
deauna în cartea de aur a istoriei neomului 
ca „Epoca Nicolae Ceauşescu" - epocă de 
glorie şi împliniri fără seamăn în grandioasa 
epopee a constructiei socialiste. 

Cu adineă emoţie ş i deosebită bucurie, în 
aceste momente cind cinstim ziuo în care s-a 
născut cel mai iubit şi devotat fiu "a l patriei, 
ne unim glasurile cu Îl"tregul popor român 
pentru a aduce un fierbinte omagiu activităţii 
internaţionale multilaterale desfăşurate de 
dumneavoastră, mult iubite şi stimate to
varăşe Nicolae Ceauşescu, militant de frunte 
al mişcării comuniste şi muncitoreşti, piHso
nolitate proeminentă a lumii contemporane, 
luptător neobosit pentru socialism, pentru 
cauza libertăţii şi independenţei popoarelor, 
pentru înţelegere, colaborare ş i pace în lume. 
Dinamismul politicii externe româneşti, presti
giul fără precedent de care ţara noastră se 

bucură pe toate meridianele, sint organic 
legate de contribuţia dumneavoastră hotări
toare la elaborarea şi înfăptuirea acest~i 
politici, la abordarea nouă, cutezătoare a 
complexelor probleme ale lumii contemporane. 
Iniţiativele şi demersurile de amplu răsunet 
internaţional închinate bunului celui mai de 
preţ al omenirii - pacea, înfăptuirii dezar
mării, in primul rind a dezarmării nucleare, 
instaurării unor relaţii de colaborare şi înţe
legere intre toate statele, întăririi legăturilor 
cu forţele progresiste de pretutindeni v-au 
impus în conştiinţa întregii lumi ca mare şi 
neobosit erou al păcii. 

Mindri de prezentul si viitorul strălucit al 
patriei, animaţi de lu~inosul exemplu de 
dăruire comunistă pe care ni-l oferiţi în per
manenţă, ziariştii, toţi lucrătorii din presă, 
dind expresie ataşamentului deplin şi 
nestrămutatei lor credinţe faţă de partid, faţă 
de dumneavoastră, mult iubite şi stimate to
varăşe Nicolae Ceauşescu, vă asigurăm că 
nu vom precupeţi nici un efort pentru a con
tribui ş i mai mult la formarea conştiinţei so
cia liste, la educarea revoluţionară a maselor, 
la afirmarea trăsăturilor omului nou, cons
tructor conştient şi devotat al socialismului şi 
comunismului. Urmind neabătut eroica dum
neavoastră pildă de muncă şi viaţă, mobili
zaţi de îndemnurile şi înflăcăratele chemări 
pe care le-aţi adresat întregului popor, vom 
face totul pentru a ne îndeplini misiunea de 
onoare ce ne revine, încredinţindu-vă de le
gămîntul nostru solemn ca, prin scrisul nostru, 
să ne situăm la înălţimeo marilor obiective 
ale construcţiei socialiste pe care poporul 
nostru le înfăptuieşte cu entuziasm, strins unit 
în jurul partidului, al dumneavoastră, mult 
iubite şi stimate tovarăşe secretar general. 

Cu aceste ginduri şi sentimente, permi
teţi-ne 3ă vă adresăm încă o dată, din adin
cul inimilor noastre, urări de viaţă îndelun
gată, de fericire şi sănătate, împreună cu 
mult stimata tovarăşă Elena Ceauşescu, spre 
a ne conduce cu aceea.şi neasemuită clarvi
ziune, inegalabilă cutezanţă şi pasiune 
revoluţionară, in fruntea partidului şi a statu
lui, spre binele şi propăşirea naţiunii noastre 
socialiste, pentru triumful cauzei nobile a 
socialismului, progresului şi păcii. 

la mulţi ani I 

CONSILIUL ZIARIŞl ILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA 



„Doresc să asigur intre· 
gui nostru popor că voi 
face totul, şi în viitor, pen
tru întărirea continuă a 
forţei şi unităţii partidului, 
a capacităţii sale de a uni 
şi orienta energiile crea
toare ale întregii naţiuni 
în direcţia înfăptuirii ne
abătute pe pămintul Ro
mâniei a celei mai drepte 
şi umane societăţi - socie
tatea socialistă şi comu
nistă -, a înălţării patriei 
noastre, libere, indepen
dente şi suverane, pe 
culmi tot mai înalte de ci
vilizaţie, bunăstare şi pro
gres. Voi acţiona, în con· 
tinuare, cu cea mai mare 
fermitate pentru ca ţara 
noastră sa-ş1 aducă tot 
mai activ contribuţia sa 
constructivă la dezbate
rea şi soluţionarea marilor 
probleme care confruntă 
omenirea, la cauza dezar
mării, a colaborării, inte
legerii şi păcii în întreaga 
lume." 

NICOLAE CEAUŞESCU 
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La tovarăsei 
. 

an1v~rsarea 

Fierbinte omagiu pentru 
devo·t·omentul nemăr9init 
fot-ă de partid, pairie 

şliinto românească ! • 
ŞI 

Mult stimată tovarăşă ELENA CEAUŞESCU, 
La 1aniversarea zilei dumneavoastră ide naştere, zia

riştU ,comunişit:J ·din România, 1oţi 1lucrătorii .din presă 
vă ad uc, cu cele mai 1alese sentimente de ,preţuire şi 
admiraţie, •un 1respectuos omagiu şi vă adresează, di n 
adincul inimii, călduroase feli•citări, impreună cu 
urărlle de sănătate, ani 1mulţi şi fericiţi, nesecată pu
tere de muncă, noi ,şi noi împliniri fo nobila şi com· 
pleia actLvi.talte desfăşurată alături de tovarăşul 
N icolae 1Ceouşescu, 1morele erou şi .genial conducător 

J 
ELENA CEAUSESCU 

J 

al noţiunii noa5tre sodoliste, pentru înălţarea patriei 
libere şi independente pe .noi Jculmi de civ ilizaţie şi 
progres. 

ln 1această zi de sărbătoare, îngăduiţi-ne, mult sti
mată tovarăşă Eleno Ceauşescu, să dăm glas, ase
menea întregului 1no9tru popor, profundei stime şi 
deosebitei preţui'ri faţă de înalta 1competenţă, devo
tamentul şi 1pasi-uneo cu c.are aotivoţi în cadrul con· 
ducerii de partid işi de stat, faţă de contr,ibuţia dum
neavoa·stră de seamă la elabooorea şi înfăptuirea po· 
lfticii interne şi externe a Romăniei .socialis1e, Io per
fecţionarea neîntreruptă a 1organi!Zării şi conducerii 
societăţii, la ,adindirea democnaţiei noastre muncito· 
reşti revoluţionaire, la traMpunerea in viaţă a măre· 

ţului obiectiv de edificare a sodetăţii socialiste mul· 
tilateral dezvolta,te pe pămîn,tul scumpei noastre pa· 
trii şi de înaintare fe~mă jSp~e comunism. 

Expresie strălucită a ,acţiunii \profund revoluţionare 
a omului politi.c şi, în a,celaşi 1ti.mp a eminentului sa· 
vant ce slujeşte neabătut, i;ub semnul înaltei respon· 
sabilităţi, cauza afi nmării· !Şll iinţei româneşti, a dez· 
voltării şi înfloririi 1continue a României, vasta dum· 
neavo.a.stră operă .Ş·tiinţifică, de larg prestigiu inter· 
naţional, se 1constituie în icea mai vie şi autenti•că pil· 
dă :de dăruire în lupta 1pentru promovarea curajoasă 
a noului, pell'!ru entuziasta şi larga mobili:l)are a tu· 
turor energii:Jor creato.are ,a.le poporului, 1pentru creş
terea /prest·igiului pe c1are şti inţa şi cercetarea romă· 
nea;scă l·a·u dobîndit pretutindeni în lume. 

Luptător neobosit pentru .afirmarea ~tioinţei ca fac· 
tor de dialog şi conluc·rare, de înţelegere şi spori.re a 
încnederii ;dintre popoare, pentru făur.irea unei noi 
ordini economice i1nternaţionale, într-o lume mai bună 
şi mai dr.eaptă, dumnea1voastră, mult stimată to
varăşă Elena Ceauşescu, î·n c•alitate de preşedinte al 
Comitetului român „ Oamenii de .ştiinţă şi pacea", ac
ţionaţi cu fermitate 1pentm tri,umful raţiunii, pentru 
cau~a 1vitală a deza~mări1i şi destiinderii, a colaborării 
şi păci1i, pentru ,ca u~iaşele cucer,irt ale ştiinţei şi 
tehnicii să Ne puse exclu;siv în 61uj ba vieţii, a pro· 
gresului ~i bunăstării întregii u ma•ni(!ăţi. 

În aceste momente sărbătoreşti, ziariiştii din :patria 
noa1Stră vă asigură că, urmînd exemplul luminos al 
eroi:cei vieţi de muncă şi luptă revo luţionară a condu· 
cătorului par1tidului .şi statului nostru, tovarăşul 
Nicol·ae Ceauşescu, al dumneavoall!ră, mult stimată 
tovarăşă Elena Ceauşescu, nu vor precupeţi nici un 
efort în imobi l izarea, energiilor .şi forţelor creafoare ale 
întregului popor pentru 1reali·zorea măreţelor programe 
de dezvoltare economico-socială a ţării, pentru as
censiunea tot 1ri1ai puternică a României socialiste în 
conştiinţa lumii, ,pentru triumful ideolurilor de poce, 
libertate, independenţă şi progres ale omenirii. 

Animaţi de aceste .gînduri şi sentimente, vă urăm 
ca, împreună ,cu tovarăşul Ni.colae Ceauşescu, să vă 
bucuroţi de i0ni 1îndefungaţi şi rodnici, în deplină să· 

năta.te şi putere de muncă, pentru a încununa cu 
noi împlini.ri bogata şi multi laterala· dumneavoa·stră 
activita.te politică, revoluţionară şi 1ştiinţifică ,pusă în 
slujba binelui şi ferici>rii ,poporului, a scumpei noastre 
patrii. 

La mulţi ani ! 

CONSILIUL ZIARIŞTILOR 
DIN 1REPUBLICA SOCIALISTA RO M A NIA 



O viaţă - făclie şi stindard 

pentru naţiunea 

România socialistă 1987 ... 
Cît de înalte sint, la a
cest măreţ şi glorios 
ceas al unei eroice 
deveniri, orizonturile 

luminoase ale patriei ! Fără de 
seamă(n în istorie este titanica 
epopee a acestui timp în care 
regăsim adevărata măsură a tării 
şi a oamenilor ei. Iar fapta prin 
care t ilflltPUil. a dobînditt dimen
siunea patriei o datorăm marelui 
bărbat ce a făcut din propria-i 
viaţă făclie şi stindard oent.ru po
porul din mijlocul căruia s-a ri
dicat tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
şedintele Republicii Sociialiste 
România, omul al cărui nume e
vocă pe toate meridLanele globului 

extraordinara efervescentă creatoa
re pe care o cunoaşte astăzi întrea
ga rotundă vatră românească, în
cununată de împliniri ce conferă o 
nouă măreţie mileniilor ei de isto
rie. Gîndirea, opera şi fapta sa. in
spkate din cerinţe şi realităţi în
delung şi temeinic decantate în vîl
toarea marilor fră.m.întări ale seco-
1 uaui, atotcuprinzătoarea sa acţiu
ne revoluţionară izvodită din felul 
de a .fi al acestui neam, din .aspira-
ţiile şi cutezanţele lui mereu dătă
toaa:e de noi forţe şi încredere în 
viitor, sînt catalizatorul ce a pus 
în mişcare uriaşe energii, deschi
zînd pentru prima dată în istorie 
cale liberă afirmării plenare a vo
caţiei constructive a pcporului ro
mân. 

A. " romana 
M 

ăreţul edificiu socialist ce 
ni se înfăţişează acum în 
infinitele faţete ale vieţii 
social-politice a tării îşi 

are gravate pe frontispiciu coordo
natele emblematice ale acestei o
pere fără de seamăn care a rever-
berat în chip atit de fertil în im
punătoarele prefaceri ale perioadei 
pe care, cu aleasă recunoştinţă fa
ţă de ilustrul său ctitor, o 'numim 
„Ep()ca. Nicolae Ceauşescu". 

Tezele, conceptele şi ideile de 
o mare originalitate, purtind am
prenta personalităţii proeminente 
a secretarului general al partidu
lui, se constituie astfel într-o gran
dioasă s1Inategie a făuririi sociailis
mul.ui şi comunismului în de-

3 



plin consens cu optiunile si in-
terestle fundamentale ale po-
porulut. Extraordinara Cortă a 
.acestui monumental corpus de con
tribuţii la dezvoltarea gîndirii po
litice româneşti, cu vaste deschi
deri spre !.oale domeniile gîndirii 
şi cunoaşterji uruvers.ale, o demon
strează fireasca lor interferenţă în 
viata practicii, în faptele împlinite 
şi în proiectele viito.arelor fapte 
ce jalonează înseşi sensurile majo 
re ale noului destin al ţării. Ma 
r ile şi eternele adcvc:iruri ~ care 
le regăsim în această operă unică 
în felul ei, alcătuiesc suhc;tanta 
mereu \'Îe a înseşi conştiinţei noas
tre n;iţionale, expresia ce~i mai 
cuprinzătoare a conştiinţei de s'
ne, a demnilă\ii prin care întregu' 
popor se defineşte pc sine însu~i. 

Uriaşa experienţă a practicii r<'
\'Olutionare romaneşti, acum11lat.1 
în anii ce au urmat de la Con
gresul al IX- iea al pnrtidului. re 
prezintă o strălucită ilust.raFe a 
angajării conştiente a eforturilor 
întreg.ii naţiuni în direcţia unică '' 
realizării supremelor sale idealuri 
de progres şi prosperitate. Elemen
tele cantitative şi mai ales calitn
tive CP reliefează pregnant d ina
mismul şi profunzimea pref.ace1·i-
lor înnoitoare ale acestei epoci. ca
re se detaşează drept cea mai fer
tilă şi bogată în împliniri din în
treaga noastrf1 istorie sînt indiso-
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lubil legate de concepţia novatoare 
a secretarului general al partidului 
despre crearea unei economii mo
clcrnc, cu s lructuri de înaltă func
lionalit~tc şi eficienţă, capabile să 
asigure independenţa şi viitorul li
ber al naţiunii, ridicarea pe trepte 
lot mai înalte a calităţii muncii ş i 
\'ieţii întregului pnpar. F,,<;te destul 
să ne aJl1intim de uncie am pornit 
şi - aşa cum remarc:i tovrirăşul 
Nicolae Ceauşescu - concJuzia ~e 
impune cit se poate de limpede : 
„dacă nu am fi înfăptuit indW>tria
lizarea şi dezvoltarea socialistă a 
agriculturii, dacă nu am fi aşezat 
la baza acestor măreţe realizări 
cele mai noi cuceriri ale ştiinţei. 
in\'ăţămintului ş i culturii, ale cu
noaşterii umane în general. po
porul nostru ar fi rămas în vN·hea 
star(' de înapoiere. A trebuit să 

fat•em eforturi, dar aceste eforturi 
au ronstituit singura rale pentru 
înă lţarea Românid la situaţia de 
astăzi. Areasta va constitui ş i în 
"iitor singura cale pentru victoria 
societăţii comuniste, pentru o via
ţă demnă, liberă ş i indcpcnclcntii 
a naiiunii noastre". 

Sub auspiciile generoase ale a
cestei eonccpţii mereu deschiză
toare de drumuri noi spre ţeluri şi 
valori superioare în toate dome
nii le, întreaga .acţiune de făurire 
.a noii societăţi, n fost întemeiată 
pe proiecte şi programe de înaltă 
cutezantă S-a cristalizat în acest 

Iei o adevărată strategie pentl'\l 
rcali7A11·ea un•'r ritmuri tul m:1i 
înalte de creştere, îndeosebi în do
menii hotărîtt>are a le clezvoltiirii, 
o str~1·egie a implementării noulu: 
in pruclucţie. în pl'actica social;\, 
şlii·n\.:t şi invăţămîntul afirmindu
se toi mai mult. prin conlribu\ia 
to\·ari1sei academic'an doctor in
giner Elena Ceauşescu. remarc.abil 
om politic ş i ilustru savant ele 
largă rccunr.aştere internationa!;·1. 
intre fac~orii clec:s1vi a: pn,gres..i 
1 ui contemporan. 

V iaţn noasl. ri1 de toal<' zil:Je, 
modul nostru de a gm
di şi ar\ ion a. datori ti1 
demers uni or poli valente 

larg dcschizăt •are ci<' noi orizon
turi ale secretal'ului general ai 
partidulu.i au dobînclit v.alen\e de 
o factură proprie. conf'gurînd di
mensiunile uclinc umaniste ale în-
1 regii opere de const ructie suci al is-
1 ă, reflectat<' în adincirea continuă 
a sistemului unic. original al de
mocratici noastre muncitoreşti re
voluţionare, în cadrul căruia se 
realizează participarea activă a în
tregului popor la actul de decizie. 
I.a activitalen de conducere a so
cietăţii. în strinsă corelatie cu im
plicarea contribuţiei fiecărui om 
al muncii în ridicarea, prin toate 
mijloncele. a eficientei şi întărirea 
laturilor calitath·e. intensive ale 
activităţii în to:ite domeniile. 

Uimitoarea identifica.re a între
gului continui de idei al acestei 
vaste opere cu interesele supreme 
ale poparului român îşi află o e· 
locventă ilustrare în politica ex
ternă a României, care prin initia
ti\'ele şi actiunile ele largă rezo
n.antă intemaţionalfl ale tovarăşu
lui Nicolae Ceauşescu, m arele E rou 
.:11 Păcii, se înscrie ca o prestigioa
sa contribuţie la soluţionarea. într-o 
viziune nouă, de în.altă esentă u
manistă. a complexelo1· probleme 
ale lumii contemporane, la aşeza
rea pe baze noi, democratice a ra
porturilor dintre state, Ia promo
\'area cauzei progresului, libertă\iL 
indeip<.'ndentei şi prosperităţii tu
turor popoarelor. Pe toate meridia
nele ~lobului. doctrina politică su
gesti\' denum tă „Ceat15e--;cu 
n.omânia" este firesc asocială celor 
mai înaintate cuceriri ale gîndirii 
contemparane, promovării în toate 
1mpre,iurările a unei înalte răspun
deri fa\ă de des tinele întregii uma
nităţi. referendumul de la 23 no
embric 1986, pnin care poporu' 

român s-a pronun\.nl unanim pen
tru reducerea cu 5~ll„ n efectivelor. 
'1rmamentelor şi cheltuielilor mili
t.are, confirmînd, împreună cu toa
te celelalte demersuri de pace. cf1 
\ara noastră este hotărîtă să faci1 
totul pentru a se trece de la de
claraW la faolc, pe calea înfăptui
rii dezarmării generale si. îndeo-
sebi, a celei nucleare. a apărării 
clreptul ui suprem al oamen.ilor de 
pretutindeni la viaţă liberă şi 

t!emnfl. 



Teze, idei. şi concepte In 
permanenta acţiune, mereu 
înnobilate şi îmbogăţite în 
consens cu imperativele şi 

d namismul vieţii socicU.\ii noastre 
s0C1aliste, cu cerinţele accelerării 
ntmurilor de dezvolt.are economi
co-soc1ală a ţarii. Acum, la început 
de an, cind, m lumina cuvintărilor 
rostite de tovaraşul Nicolae 
Ceauşescu în Juna decembrie 1986. 
anticipăm limpede amplitudinea o
biectivelor ce urmează a fi înfăp
tuite, insuileţiloarele îndemnuri ale 
secret.arului general al partidului 
pentru realizarea în 1987 a unor 
ritmuri de creştere mai mari, în 
cc>ndiţii superioare de calitate şi 
eficienţă, îşi relevă elocvent vi
branta lor re;ionantă în fapte me
nite să dobindească un relief apar
te în oglinda istoriei. România so
cialist{1 a păşil in 1987 cu toate 
pinzele orientale .~pre culrni1le anu
lui 2000. Pentru că 1987 este doar 
o lrc.apt!i pe drumul de-a lungul 
căruia, aş.a cum subliniază tovară
şul Nicolae CeauşC'scu, „vom urca 
~i vom străbate noi căi nebătători
te, necunoscute - ceea ce impune 
să fim anima(i perma nent ele spirit 
cutezător, ele hotărîrea ele a promo
va tot cc este nou şi înaintat in 
i;-indirra şi l)ractica. socială, de a · 
însuşi şi aplica în viaţă cele m ai 
noi cuceriri a le geniului uman, te
Laurul cunoaşterii universale". 

I 
de purtătoare de i::ran
dîoase proiecte - o ope
ră de geniu durată de un 
Om penlru o Ţară. confe-

rind proiectelor istoricei ei deve
niri cel"litudinea împlinirii. Sub 
însemnele ei de durată, fiecare 
act de muncri şi creaţie se distin
ge prinLT•un sens aparte. Iar cuvîn
tul scris îşi descoperă mereu, în 
aderenta sa org.anică la faptul de 
muncă şi de viaţa, altă vibraţie. 
Mereu dator să pună în lumină 
bogăiia de idei a operei ;-ecreta
rului general al partidului, a gîn
dirii sale novatoare. promotoare a 
unei perpetue înnoiri în toaite do
meniile vie\ii sociak cuvîntul 
scris devine mărturia de credin1ă 
a dăruirii cu care ziaristul comu
nist se strfiduieşte să-şi împlineas
că nobila datorie. Tn vastul ani::re
naj al vietii sociale. nicicind mun
ca sa n-a cunoscut o asemenea pre
(uire si. totodalii. o asemenea răs
pundere. Investit !><i poarte în mase 
cuvintul µru·Li<lului. ideile purtă
toare ale spiritului revolutionar. 
ziarul apartine timpului eroic pe 
care-l reflectă în coloanele sale. 
timpului m:irilor fapte ce înnobi
lenză neîncetat chipul tării şi via
ta oamenilor ei 

Acesta este dezideratul major 
care marchează cu putere. în pei
~ajul atit de boi::at şi divers al 
presei româneşti contemporane. şi 
profesiune.a ele credinţă a colecti
vului redacţiei ;darului „Informa
(i.1 Bucureştiului". Indatotririle pro
[e,<;iei ne oferă nouă, ca ziariişti co-
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munişti, privilegiul unic de a fi 
mereu prezenţi în tumultul vetre
lor cu foc continuu ale muncii 
creatoare, unde ideile revolu\ionare 
ale acestui timp, îndemnurile şi o
rientările secretarului general al 
partidului reverbercază în fapte 
a.itătoare de for\ă şi încredere. Jn 
acest vast univers, participiim ac
tiv, zi de zi, la neîncetatele bătălii 
ce se înscriu, cu aportul lor speci
fic, în marea epopee a mersului 
nostru înainte. Ziarul. memoria vie 
a acestui timp, se simte d~tor să 
fie prezent acolo unde oamenii gă
sesc solutii şi reuşesc să sporească 
mereu productia materială. acolo 
unde dezvoltarea intensivă înserun
nă calitate înaltă şi competitivitate 
la export, economii de materiale 
şi energie. organizare superioară 
şi modernizare, acolo unde noul nu 
cunoaşte limite, acolo unde creaţia 
se constituie ea însăşi în cea mai 
evidentă probă materială a prin
cipiului ce guvernează munca oa
menilor acestui timp in care, prin 
iscusinţă şi tenacitate, totul se poa
te. 

Este pentru noi, ca zi.a.rişti co
munişti, un motiv de legitimă mîn
drie faptul că avem şansa de a ii 
cronicari ai acestui timp al celor 
mai grandioase prefaceri din isto
ria Capitalei, al unor ctitorii me
nite sa ducă peste secole mărturia 
eroismului şi măreţiei „Epocii 
:Nicolae Ceauşescu", înscrjsă cu li
tere de aur în columna noului des
tin al României. 

lata de ce legămîntul de a răs
punde. prin scrisul nostru. marilor 
imperative alP prPzPntului si viito
rulu i •ări, - legămînt pe care-l 
vom onora mereu prin fapte - este 
supremul omagiu pe care-l putem 
aduce, la aniversarea zilei de naş
tere şi a îndelungatei sale activi
t ăti revolutionare. tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu. eminentul con
ducător al partidului şi statului, ale 
cărui viaţă, operă şi faptă repre
zintă chezăşia gloriei României 
socialiste. 

Dumitru TARCOB 
rediactor şef a'l ziarului 

„INFORMAŢIA BUCUREŞTIULUI" 
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„Este necesar ca presa, radioul şi televiziunea să-şi îndeplinească în mai 
bune condiţii rolul pe care ii au in formarea conştiinţei socialiste, in edu
carea politică-culturală, în formarea omului nou." 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Simbolul suprem 
al tineretii noastre revolutionare 
S l'\rbătorirea zilei de 

naştere a tovarăşului 
Nicolae Ccausescu şi u 
îndt'lWlgatci sale ncti
\ itl'tU revoluţionare <.'On-

stiluie şi pentru tinărn genera
ţie, :u;emcnl întregului nostru po
por, un emoţionant si fericit pri
lej de a ne reafirma cele mai 
nlese si inlHtliloare sentimente dP 
cira~ostc, ndmiratie şi stimă faţ!'1 
de m nrt'lc erou s l ctitor al ce
lei mal lumlnonse <'POci din in
tr<" . .acn istorie multimilenară a 
pat~!ei, cel care de pe~te 5 de
ccn11 şi-n impletil il'ldcstructibil 
munca, lupta şi vinţa cu idealurile 
supreme ale partidului şi naţiunii , 

fiind, deopotrh•ll, simbolul suprem 
ni tinereţii noastre rc\·o!uţionarc. n 
tot cc ·a C•· sin tem şi \'rem să dc 
\·enim. Omagiului fierbinte şi una
nim nl p~rlidulul şi tării 1i sr 
;idaugl'\, cu aceleaşi alese şi sinccrr. 
simţăminte şi ginduri. şi omagiul 
comunistilor, al tuturor ccl•W ce 111-
creazli în rednc(ia ziarului . Scin
tein tinerC'tului" sl care, din ini
(ialivn şi cu deC'1sivn contrib•1til• a 
tovar!işului Nicolne Ceauşescu . au 
privilegiul ele a 'luji prin cuvintul, 
talentul şi pasiunea lor conct rt ia 
rc\•oluţlonarll a particlului nf)'>tru, 
marile Idealuri ale socialic;mulul, 
progmo;ului c;I pi'icll. 

Una clinlt·t! cele mai înălţăt oare 
şi lmpm~lonan!.e focl.1t<lr:r1 cP 1nc 
revin nouli, Jucră lorllor din rednc
tia „Scânteia tinerelului". a "Supli 
mentului literar nrtlstk", în fapt 
tuturor l11cr:ltori.lor din presa ele 
tinen~t clin patria nonstră. este 
aceea 1le o asi~urn cunoaşlercn 
aprofunclnl!i de elitre tntre~ul noc;
tru tineret. dP către' toate C'fllego
riile de ti nerl cititori. n eroicei li
nereti re\•olulionarc, n exemplarei 
vil•ti · şi nctivWiţi a tovarăc;ulul 
~icolac Ce:rnşe-;cu . Semnificaţia ele 
s lmbfJI n p<'rsonnlitlitii proeminente 
n marelui pat.riflt şi re\·olu\ionar 
este conforilli in mod deosebit de 
faptul cli ea c;e împleteşte on~anl c. 
de mnl hine de cinci decenii, cu 
rnomcntcle c„lc mnl glorioa!'t:) din 
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istoria partidului, a Uniunii Tine
retului Comunist. a poporului r1J
mân . Cel pc care, pentru cur;ijul, 
dirzcniu şi forţa convin)!crilor sale, 
tovar:i!;-1i sfii de lupt."i l-au numit 
încă din ;inii ~rei ai ilegalitiiţii „cel 
mai bun dintre cei mai buni ti
neri l~munişti ", tovarllşul Nicolae 
CPaUŞl' <' li , reprezint!\ un magistral 
nccmplt•, o stri:Uucltă sinteză a ce
lor mai alese virtuti mornl-politicc 
ale cla•el muncitoare, nle aces tui 
p opQr. ( 'filil şi format din c!!a mai 
fraged!i tine1ete la aspra dar :ttit 
de minunata şcoalt\ n bătăliilor dl! 
r.Jnsă organizate şi conclu<:c d(• 
pa1·1id. cel cc ast1'iz1 ne ('<;te ctitor 
şi conctucr1tor de tari'i nouă a în
fruntat cu cel mai înalt curaj. cu 
neasi:muit!i bărbăţie urn ~i prigo:i
na. furi:1 slllbatiC'I\ n autoritiililor: 
nimeni si ntmic nu l-au putut în
toarci> clin drumul său pe fînărul 
comunist c ue întotdeauna, in cea
">Uri de grele înccrcAri s-a aflat in 
p1 imek ,. nrluri ale <'Clor ce au or
ganizat <: deo;fiisurat mari actluni 
ale clasei muncitoare. 

Printr-o amplă suitil ele acţiuni 
publicic;til't'. ziarul no•tru, Supli
mt'ntul" său literar artistic. au cc· 
lebrnt aniversarea unor important„ 
moment" d in viata şi luptn revo
lutionarli a tovarăşului 'iicolar. 
Ceauş~·scu. date de rcfcrintă rtin 
Moria partidului şi a Uniunii Ti
neretuliV Comunist. evenimente în 
dcsfă-:;urarcn cărora to\·arl\şul Nicol~e 
Ceauşe•cu , to var :I ş :1 Elen:i 
Ceauşescu . au adw. o contribuţie 
c.<:entialll. Cn o încununare a aces
tui prino:; d1• recunoştintl\ si nd
miratie şi rr1<:punzind lnler~sului 
fierbinte ni întrc~ului nostru tine
ret, ziarul a publicat un amplu ciC'lu 
de artirole conc;acratc tineretii re
\'olutionare a tovarăşului Nicolae 
Ceauşe.c;clt , pr.ino.s de recJnost n•ă. 
1·espeC'I c;i <lra~nsle falii de strălu
r.ita sn P"rsonalilate. F.ste semnifi · 
cath· şi faptul că ln încheierea pu
blic:lrii acest ul ciclu redacţia zia
rului nostrn n primit un imenc; nu
măr de SC'ri<:ori în care tineri din 
intreagn tnră şi de' divC'rse profesii, 

1ş1 e'primau alesele ginduri şi sim
l:'imintc faţ:'i de genialul erou al 
evului nostru revoluţionar, căror;:i 
Ii s-au adliugal pagini memorabile 
consacrate de vechi militanţi ai 
partidului, de personnlităţi proemi
nente nle virţii nonstre culturale 
şflintifice si sociale. 

Faptul că sărbătorim ziua de 
naştere a tovarăşului Nicolae 
Ceau~t'scu în preajma nniver•a 11 

a 63 d2 ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comuni<.t oforă ziarului 
noc;tru, redactorilor şi colaborntori
lor s •. 1. un nou şi fericit prilej dP 
a cv0c:t cu cea mai a!C'a<:ă emoţie 
St <.lnrcră v1bra(ic, tin<"rcţea re\'O· 
luţionară a tovarăşului Nicolae 
Ce:iuşescu. minunatele sale calităţi 
de patriot ş1 re\•oluţionar care i-au 
;ictus pe deplin meritata recunoş
tinţii ~i admiraţie a întregii noastre 
naţiuni. Bucuria şi mîndria de a 
infătişa tinerilor noştri citifori 
personalit:itca de excepţie a secre
tarului noo;tru general c.•te sporitfl, 
nentru noi, cei ce ne des(ăc;urăm 
aclivltntea în redactia .. Scîntein 
tineretului" sl de faptul <'ii. a!ht 
clin îns::rclnarea partidului, încă 
din primele zile ce ;iu urmat actu
lui istoric de la 2:J August l!l4 l 
in fruntea Uniunii Tineretului Co
munist. cel cnre astăzi conduc:e cu 
clnrvizi un<' şi curaj destlnPle noas
tre nutlonnle şi socinle a onMat cu 
presti~ioasn-1 semnături\ paginn 
ziarului. !'lrăluC'itelc sale inter\•en
tll publicistice repre1entind un mo
del pentru forta de mobilizare şi 
conving<'re n scrisului pus intotde:i
unn în slujba cauzei socla!ic;mului, 
n bunăo;lării şi fericirii întregului 
popor. 

Tală de cc, invătînd din lumiMa
":'.I pildli a celui mai iubit fiu al 
partidului şi poporului. :t\'<'m dato
ria s:\ ne perfection{1m Pt'rmnnPnt 
întreaga acfivitnlc oolltidl si puhli 
ristică. sA f:lrem din cuvintul c;cric; 
i:oi tipărit o nde\·ăratli tribună de 
luptil rw.ntru cunoasterP:i temeini
că si infliptuirC'a neahlltutil a pnl!
ticli interne <:i extf>rn~ n partidu
lui şi statului nostru, n npen~I de 



o excepţională importanţă teoretică 
~i pr.1ct'că a L· nincntulu no.stru 
condccator. to vară ş u 1 Nicolae 
Cca1J5e.scu. 

Epoca istorică inaugurată de 
Congresul al JX-lea - epocă au
reolată de personalitatea de geniu 
a tovarăşului Nicolne Ceauşescu -
a deschis şi în fata tinerei generat ii 
un cimp larg, prnclic nelimitat, de 
formare şi afirmare. Din iniţiativa 
şi sub directa îndrumare a to\•a
răsului Nicolae Ceauşescu tineretul 
este chemat astăzi să reprezinte o 
puternică forţă socială. viitorul în
su5i al naţiunii noastre socialistl:'. 

Esfe si firesc cn preocuparea cea 
mai înaltă. de cca mai mare răspun
dere a redactiei s<"1 o constituie rE"
flectarea prin variate iniţiative pu
blicistice. a conc<'P\iei secretarului 
general al partidului. asupra obiec
th·elor de dez\'ollarc economico-so
cială a p3triei. despre locul si rolul 
llneretului în înfăotuirea hotărîri
Jnr Congresului al XIII-len al P C.R. 

Se bucură el<' o largă audientă 5i 
de cel mai viu intere~ iniţiative şi 
ar:iuni publicistice cum ar fi : 
.idei fort!i ale cll:'\'enirii noastre co
municte, în conrE"p\ia revcluţionarli 

a 'o\·arăşului .Nicolae Cea J~e:;cu". 

• ctitori 11 c Eporii Nicolae 
Ct·~u5csru - simboluri ale tineri:'· 
~ii nnastrc rcvoluitonare", „ Indica· 

ţille şi orientările tovarăşului 
Nicolae Cemşescu - strălucit pro-
1otram de muncă şi luptă pentru or-
1.lanizaţia noastră revolu\ionară, 
pentru întregul tineret al pntriPi ", 
,.Cin:arca României - spaţiu d~ 
afirmar~ a energiilor creatoare ulc 
i 11 tregului popor". ., Tinărul scriitot• 
la izvorul viu ni realităţii", „Şcoala 
românească - la cotele de e-..:igen
• ă ale dcz\'uitării economico-~ocialc 
a patriei·', ., Tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu - personalitate presli-
1.l!oasă a CPoCii e<>nlemJ>"rane mili
tant neobosit pentru pace. rolabo
rare• şi proAl'C''i ·•. .. Români~ ~ocia
lislil. to\•arăşul Nicolae Ceauşescu 
- idei şi acţiunl constructive. no
\ ·atoare în viata internaţionnl 1". 
pt>ntru a nu cit.i decît cîtev1. exem
ple. şi care iJuc;trează pregnant ma
rile concepte şi teze cu care tova
răşul Nicolae Ceauşescu îmboc:ii
t<>ştc permanent conceptia revolu
\ionară d!>sprl' lume şi viaţii. tl'oria 
!'i practica edificării socialismului 
'>i comunismului. Este, de asem<>
nea. sem ni Ei ca tiv pr!n excelentă cf'1 
dezbaterilor teoretice. realizate ""ll 
roncursul unor prestigio~i specia-
lişti din toate domeniile de activi
tate', a unor activişti de partid ':'i 

U.T.C., li se adnui;:l\ un imprec;lo
nant număr de materiale 1·cr11iznlc 
chiar de tineri din diverse sectoare 

de activitate in care sînt prezen
tate preocupări şi iniţiative pildui
toare pt>ntru starea de unanimă an
!::ajnrc ~i responsabilitate patriotică 
şi rc;oolu\iunară în care munce'}tc, 
trăieşte şi învaţă tineretul ţării, 
pentru ca:·e Programul partidului, 
orientările şi indicaţiile secretaru
lui său general, sînt cel mai luminos 
progrnm de ~indire şi actiune. 

Acum. la ales ceas de sărblltoare, 
alături de toti fiii patriei, de toti 
ziariştii romrmi. şi noi, comuniştii, 
tf)ti lucrătorii din ziarul „Scinte!a 
tineretului" şi „Suplimentul li
te1·:ir arli:c;tic". ne alăturăm ~în
durile şi sim\[lmintele cele mal 
alese spre> a·l ura după datina str1'1-
bună mult iubitului nostru condu
cător. tovariişul Nicolae Ceauşescu 
-;i mult stimntel tovarăşe Elena 
Ceauşescu, ani multi cu sănătate 
si multă putf're de muncă. spre a 
ne conduce c;i în viitor destinele 
spre zarile tot mai luminoase ale 
socialismului şi comunismului, nsl
~urîndu-i în mod fierbinte că. prin 
i,crisul şi gindul nostru, omagiem 
Pc cel ca ·c nc>-a conferit privile· 
~iul unic de a fi contemporani. cro
n icari şi constructori ai celE>, ma 
luminoase si glorioase epoci din 
eroica şi c;tri\lucita noastră htoric . 

Ion STRUGARIU 
redactor şef al ziarului 

SCINTEIA TINERETULUI" 
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al devenirii noastre comuniste 
A 

niver:c;ar(.'a înde!•.in~wtei 
acti,•i!..'lţi re\·oluţionare 

.şi a zile de n.aş-

terc a tova „s.ilui 
NlcOJa.(' Cea.%l~(lU, 

secretairul g-0ne11al a, P.artidu!u.- Co 
munist Român. preşedintele Repu 
blid' ~alisl<• &mân.a. sJ\rlX1to
ritlă cu respect ş• vene:-aţic. p:tJ
lejuie:şte proiectare., .mag:nh mari
lor reali~ri infil.ptuite ele particl11! 
şi poporu.!. no.sl!'U sub injeleapi..1 ~w 
conducere. PerS>1in:11 i ta tea •owu'i'1.;;u
lu' N'colae Ceau~scu. mare <:l[.m.lu
cător de neam şi ţ:ară. re\'ohitiona r 
şi ;patriot îruiacărat. se iden· if.că 
C'U ~anialul strateg a: grand1oaSE>i 
opere de edLcarc a societă'ii s.o
cialistie mu1tiilateral ckzvoltatl', <.~ 
uneşte şi orien l<'a7ii e.nen~L~e 1Cl'Ca
toare ale între~uhii popor -;pre or:
zoni.ir.le celu. de-al tre::ea m ile
niu : cu eruditul gin •or \Jman ~t, 
a:e cărui idei şi te1..e aduc o s:=-ălu
clt.'1 contribuţie la îmbogăţirea pa
lrimoni'1.l!ui soci.:i%smului ştiinţific. 

8 

al şt.ln\ei unlvcns.<llt' : cu ilust~· I 
om de stat oe asoC'iaz.'I nestrălll'.l· 

tatei sa:e iubiri de t.:iră. dăru~re.a 
pentru pacea 1'.ntregil omel" r• 

I.o;t.,r a contemporană a poporului 
român l·eLoefează cu putere pre
zenţa erol•că a tovarăşului Nirol:le 
Ce.auşesou, de mai b '.ne de o ju
nu 'lie de veac. fo .l:Jpta sacra .a 
part dull. a întreguluu popor, pen
tru 1Prog •-::. social, pentru apărare:i 
ibert.ă'il. inde;pendent<'i şi u1n'rtătJi 

p.atr'i<'i. rOll•ul său decisiv în con
struc1t<i noii societ..'iti pe ipăm:intuol 
României. Intrat d.n cea mai frn
.e<U'i virst.ă fo focu? el'<''.celor b't · 

U::," tlE' <-:asâ organ f 7.a te şi conduse 
de p.art!rl. tl')V:\r.1şu•l N i1C<>lnc 
Ceauşescu s-a af rm.:it, prin abne
gaţi.a sa rlt•ră seamăn fată de cauzn 
p.'.lr\tdului şi patrie'. drept purtător 
şi promotor al celor tnai a:-e·~ vi-r
~u;i moral-1>0litice ale clasei mun
citoare. a.·c po;>orului nostru. 1iiind 
ntimit .nea de pe alun„ cu dra
gos~ şi re.s~t de cătN": tovarăşii 

săi „c<'I mal bun dintrie cei m:i.1 

buni tineri comun:ştt ". Ina:tele sale 
calităţi moral-;politioe .şi organ!z.;,. 
'ol"i<:oe. a.!1mi.ate încă d ln an gre· 
ai ileg:i.!it.uţ!i, în mrtrilc băt.ii1·ii Sm
potriva f.nscismu.lui, pentru ehbera
re socia11;'\ şi 111.aţională, pe deipli.n 
con.f'rmate ln p~r:oada c:onstruirii 
no soc.etăţi. co.'1..<;l '.uie t~n11 su
prem al increde~i' n<'mărginite a 
partidu·ui şi poporul•J1 !aiă de to
vară.~l Nicc)lne Ceau~scu . inspira
toru1 şi 11r~a.ni7.atoru1 1.~lo r·ce.lor 
vilC'lori1 revol'1.lţionarE' . • ;I ·;m,..,.M~i(l
nante:()r rea''zări d n P"r o·vh că
reia i-a dat contur. continut si 
num~ EPOCA ~llCOLAE 
CEAUŞESCU. 

lntiregiul popor şi-a strlns rîndu
Tme în jurul erO'U1ui i:-'u '!1aţionnl 
care, in per oada inaugur.ntj de cel 
de-al IX-iea Congres al partidul Jl 

a pro.ect.at fo ~sto~e. <."li înţelep

ciune si clarviziune. drumul impe
tuos .a'1 RomA.nici, iprin .ani şi d~-



C<'Dîi, spre viilo1u! comun1sl. ~c1 ... -
ta:-.tl g~ncr:1l al part!duiui mc me
rit.ul -neµicrit<.>:· de a fi reinno:t ~! 
rev.:.aLzat gi;1d rc .1 p<,\,tică rcni.u
\ionară, de .a r: intă1·.t rolul parti
cul:.11 de fortă ;poliLică conducă:o.a-
1e, conferindu-i menirea de ecntru 
v.tal al soci.i..•t;'i\ ii noastre> M>::1a1! i., \I:'. 
Va>ta op-c:ft tw:·ct::-.1 ~i pra:·tk!l a 
tovarăş..ilui N':co!ae Ctc>auşeseu. gln
d :re.a şi • ct. viiat~.a sa -:r<'a toare C'e 
au d n.1-nizat m ire<:itt'1 d.;:Yolt.ar<> 
econ„:nkă şi s<K"i.ală :;-au ton.st!!uil, 
ln a\.'e)!.! ani de ver t:lht'.ă rt•:laş
tere na~1on.1lft, într-un s"stcm de 
teze. cone<'\J)!c şi idei care călălW'ş
te pa:iJ:d cl, pq>ortJl pe drum i·l 
oomlrucţiei soci<'tă\ii sociali~!~ 
mJ!l.lat-<.'rX dczvo:t.ate. reprc-zen
lind, ~n acelaşi timp, o r<:.nlribu\i\.' 
majoră Ja imbo~ti:ea tN.aur.rlui 
de gindirc .şi a;:\iune rcvolu\iona:-e 
a hunii contc.-nporane. 

Partidu'J no>~ru. t<Jvarăşa'. N ooJ.a.• 
Ceau~cu a.i pu . .; ş1 ';)un fo 1Pe„ 
manentă în .• entn.1 ! polit.::!i g-e1nc
r.ifo de f'd .v:care a sodet!1\ ii 1>o::·a
listc in Rom "u11ia. progr~u.1 cont :1Ull 

a. !ndu.str.<•1 şi a~riculturii, con•t"
tulnd p •. onti 1pe care se a.5c:i1..5 tn
trea;a ec-:>n0'mie n ţ.'ir!i, coreJa:i~t 
opll!m.1 dintre industI·:<.• şi agriru'.
tură. dintre toate ::unuril-c. ~n:r-un 
tom:>lic-x .x:onnmic na\ ion al struc
turat nrmonios şi echilibrat. 

Const1tuic mer·•,,: :leosebit o: 
tovacăşu:ui Nicol11<. 0>:1..:şescu 'ni
\ierea şi de:·u~m·c:i ..,rogramC'lo:· de 
am;ifa.;are armon'n!1-ă. rat:ona'!t :1 
fo~.tclor de prvv!u„· P .şi ck·zvolt'.!r a 
:o:- C()l'<:'SP\l n~ ~oare p-e inl:·c;;; •~r.
!nriu; \r.'\rii. A ~as ta. fo concc-;>t ia 
preş.ed ntelui Romf11nic. const t11!e 
ron::l:tia -c5E"n\ia!:i a gar~nl!ir.i c;~n
IHăiii î1n drept1irl a tu lu :-or <.'C t!: \.e
n.lor pa~rici, pentru că nu l>e poate 

\·orb, de o rna~ă egal.talc in ckep
tun a colo unde nu sî :i t "' md1 \ii e
gale de munc-.'i şi de via ă, ~ nu 
e:.te :-ui1cicnl.ă ::..mp a P'"<'Clam.arc 
a p:-inc.pitilor egatit.ă\1i şi echităţii. 
ci t:ebu .e luate toate mă::.uri'.c me
ni te s.'I a'> "'Jre rona tJi1le materualc 
pentru mraptuirea efe-cli\•ă n .aces
tora. As'gurrirl\a b.a7..ei mater:a Je a 
egal!:.ăţii .n <lrcplur; cr<'E'ază cadru: 
n<..•..;-esar pentru participnre<i act;'Vă 

a t11t11ror <'am~n i•Jl' m~ncii. fără 
de. l.5cbire de nat1ona.J:ta~. la "\11aţa 
e:::onom c.:>-soc .ală a .(!ării. ..Fără 
.ndustri:t l izare, fără .'lgriculiur.1. 
Că-:.d o bază t hn.co-m.:1 kria:ă pJ
tern:~-.ă - arAta tow1r.&ş 1! Nicol:ll' 
C'.A'.1uşe;;cu - nu ,..e J>')ate vorbi 
nici de socialism. nici de comu-
nism, nu se pvatc \ 11 bi n ici 
de politică nationalf1 JUSl;i O 
eg<L ~te i n $ilrâc.e nu l'Sl<' egal1-
ta ·e ! Ega11itaica e~te aiun.:1 cinrt 
o.rnen11 pot s.'I trăiască d;n pl:n. 
~i :-oe buC<Ure 1n mm! cg:1J de bunu
rlJ" mat<'riale şi spirit11ale cr<'ale 
pi; n munca lor um1;l". 

C:ll<iu1::t de c-om in:::erea c!J so
cialismul ~i d„mocraţia se l):"(''>'.l
P•ln re:.-ir>r•K:, !O\'l:'!'~ul Nicolae 
Cr-~u.ş-:s..."U, fă.ur.10rul edif ciului c;o
c'al al democr.a~ie" no;1strC' Hic;a
lisw, acţionează Sn perm:inen1•·1 c-.i 
înaltă r:1spunderc şi •'xigen\a în 
dialogul amp1u cu pci•1.nr•ll. pentru 
perfe.:tionir<>a contr.nu.(1 a or~:P1i

âi:"ii şi con:iuc.-Nli l'itOCietă.\îi. p.!.!nl.ri.1 
do!'1.vo l t.are:i tl•mioc.-rn \iei 1 rec l<' -
i•n.~t:tuirea s.stcmulu1 aut·K·ond~:::e
ri i muncilo:-eşti aV.nt.I. . n a::~I 
seru;, <> .~('lffini fi<:aţje dC"C•M'b \ii 
pe.'ltru imbunătă(.irea r m!'t ionnlă şi 
creşterea atributiilor formelor dt>
m<>eraţiei repre1..cnt.'11iv<'. Ca rew·l
tat al aceste stalorni1ce pr-eo~p.irl 
din parte:i C(,.nduc.t1tondu. pa:-~!d•i-

lui şi .st.atului nostru. s-a creat un 
larg cadru organizator c. unic in 
felul sc...i, care asigură excr..:ilan.'a 
r('a!a .şi p'.enar."t a drep'urdor şi 
llb-crtahlor f1undam<-nt.aile ale o
mului, deplina egalii.al<.', liber'! şi 
neingrădi·t.a part.cipa.rc a tuturor 
f!ifor patriei la actul complc-x d e 
conducere a societăţii, la elabo
rarea. şi mfăptuirea polit:cii inter
ne şi externe a tării noastre. 

Grija st.atornicfl a prcşediintclui 
României pentru destinele naţiunii 
se ~intopeş„e într-<> unitate fireat>
că cu grija IP<'.ntru pacea, col.abo
rdrea şi pri~t.cnia d. ntre t.oale po
poarele planc-lei. România prin 
glasul celui m:-ii autorizat repre-
7.ent.1n1 al ei - to\•ar.ătŞ".il ~;colae 
Ceau.şe.scu - . se pron·.:nţă cu con
secvcni<.i pentru opri rea ('t()ffipC'tiţic 

mit!it.a.re pe păm'int .şi ~n co.smos, 
pen.:ru dezarmare. în pnmul ll"ind 
pentru elmi;narea armamentelor 
nuc'. care pcn tru rezo'vnr<>a con!llic-
1elor pc caJea trata• 1velor, pentru 
f:t"ri·r(_·a mei lwni mai bunt• şi 
drepte. 

Cronicari ~1i mar:Jor i1. l>în1:i ale 
poJ)()rului l'<)mftn, gînduri:e şi "<.'11-
tunente:e no.1s\11"'(' C'~le mai inălţ:1-
l11arc>, de a;easll con.,;deratie şi 
profund reS!X-<:L imp "C'Un,\ cu 
străbuna urare „ LA .)IULŢI Al'l.TJ " 
a tuturor fWor patriei, M' inrti 'ap· .i 
- in aN'a.~t<i 7.i anivt'T'sară - c:.Urc 
conducăwrul iubit a.1 partidului 
:;;I s tatlulu' tnostru. in semn d<- fiE'r
bi ntc> omagiu adus acti\'ilătii neo
bosite pc care 'l <l<-:-!ăşoar!l pc-ntru 
hunăstnrc;1 şi fericirea oamt•nil<Jr. 
pentru măn•tia patriei socialic;tC'. 

Iosif VAHGA 
redactor şef al 

ziarului „IFJUMUNKAS" 
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Date " . 1nscr1se cu aur 

lll istoria Patriei 
n calendarul de granit 

I al înălţătoarelor sărbă
tori de sunet ale po
porului român, luna ia
nuarie ne aduce bucuria 

plină de solemnit.ate, de aclinc..'l 
preţuire şi veneraţie a aniversăru 
zilei de lllaştere a tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
preşedintele Republicii Socialiste 
România şi a tovaâ\şei academi
cian doctur inginer Elenu Ceauşe!'cu, 
eminent om politic, savant de lar
gă recunoaştere internaţională. 

Cu dimensiunea unor date în
crustate cu aur in istoria patriei. 
aceste anive-rsări, Intrate în r îndul 
celor mai luminoa.-;e tradiţii ale 
noastre, .sînt cinstite de întreag:l 
suflare românească. de toti ziariştii 
comunişti care. in acC6te moment<' 
sărbăboreşti, adreseaza din aclincul 
inimii, iubiţilor noşh·i conducători 
urările cele mai fierbinţi de sănă
tate şi fericire, de viată lung.ii 
spre binele pop-0rului şi înflorirea 
patriei, pentru noi limpliniri în 
măreaţa operă de construire a so
ci.alismului şi comunismului în 
România. 

Genialul conducător al pat1lidului 
Şi al ţării, strateg clarvăzător al 
dezvoltării multilaterale a patriei 
şi a îna.intUni României spre co
munism, secretarul general al 
partidului, preşedintele Republicii, 
tovarăşul Nicolae Ccauljescu este, 
aStăzi, .pentru întregul nostru po 
por simbolul său dc aur pe dru
mul, cu vaste orizonturi, al împli
n1riJor sale in libertat<', în indepen
denţă şi demnitate naţională. 

Patriot înDăclxat, revoluţionar 
dîrz şi neînf•Picat, promotor de 
prestigiu internaţional ~ idealuri
lor de pace şi colaborarl'. de jus
tiţie social-politică şi ec"nom.că ale 
întregii umanităţi, comunist de cea 
mai aleasă omenie şi a cărui '"'a 
tă se identifică cu i~ă~1 istoria 
glorioasă a Pa1,t.idului Comunist 
R.omfll'I, tovaraşul Nicolae Ceauşescu, 
Erou între eroii neamului, face 
parte din rindul nep:critorilor băr
baţi legendari ai istoriC'i noastre 
multimilenare. care au ştiut să 
înmănuncheze, în deplină unilate 
de cuget şi simţire. energiile crea
toare ale ţării şi să le conducă cu 
clarviziune şi cutezantă spre îm
plinirea unor fapte nepieritoare de 
progres şi civilizaţie. 
Aceleaşi gînduri şi sentimente de 

vibrantă emoţie le dărt1im, ca pc 

un cald omagiu de recunoştinţă, 
~-0varăşei academician doctor ing1 
ner Elena Ceauşescu, eminentă 
fiică .a poporului român - născută 
pe străvechiul şi reîntineritul me
leag al judeţului nostru -. ilustru 
savant de largă recunoaştere in
ternaţională. Militant de frunte al 
\."ieţii politice, sociale şi ştiintiiice. 
1.ovarăşa Elena Ceauşescu a contri
buit şi contribuie direct la elabo
rarea şi înfăptuirea ·politicii inter
ne şi externe a partidului şi sta
lului nostru, la realizarea neabătu
t1 a Programului partiduJu1 de edi
ficare a societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate ş1 înaintare a 
României spre comunism. 
Ţara întreagă a cunoscut în anii 

ce se înscriu cu litere nepieritoare 
în marea cronică de i:tbinzi a na
ţiunii noastre socialiste şi care 
poartă numele genialului său 
creator EPOCA NICOLAE 
CEAUŞESCU - prefaceri înnoitoa-
1·e, de structură, care au schimbat 
din temelii geografia economică şi 
socială a Repub1icii Socialiste 
nomânia. 
Judeţul D1mboviţa însuşi este un 

grăitor exemplu al acestor prefa
ceri profunde, care au dat şi dau. 
prin măret1a lor, un sens intined
tor, plin ele vigoare revl)luţionară. 
vechii istorii a acestor frumoase 
m('Jeaguri, istorie care a fo:;t. este 
şi va fi. alături de pngin1le eroict• 
ale contemporaneităţii, zămislitoa
re matcă de neam şi de tură. 

Tezele, ideile şi orientă.rile dale 
de secretarul general al partidului. 
de o inestimabilă bogătie teoretică 
şi practică, se constituie pentru toli 
lucrătorii presei comuniste ,româ
neşti, într-un mobilizator program 
de l~ru, menit să ne ri'tlăuzească. 
~lrateg:c Si tactic. spre l<'garea or
ganică a m~nci. noastre - nobilă 
misiune comunistă de mobilizare a 
oamenilor muncii la realizarea ip~a
nului pe acest an şi me întregul 
cincinal, în modelarea conştiinţei 
revoluţionare a oamenilor. 

Pornind de la aceste teze, idei şi 
orientări, lucrătorii din cadrul re 
dacţiei gazelei „Dimboviţa" urmă
resc, prin acli vi tatea lor specifică. 
mobilizarea oameni.lor muncii dîm
boviţeni la infăptuirea sarcinilor 
programatice reieşite din magistra
la cuvîntare a secretarului Peneral 
al partidului, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, la marea adunare popu
lară din municipiul Ttrgovişte. cu 
prilejul vizii.ei de lucru intreprin-

să anul treclLt in judeţ, impreunii 
cu tovară~'l Elena Ccauşe~cu, vi
zită ce s-a înscris ca un mportant 
ş1 semnificativ moment al nmplu
lui şi rodnicului dialog 1>e care 
marele conducător al pah"iei ii 
poartă permanent cu oamenii mun
cii 

„tn realizarea tuturor acestor 
programe ş i obiective - s-a subli
niat în cuvintare - trebuie să 
r.>ornim cu hotă.rîre l a o mai bună 
organizare a întregii activităţi , la 
întărirea. ordinii, disciplinei, spiri
tului de ră<;pundere în toate dome
niile". 

Evaluind cnl1c şi autocritic. la 
înalte cote de exigentă revolutio
nară, activitatea noastră. am ini
ţiat şi organiz.at acţiuni de presă 

cu recun05cută penetrab litate şi 
care au fost îmbrăţişate de nu
meroase colt'ci.ive de oameni ai 
muncii din judot. Şi am numit ac
ti unile cu genericu I „Dublarea pro
ducti vită.ţii muncii înainte de ter
men ", ,,Noua. viaţă a sondelor jnac
tive", şi „Hotărîrea-angajament a 
lucrătorilor ogoarelor judeiului nos
tru : vom înfăptui cu înaltă răs
pundere obiectivele noii revoluţii 
agrare! ". 

In domeniul ştdnţei şi invă(..'lmin
tului. în consens stringent cu ne
ces1tă\ile economice ale judeţului 
au fost iniţiale rubricile cu efect 
de acţiune de presă, „Ştiinţa 
cercetare. valo11i!icare, p1'oductiP 
şi „Fiecare şeoală - o puternică 
unitate dt• învăţămînl. productie, 
cercetare". 

Toate aceste repere fundamentdlE 
de acţiune conslituie, aşadar. pen
tru întregul colectiv redacţional o 
înaltă m isiune de partid, pentru 
că reflectind dinamica ascendentă 
a unui judeţ în plină transformare 
~oc1alistă, nu facem altceva decit 
să onorăm, la rîndul nostru, în
crederea cu care a •fost investită 
presa romfineasctt de secretarul ge
ne1'al al partidului, preşNlintele 
Republicii, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, c.'lruin îi aducem prin 
faptele noastre. la îndemnul fier
bintC' al conştiinţei. calde mulţu-
miri şi un emoţionant omagiu pen
tru tot ce face spre binele şi mă
reţia în demnitate a României so
cialist~. 

Florea RADU 
redactor şef al ziarului 

„DIMBOVIŢA" 



„Voi acţiona cu toată 

energia, şi în viitor, pentru 
înfăptuirea neabătută a poli
ticii partidului de dezvoltare 
economică şi socială a ţări i, 

pentru progresul continuu al 
ştiinţei şi culturii, pentru îm
plinirea aspiraţiilor supreme 

ale poporului român, pentru 
triumful cauzei păcii, colabo· 
rării şi înţelegerii intre toate 
naţiunile lumii.• 

ELENA CEAUŞESCU 

Model însufletitor pentru toate fiicele 
şi toti fiii natiunii române 

O 
viaţă închinată sluji
tii pat1iei, progre„u
lui, prosperitătii şi 
afirmării ei libere şi 
independente. O viată 

censaerată binelui şi fericirii 
poporului, triumfului socialismului 
ş1 comunismului pe glia străbună 
O viată plină de eroism şi abnega
ţie pent.ru partid şi ţară. O viată 

devoi!ltă ed ificării unei lumi a echi
tă\ii şi pădi. 

!n cartea de aur a devenirii ro-
mâneşti este însc:ri.8ă la loc de 
einste viaţa şi opera tovarăşei 

Elena Ceauşescu, model însufletitor 
pentru toate fiicele şi toti !iti aces
tul neam, personali tate ce şi-a fă

cut din iubirea de ţară un mod 
permanent de a fi, iar din lupta 
pentru cau7'a pwtiduJui şi a DO
porului o supramă profesiune de 
credinţă. 

Sărbătorirea zilei de nastc-re e 
tovarăşei Elena Ceauşescu si a în
delungatei sale activităţi revolu
ţionare constituie pentru noi toti 
prllejul de a aduce omagiul încăr
cat de re.9pect şi fierbinte recunoş
tintă celei care, alătul'ti de tova
răşul Nicolae Ceauşescu, ctitorul 

României contemporane, cu strălu

cită dăruire şi pasi\me revoluţio

nară s-a dedicat operei de CQT\

strucţie socialistă şi comunistă a 
patriei. 

Activitatea tovarăşei Elena 
Ceauşescu, contributm sa de mare 
wtloare la elaborarea politicii parti
dului şi statului, prezenta sa acti
vă şi dinamică la toate evenimen
tele politice, ecanomice, sociale im 
portante ale dezvoltării ~ă.l'li noas
tre, în forumur.ile în care se hotă
răşte stra.tegia progresului perma
nent al SOO:.ertătii româneşti. în vi

zitele de lucru şi în dialogul cu oa
menii muncii, tovarăşa Elena 
Ceauşescu probează un nesecat elan 
civic, o ardentă dragoste de patrie. 
de poporul în sinul căruia s..;,a năs

cut. 
Militant politic de frunt.e al tării. 

membru al 'CQmitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R„ prim vice
prim ministru al guvernului, cu 
deosebit aport la elaborarea acte
loc deaisive pentru destinul Româ
niei, la conceperea ş i înfăptuirea 

programelor de dezvoltare a tării, 

tov.arăşa Elena Ceauşescu nu pre-

cupeteşte nici un efort în promo
varea noului, în afirmaTea cuceri
rilor ştiintei ce marchează cotituri 
în evoluţia continuă a cuno.asterii 
wtiversalc. puse în slujba poporului 
şi a urnanitătii. 

Alegerea ca preşedinte al Cons!· 
liului Naţional iil Ştiinţei si Jnvă

tă.mlntului o!eră un ilusllru şi viu 
exemplu de îmbinare creatoare a 
muncii ştiinţifice, cu în.alte răspun
deri pcliUce. 

Numele tovarăşei Elena Ceauseacu 
s-a înscris în ştiinţa românească cu 
contribuţii remarcabile ce au îm
bogăţit tezaurul ştiinţific naţional 

şi mondial. Respectul şi pretuirea 
de care se bucură peste hota.re 
opera ştiinţifică a t-Ovarăşei Elen.a 
Ceauşes<:u. înaltele distincţii şi ·u
tJluri ştiinţifice conferite de presti
gioase rom.ci ştiinţifice, cultunle şi 
de invăţămiJnt din cele mai diverse 
ţări ale lumii, sînt, pentru noi toţi, 
motive de profundă .mîndrie şi ad
miraţie. Datorită activitătii Pline 
de pasiune şi dăruire a tovarăşei 

Elena Ceauşescu, ştiinţa românească 
contribuie act.iv la întărirea cola
borării ştiinţifice internaţionale, 
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pusă în slujba păcli, a înţelegerii 
între popoare, în slujba realizării 
bunăstării oamenilor. a unei lumi 
mai bune şi mai drepte. 

„Sprijinind în modul cel mai ferm 
iniţiativele de pace ş i colaborare 
ale preşedintelui României, subli
nia tovarăşa Blena Ceauşescu la 
CMgresul ştiinţei şi învăţămîntului. 
oamenii de ştiinţă, din învăţămînt 
şi cultură din patria noastră - uniţi 
în Comitetul Naţional «Oamenii de 
ştiin$ă şi pacea» - îşi vor intensi
fica colaborarea cu organizaţii si
milare şi alte foruri ale oamenilor 
de ştiinţă de pretutindeni, cu toate 
forţele progresiste din lume pentru 
a fa.ce să triumfe raţiunea, cauza 
dezarmării ş i destinderii, a cola
borării şi păcii , a dreptului suprem 
al oamenilor ş i popoarelor la viaţă 
şi pace". 

Cuv.ine-se privită cu adîncă ad
miraţie şi recunoştinţă în.alta cap-a
citate de a analiza cu rigoarea sa
vantului, cu ochiul lucid al cerce
tătorului, st.a.rea de azi a procesu
lui de educaţie şi învăiămînt. In
florii.rea în \,ara n,oastră în ultimele 
decenii a învăţămîntului, ştiinţei si 
culturi+i este leg•ată indisolubil ele 
activitatea tovarăşei Elena Ceauşescu. 
ce coordonează cu înalti:i compe
tenţă forţele cercetării ştiinţifice şi 
ale învăţămîntului, facLori majori ai 
progresu.lui multiLateral al ţăr ii . 

Om politi·c, mililanl al v ieţii ob
şteşti a României socialiste. perso
nalitate ştiinţi fi că de amplă recu
noaştere şi preţuire internaţională. 
tovarăşa Elena Ceau.şescu intruchi
pe{lză în mod strălucit virlU(ile 
creatoare ale poporului român. 

Toţi ziariştii, alături de toţi cetă-

ţenii patriei, într-o semnificativă 

unanimitate, îi omagiază spirilul de 
omenie şi dreptate. inţelepciunea şi 

generozibatea, chintesenţe aJe sufle
tului şi inleligent.ei româneşti, mo
del de caldă umanitate şi dragos.te 
de popor. 

Forţa excepţională de muncă şi 

creaţie, devotamentu l, spiritul de 
exigenţă ale tovarăşe i Elena 
Ceauşescu reprezintă un model, o 
călăuză vie pentru noi. toţi ziariş

tii. Cu profundă mîndrie de a trăi 

în cea mai bogarn perioadă de în
făptuiri măreţe. Epoca N icolae 
Ceauşescu . cc se înscrie cu litere 
de aur în istoria României. ne an
gajăm solemn să nu precupeţim 

nici un efori pentru a Ii la ini:'il 
timea marilor responsabilităt i defi
nitorii pentru noi, gazetarii comu
nişt i, pentru a putea răspunde înal 
telor exigenţe ale presei din ta.ra 
noastTă pusă în slujba realizării 

rnarhloo· obiective ale construcţiei 

socialiste. 
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Victoria ILIESCU 
seC'l'€lar responsabil de 

agenţie - „AGERPRES" 

- - --------- ·- -

Omagiu omului politic 
si creatorului 
.) 

de inestimabile 
valori stiintifice 

.) .) 

AI n cadrul politicii înte
lepte a partidului şi 
statului nostru. ştiintei 

1 se acoi-dă un loc im
portant în ansamblul 

dezvoltăr ii noastre sooial-cconomi
ce. La recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R. din decomb.rie 1986 secreta
rul general ial partidului, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu sublinia. în a
cesl ·sens. rolul şi sarcinile cerce
tării ştri inţifice 'în dezvoluarea so
cictătii noastre : „La toate reali
zările - inclusiv din acest an -
ce1·cetarca ştiinţifică a avut o con
tribuţie de importanţă hotăritoa
re. Tocmai preocuparea şi eforturile 
pe care le-au făcut partidul şi so
cietatea noastră pentru dezvoltarea 
ştiinţei în toate sect-Oarclc de acti
vitate, asigură ş i înfăptuirea pro
gramelor de dezvolta1·e intensă, de 
mo<lernizare, de ridicare a calităţii 
şi nivelului tehnic al producţiei. 
Fără o asemenea bază ştiinţifică, 
tehnică, în toate domeniile - şi 
industriale şi agricole - nu am fi 
putut să obţinem realizările din 
acest an şi <lin ultimii ani, nu 
ne-am puica propune obiectivele 
pentru 1987 şi pînă în 1990". 

Fări\ îndoial5, aceste minunate 
realizări pe planul creaţiei ştiinţi
fi·ce şi tehnice .nu se puteau conce
pe ffiră aportul de o inest imabilă 
va !oare tern·eti că şi pr~~ctici'1, pe 
planul conducerii şi organizării cer
cetării şti i nţi fi ce, a l activit ăţii 

neobosite a tov.a:răşei academician 
doctor inginer Elena Ceauşescu. 
membnt a l ComitetLIJ!ui Politic 
Execuliv a l C.C. al P.C.R.. prim \' Î 
ceprim-min istru al guvernulu i Re
publici i Socialiste România, pre
şed i nte al Consiliului Naţional '.tl 
Ştiin(ei ş i Invăţămîntului. 

In această lună de ianuarie. bo
gată în scmnif.icaţji ·cu profunde 
rezonanţe istorice, toţi cei ce lt1-
cr10ază 'in frontul oercetării şi in
strucţiei ştiinţifice. alături de în
tregul .popor aduc u.n vibr ant oma
giu, cu prilejul an iversării z.ilei 
de naştere, tovarăşei academician 

doctot inginer Elena Ceauşescu, e
minent om polilic, şavant de largă 
recunoaştere internationa.l ă, ia cărei 
viaţă şi activitate de comunist şi 
om de ş tiinţă înmănunchează în 
mo<i strălucit cele mai înalte vir
tuţi ale mili tantului revoluţionar. 
dedicat trup şi suflet propă.5irii 
patl' ie i socialiste, cu înalta compe
tenţă şi deplina responsabi li tate a 
creatoru lui de inestimabile valori 
şbinţifice ş i tehnice. 

Activitatea consecventă în direc
pa .folosirii rezultatelor cercetării 
şt.iin\ifice şi tehnologice, exolusiv 
în fiavoarea progresul ui şi pac11, 
desfăşurat[\ ele către tovarăş.a aca
demician doctor inginer Elena 
Ceauşescu în cadrul Comitetului 
N a\ionail „Oamenii de ştiinţă şi pa
cea" îşi găseşte o putern,ică rezo
nanţă pe plan internaţional în con
diţii.le actua le în care anual fon
duri de peste 1 OOO de miliarde de 
dolari sînl delw·nate spre realiza-
1ea de mijloace distructive. La 
Plenara Consiliului Naţional al 
!;>tiinţei şi fnvăţămîntului din 
30 octombrie 1986 tovariişa a
c;idemic: ian doctor inginer Elena 
Ceauşescu spunea : „Să milităm cu 
hotărîre pentru ca forţele ş i mij
loacele de cercet.arc, precum şi u
riaşele fonduri materiale şi umane 
consacrate astăzi înarmărilor să fie 
orientate spre lichidarea subdez
voltării, a foametei ş i bolilor, pen
tru accesul neîngrădit al tuturor 
popoarelor, şi în primul rînd al 
\ărilor în curs de dezvoltare. la 
cuceririle ştiinţei ş i civilizaţiei mo
clernc ! '' 

La bogat.a aclivitate ştiinţificu. 
la apariţiile unor ed i ţii în limbi de 
largă circulaţie intern.aţ ională <J 

l ucrărilor tovarăşei academician 
doctor ingine,r Elen.a· Ceauşescu se 
adaugă în această perioadă un nou 
reper ce \'ine să întregească im
presionanta operă ştiintifică în do
meniul ch imiei, ce a dus faima c;li
intei româneşti peste hot.are. Es1e 
vorba ele lucrarea „Progrese în 
chimia ş i tehnologia polimerilor" 



„Ştiinţa românească trebuie să se angajeze cu toată hotărîrea în activi
tatea revoluţionor'ă de cercetare ş 1 descoperire a noi şi noi taine ale na
turii şi universului, să-şi aducă o contribuţie tot mai însemnată la îmbo
găţirea tezaurului ştiinţific naţional ş1 universal." 

apărută la Editura Academiei Re
publicii Socialis(e România, lucra
re care. continuînd seria volumelor 
„Cercetări în domeniul sintezei 
compuşilor macromoleculari ", „ Noi 
cercetări în domeniul compuşilor 
macromoleculari " şi „Cercetări în 
chimia şi tehnologia polimerilor" 
prezintă cele mai recente rezulbalc 
într-o largă varietate de domenii 
precum şi aplic.atiile acestora în 
indus.trie. 
Tovarăşa academician doctor 

inginer Elena Ceauşescu. în spirilul 
concepţiei novatoare şi profund o
riginale a partidului nostru. a a
cordat şi acordă o alentie deosebitu 
formării şi educării tinerei genera
ţi i a patriei, le.t(ării organice a în
vătămîntului cu ce1·cet.area şi pro
ductia. premi:;ă c.sentiială pentru 
realizarea unei calităţi noi. superi
oore în toate ch·meniile de activi
tate, pentru asigurarea unei dezvol-

L ări în continuă ascendentă a so
c i etăţii noastre sodruiste. 

Pentru eforturile deosebite în
china•e dezvoltării multilaterale şi 
aNnonioase a patriei socialiste. 
pentru munca neobosită dedicată 
propăşirii culturii, ştiintei şi invă
(i\mîntului românesc, pentru nobi
la activitate dedicută păcii pe în
treaga planelii se cuvine să adu
cem cele mai calde şi respectuoase 
mulţumiri tovarăşei academician 
doctor inginer Elena Ceauşescu. 
c:ire, alături de tovarăşul Nicolae 
Cenuşescu. secretar general al 
partidului nostru şi preşedinte al 
României socialiste şi-a dedicat în
lrNlga viaţă luptînd neobosit pen
tru cauza partidului. Gîndul nos
tru de prof.undă stimă şi aleasă 
recunoştinţă penti·u amplele reali
, c>ri înfăptuite în perioada ultime
lor peste două decenii, pe drept 
cuvint numită de întregul nostru 
popor „ E P O C A NICOLAE 

NICOLAE CEAUŞESCU 

CEAUŞESCU", se asociază cu ho
lărîrea neclintită de a nu precu
peţi nici un efort pentru a urma 
neabătut Programul partidului, o
rientăt;Je şi indicatiile secretaru
lui general al partidului, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu. 

Aceste momente aniversare ne 
oferă prilejul, ca şi noi, ziariştii, 

ia l ătur i de întregul nostru popor, 
.să dăm glas sentimentelor de înal
tă preţuire şi profundă considera
i ie la adresa activitătii t-0vară.şei 
academician doctor inginer Elena 
Ceauşescu, urîndu-i totodată viată 
indelung.ată, multă sănătate şi pu
tere de muncă spre binele şi în
florirea patriei noastre, pentru ri-
clic.area pe noi culmi de civilizaţie 

şi progres a României soctaliste. 

IOAN ALBESCU 
redactor şef al revistelor 
.,ŞTIINŢA ŞI TEHNICĂ", 

„TEHNIUM" şi „MODELISM " 
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Luptătoare dÎrză, neobosită, 

A
m păşit î.ntr-'lln nou an 
de muncă dărruită .pa
triei, un an fo ca:re în
tregu:l popor, strîns u
nit ~ jurul partidu!h.ni, 

a1 iilustrului nootru oondn.lcă tor. to
vnruşul Nicolae Ceall$CSCU, şecreta
ru l general al! partidu!liui, pr~in
t.eile ~ublioi•i, din.el dovada i.ntregH 
saile capa1eH.ăţi creatoo.re este ho
tărît Să ~ndepli.n.easc.'i exempl.an:, la 
un inalt nivel de clidenţă san::t
nilc economice pe anul 1900. 

Ln această atmosferă de puternic 
elan revO'Luţionar. in prim.a. lună a 
anului, întreag.a naţiune .aniversea
z<l, cu p1·ofunde sentimente de a
lE-asă stimă, <il'agoste şi preţuirE' 
ziua de naştere şi îndelungata ac
t vitale revolutionan'i a tovarăşei 
academiciun doct.or inginer Elena 
Ceauşescu, proeminentă personali
tate a vieţii poL tice .şi .şt:inţifice a 
tări,, militant de frunte a! partidu
lui şi st.atului. om de ştiinţă de 
largă recunoa.şt.ere internaţională. 
cnre şi-a dedicat întreaga viată 
alături de genialuU ctitor al Româ
n.ie' modeme. tovarăşul N:'CO'Jae 
Oe.auşeSIOU. cauzei oocialismului. 
progresului, prosperităţii si feri
cirii naţiwn~-i romane 

1n glorioasa istorie a patriei, na
ţiune.a română 'înscrie a.a loc de 
cinste 111umele iliuskei sane persona
l irt.ăţi, fiică devota tă a rnea.mului. 
d rept '!"ectunoa.ştere a îndelu!1'2<llei 
<tJClliMltMi a·evaluţionarc :în caire s....a 
remarcat ca luptătoare dîrză, neo
oosirt.ă pei11tru bi1nele şi fericirea 
poporului. pentru împlinirea năzu
inţelor sa1e de dreptate socială si 
naţională. pent.N foflori'l"ea şi ;pro
gres.ul fu>mâni("i Hbere şi inde
pendente 

Dedicîn.du-se. încă din cei: mai 
tineri ani, luptei revoluţionare Îln
potriva ex:p!oat.ării. a a$1.lpririi so
ci.ale şi naţionale. ~mpotriva fas
cismu Lui şi războiu1uJ. \.Qvară.şa 
Ellena Ceauşescu s-a af:rm.at ca. un 
neînfricat miiitant comunist. atiir
mîndu-şi din ani'Î grel ai ile.galiUl1ii 
ca.lit.ăţilt> de r<"\'Oluţionar. capadita
fea şi forţa de muncă :neobosite. 
fi1111<l o pre'lA!'Il.!ă activă 311..ături· de 
tovariişua Niicolac Oea.uşescu Ui ima

rfle :bă<Wii d e dlasă care au con
dus Oa înfăptuire.a a5pira.ţiilor d e 
veacuTi alle poporului român, la 
făurirea noii orîi11.duliri pe p.ămîJn
tu1 s trăm.oşesc. 
Affotă 5n pri~le rlnducr·i a!le 

constructiei socialiste, tovarăşa 
Ele.na Oeaiu.şescu se distinge ;pr i111-
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fericirea poporului 
tr-<> particip~e activă Ja in!ă;ptui-
1rea m.arillor transformări ~·evoJ.uţio
n.a.re. pimtr-<> remareabitlA contr:i
buţie la măreţeile ctitorii cidfoate 
î.n -perioada cea mai II'OOnic:ă U1 'im
pliniiri di111. istoria inoasbră muUt!.md
lenairă, ,pe care , cu 111emărgi rlită 

m'DnidTiJe :patriotică o 111urmim „~oca 
N'icolae Ceauşescu" . 

·Este Ulb2Jl1im d\Jnoscu~ă· şi apre
ciată cont'lliibuţia deooebi·tă a to
varăşei Elena Ceauşescu lin, cooou
cerea rpartidu1lui şi staitului Ui. înall
telle funcţii d e membru aiJ CQmit.c
tUlui Politlic E xeC'utiv aJ CJC. aJ 
P .C.R, pr.inn viceprim-.mi.nistru al 
Guvern.ului. preşedînte ale Consi
liu>'liwi :'<aţionaJ al! Ştiin'\ei şi Invă
tăm.întului. la elabora.Tea şi l'n!.ăp
tu:rea politich inteor:ne şi eX'leme 
a partidului şi statului. la înno
rirea cont hnuă a şl.iLnjei, Snvăţă
mînbulu! şi culturili. Personalitatea 
>'a exeTnplară. spre c~rc se îndrca'P
tă în aCEGt moment anivcrs.arr gîn
duTile pline de admiraţie şi pre
ţuire ale Ui~1ui• l)opor, întlrJU
chipea.ză virtuţile alobile. ca!ldul 
uman'Îsm care a caracterizat inmt
deanma eion.ştiinţa şi sufletud ro
mânes<'. 

Ou în.ăl1ţă1'oaTc sentimente de 
orctuire si admiraţie, lntref:(ul n<>s
tru iJXYOOr poartă în inimi imagi
nea luminoasă a tovarăşei• Elen;i 
CeaJUşescu. pernnan-ent pre'Zlent.ă 
alături de tovară.sul Nicolae 
Celi'u $E>Sc:u iln furn.11rile de oornduoore. 
fo anijfoou1 oamenilor mtmC'ii. con-
1riouind .nemijlocit fa ÎITlfăptuiTea 
urogramelor elaborate de oairtid. 
R.eunirnrl icsa1lităţile de strălucit mi• 
litant politic, care desfăsoară o 
orooigioasă activitate 'l)('n!JT'tl corn
tinua dezvo'.ltare economico-!'ocia•l'i 
a patii1iei. cu ca:oaMtatea creatoare 
a omului de sl"n1ă. tova:răşa aca
<'11:!m!c'an doct.or iO'IJ!ilner Elena 
Ceau5estu conduce nemijlocit. ('U 

;n'l'1t.ă romuete<n(ă cercoet:u·~"'I ştiin

!ifică române.as.că. tnfăptuire.a con
OOl)tulut revolutionair privind uni
tatea o.r~n'.dl dintre şt;'.nt.ă învn
tămtnt şi t)T()ducţie. 11sig-Jn.nd o 
nouă calitate a munc'ii în acc5t 
domeniu fundament.al de activitate. 
detarmin'ilnd transpunerea Sn viai.'1 
a cerinţE"lor :noii revO'lutii i<'hniC"O
ştiinr\ifice şi ale noi•i revo1u1ii 
agr.aire. 

Jilininenit om de ,ştii.n.ţă M la rg<i 
recunoaştere i n ternationaUI. tovară5::i 
EJe:na Ceauşescu îmbi.nă cu d~se
bit isuttes aspiraţ.i.a. spre cunon.ştore. 
spre 111.o·i des:co.peri l'i ou alf'i mnSJN!a 

fă.Tă precedent a ştiinţe; român.eşti 
în lume. Laxga răsp'indi1re pe care 
o cuflQa.Şte .pe plan mondiall opera 
sa ştimţitfi.că, ~aJte11e disti!Tlcţii care 
i-oaiu ifost acordate de numeroase 
ir15tribuţii ştiinţilfice de pe toate 
con ti.n-e.ntele ronsti t1.l1ie o grăi toar<.> 
mărtu.Tie a reputaiţ iei mondiale de 
caire se ibUJCwră, şi care au COtn.<;.a
crat-o ca speciallist de maximă mi
t.oriitaite şi ipresti:giu. 

De o UT1animă aprecie re se bueou
~ă, de asemenea, străUucita contri
buţie pe ca r e tovarăş.a ·Elena 
Ceauşescu o aduc e la elalborarea 
polibicii ex<terne actirve şi construc
tive a ţăriă• noastre, pollitică aJ că
rui ~enial promotor este tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, preşedintele 
României, prestigio.asă personalital<> 
a ·lumili con~ran.e. 

Se cuvine să relevăm, în acest 
moment anri versar, locul 'Împo!'tan t 
pe care 11-a constituit m opera. po
'litică a partidului, a secretarului 
S...'iu general. tovarăşul Ni<:QJae 
Cea~. a t<>varăşei Elena 
Ceauşescu. c:re$erea fără preredent 
a rolu}ui femeiilor jn toate dome
niile de activitate ale societăţii, 

.îmbunătăţiirea pemnan1entă a con
diţiilor lor de muncă .şi de viaţă, 
precum .şi ipreocupairea constant 
ma'l1!ifestată faţă de int.ărrirea fami
liei„ asiJ?jllrarea tinereţii şi vi1gO'f'i i 
111aţiunii rom.â'!le, •clTagost.e-a caldă 
<.'U ~arie silnt i:ncon.jura;ti co;piii .ţ'ăirii, 
vii t.orul ide aur, generaţia de m1ine 
a Roonân iei domunfiste. 

Slujito1ri.i presei 'işi fac o dato-ri~ 

de onoare din a '.!'e1·i-efa cu fiecare 
prilej, viata exemplară, modelul 
de muncă şi viaj.ă >rev01luţionară al 
tov.airăşucrui Niro!ae Cleauşescu, al 
tovarăşei Elena Ceauşescu pe care. 
cunoscindu-le. aprofundîndu-le, ur
mîndu-le ne însufleţesc şi l!le mo
b:'lirează să ne tndepltn~m cu mai 
multă ifel"ffiitate şi dăruire îndato
ririle pe care le avem fa1.ă de pa
trie şi partid. 

ln ceas de a1eas.ă să'!"bătoar~. 
adTesăm d:iin. a.dîncua '.nimifor. cu 
deosebită stimă . .µ profund resoecl. 
mult stimatei tov~ E>'ena 
Oeauşescu. 'll·rarea strămoşească „LA 
mulţi ani". Wi d~n.ă sănătat<> şi 

Ier1icire. noi împflimiri în presti
gioasa activita1e pe care o desfă

şoară 1n ocmrlucerea -pamdu1uî şi 

sta tuil.ui„ spre bine/le şi ipros.pcrita
tea poporului :român. 

CQnstanţa NICULESCU 

redact or şef adjunct 
al revistei „ FEMEIA" 



„Să facem astfel incit anul 1987 să marcheze, prin realizările ce le vom 
o9ţme în toate domeniile vieţii economice şi sociale, o etapă impor
tantă pe colea înfăptuirii obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-iea al 
partidului privind trecerea României la un stadiu superior de dezvoltare -
cel de ţară socialistă mediu dezvoltată -, realizarea unei noi calităţi a muncii 
şi vieţii întregului nostru popor !" 

NICOLAE CEAUŞESCU 

În lumina istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-iea, 

a sarcinilor, indicaţiilor şi orientărilor 

secretarului general al partidului 

Anul 1987 - anul hotaritor 
pentru indeplinirea cincinalului 

Am început un nou an. Al doilea an al celui de-al 
B·lea cincinal. Prilej de bilo.nţ, de analiză profundă, 
responsobilă, pentru toate colectivele redacţionoJe, 
de redimensionare a activităţii lor, de ridicare o e i 
pe noi trepte de calitate. De iniţiere a noi aqiuni 
publicistice, programe speciale, rubrici gazetăreşti, de 
găsire o mijloacelor, căilor şi modol~tăţifor concrete 
cele moi adecvate pentru în.făptuireo exemplariă o 
înaltei misiuni încredinţate presei. Călău1:ă şi indrep· 
tar ne sint istoricele hotărir~ ale Congresul11i a'I 
XIII-iea, preţioasele sarcini, indicaţii şi orientări date 

de secret~ul general al partidului, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, in cuvi ntăriJe rostite Io forumurile de 
partid ş i ale democraţiei muncitoreşt i revoluţionare 
din ultima parte a anului trecut, precum şi în Meso· 
jul de Anul Nou. 
Căutind să aflăm, în contextul menţionat moi 

sus, preocl!porile colectivelor respecţive pentru spo· 
ri'reo audienţei· şi efioooito•ţii demersului lor publicistic 
om adresat foctorilor de decizie din mor multe re
dacţii focale citevo întrebări. 

Au răspuns : Aurel TELCEAN, secreto r responsobil de redacţie ol gazetei „Ecoul" - B i striţo- Năsăud, Iosif 
DAVID, redactor şef adjunct ol ziorufui „Faklya" - Bihor, Marin MANOLACHE, secretor responsabil de re
daqie ol gazetei „Secero şi ciocanul" - Argeş, Petru FILJOREANU, redactor şef ol gazetei „Steagul roşu" -
Bacău şi Rodica SIMIONESCU, redactor şef ol gazetei „Vremuri noi" - Călăraşi. 

Ancheta revistei 
Aurel Telcean 

Am păşit în noul 1. Anul 1986 - primul 
on ol celu~ de·al 8· 
lea cincinol - a fost 

pentru preso noastră un an de 
frumoase reali1:ări , de rodnice 
împliniri. In ce domeniu (sau 
domenii) consideraţi că aţi a· 
cumulat o bună experienţă ce 
merită o fi cunoscută, genera· 
1i1otă ţ 

an sub semnul che· 
mă~llor înflăcărate ale 

tovoră.şului Nicolae Ceauşescu , 

secretarul generoJ ol partidului, 
din cuvintăriJe f'ostite Io foru· 
murile de partid şi ole demo· 
croţiei muncitoreşti revoluţia· 

nare, din Mesajul de Anul Nou. 
Cu ce ginduri şi proiecte a 
pornit la drum redacţia dum
neavoastră, prin ce căl şi mii· 
toace vreţi să sporiţi contribu· 
ţia ziarului la dezvoltarea in· 
tensivă a economiei judeţului, 
la accentuarea loturilor ei ca· 
litative, la creşterea eficienţe i 

in toate domeniile î 

„O 
a 

,.. 

ID 

veritabilă tribună 
promovării noului 
toate sectoarele" 

2. Anali.rind activitatea 
desfăşurată onul tre· 
cut in spirit critic şi 

autoaitic - 'o.şa cum le stă bine 
riori~tilor comunişti - ce n-aţi 

dori să moi int i lniţi anul acesta 
în paginile publicaţiei dum· 
neavoastră î 

1. Problematica extrem de com
plexă cu e<ire ne -am confrun· 
ta.t anul trecut - problema

tică izvorîtă din istoricele hotăriri 
ule Congresului al X III- lea, din ce
lelalte documente de partid - a 
impus cu necesitate preocupări spo
ri te din partea colectivului nostru 
redacţional pentru ridicarea calita
tivă a act.ivităţii sale, atit în ce 
prive.5te tematica abordată, cit şl 
mijloacele publicistice folosite. Evi
dent, o asemenea pl'oblematică a 
conierit acţiunilor şi intcrventiilor 
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gazet.ei un caracter de cont.inuitate. 
de permanenţă în domenii de c-ca 
m.-1i mare însemnătate cum sint 
perfecţionarea organizării mun cii ş1 
moderrtizarea producţiei, ridl c1rca 
nivelului tehnic şi cal!Lallv al pro 
duselor, creşterea productivită\11 
muncii, reducere.1 coslurilor de pro
ducţie ş.a. Acestea şi-au găsit u 
tratru·e diversificată, aprofundatii 
într-o seamă de rubrici, cu acumu
liiri certe in planul eficientei. Mi-a~ 
îngădui să Ic amin•e ~ pe cele ce 
\'rn· continua sa apară si in acest 
c..n „Modernizările tchnologkc 
imperativ a l dezvoltării", „DirN•ţii 
a le perfecţionării noului mecanism 
l'l'Onornico-!inanciar " şi ,.P <' firul 
<'auzelor depăşirii costurllor de pro
ducţie". 

ln mod constant :1m susţinut în 
i.:awta înfăptuire.a obil'Ctivelor şi 
sarcinilor no'i revoluţii ai.:rare. rca
h7.arca progrnmelo1· judetf'nP în 
:t.oo~hnie, pomicultură, imbun:"'it.1:11"i 
funciare. Cititorii noştri, ind~bi 
cei ele la sate. au dat o buni'i npre-

Pre rubr:cil.01 „Pămintul - bun 
al întregului popor. Cum ii i;-ospo
dărim ", „~iti o gospoclărir rără 
a nimale", „Furaj(' ele ralitatc 1>i î 11 
rantită!ilc planifil'a.t<"'. 

Un bun ciş.t.1ga• al n~l•1ctie1 nons
ll't' în 1986 ii constituie mai ale.~ 
ceea ce am izbutit sii realizăm îr 
ee priveşte tratarea probleml•lor 
M>cial-celăteneşt.i. Adică a ocelor 
probleme cărora ani dtMl rîndul 
le-a fost acordat un spaţiu rc.„Lrins. 
A-;tăzi lucrurile st.au cu totul -<lltfol 
acl'Sl-0:--a L..ndu-:e afcct.1tă n pa~!n.ă 
întreagă. unde apar lnfo:-maiii de 
interes :;encral, dialoguri cu citito
rii pc diferite tem<' etc.. re<l;icţia 
dcvcrtind mai receptivii şi mai 
promptă in soluţionarea probleme
lnr oamenilor. Aş.a se şi explic;i în
crederea 5pori l.:.I <'.I c...i n• e· s.e 
adre.-;ează redactiei în cek mni di
verse chestiuni privind vint.'l lor de 
;d cu Zl. 

Reuşitele la care m-am referit 
au fost posibile şi d.'.ltorit:l organi
z:irii şi rubriciz!irii mai riguroase 
a p:iginilor gazetei. Aş m.a.1 adăuga 
şi faptul că re<l:ictorii noştri s-au 
străduit si'I confere fiecăreia dintre 
rubricile amintite o person.'llit.atc 
ciistinctă. publicînd în spaţiile ce 
le sînt rezervate materiale interc
o;ante. concrete, cu adl'('să peecisă. 
Ne-am convins o dată m:ti mult că. 
numai răspunzînd cu adevărat me
nirii sale, ga1..eta se poate bucura 
de o audientă rMII\ în rîndul celor 
mai largi categodi de cititori. 

2 Ce n-am dori s1i mai întilnim 
• în paginile publioaUel noas

tre ? Articole descriptive, <.'are. 
abundă in ceea ce numim fiactolo
gic. simplificînd realiU\tile. omul cu 
lumea lui interioară, <'U trăirile lui 
r/\mînînd undeva în afar1i De a'>c
menoa, introducerile şi încheierile 
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..st.as'. folosite în orice împrejura
re. i..n 01·ic(' moment, tribUL al şab:o
n1smului în gindlre şi în limbaj. 

3 Oric:iti\rile şi ideile cuprinse 
• in ruvinta.rile conducătorului 

part1clulw şi :-;talului nostra 
tovanl->ul '.':icolae Cc.w,sescu, I~ 
fu1·umu·" :e politice cc .au avut loc 
spr-; si:ir itul anului trecut, precum 
şi_ ir ~Tes::ijul de Anul Xou, rcprc
t:mtă ş1 pentru noi, gazetarii b!:.
t.riţeni, un cuprin:.:ător ş1 sLimula
tor program de acţiune. 

Am ~itu::it în cenu-ul atentiei 
noastre, inc;1 din pnmele zile ale 
noului an, rn•şterea contribuţiei 
publicaiici i'l rt•ali1„area sarcinilor 
economice rn condiţii caliLative şi 
de cilcil'll' 'i io>J)rinta. Astfel, vom pu
blica in continuare materiale. in
cllll>iv pag111i speciale, care să aju
te organizntii!l• de par:iid. de tine
ret ş1 sindicale. t'Olecth•ele de mun
că din intJ·l·prmderi în ridicarea 
nivelului tehnic şi calitativ aJ pro
duseln:--, l'I C?lcrc 1 productivităt iJ 
muncii, reducerea consumur;:or r1.a
leriale ;:-1 crn:rgt•tke. diminu~ 1 P~ 
cheltuicl"or de pro<lucti<.. Hubrir 
c.a ct•lt int1tu,:1tf" „Producţia. fizică 
- realizi~tă rltmlr, la înalţi pam
mrtr i trhnil'i ş i de calitate", „Ex
portul sardnă prioritară a acti
' ităţii ec·onomic'r''. „Ca.lita.tea 
oglindă a rompetenfri pr ofesionale" 
precum şi <'<' m<:ntiona.te. mai 
înainte. su.<;\in..itc permanent. sini 
menite sll .1sigure un demers publi
cistic eficient. 

In ce priveşte agricultura. ţinind 
seama de specificul judetului nos
tru. de roncliţi1k propîe<> pe C'arc 
le 10feră <ll'/.VOltan>.:t zootehniei. am 
ini\i<it o al'illllll' ele presă sub ge
nericul „ln fiecare unitate - pro
dlL<>C animaliere la nivelu l cerinţe
lor artua lc". Vom urmări cu stăru
iniă indc •seb1 creşte:--ea răspunde
rii factonwr de dcdzie . .a specl.a
Eştilor şi îngrijitorilor în vc.!orifi
c<.rea deplină a rr.surselor existen
te în fiec.·u·e unitate. în aplicare:i 
unor metode şi tehnologii moder
ne. în .amel'ornrc-~1 rasclo'" si creş
terea efect1\•elor I...;1 rubrica „Pă

mîntul - bun al întrci;ului popor. 
Cum îl gospodărim?" vom conti
nua sfi p1·ezentăm. în diferite mo
dal ilă\i publicist.ice (articole. repor
taje. an-c:hctc. însemnări), preocup!'\ 
rile şi rezultntele obţinute pen<:ru 
ridicarea potcnUalului productiv al 
pămîntului, Introducerea în circui
tul agricol a noi suprafeţe de te
ren De 1i.cmene:t în lf"gătură cu 
împlinirea a 25 de ani de la. în
cheierea procesului de cooperativi
zare a agriculturii, \'om înfătis.--i 
în cadrul unui ciclu de articole şi 
report.1je tran.'lformărilc revolutio
nare petrecute în satele noastre. 

Conştienţi de ră.spunde1·ile ce ne 
revin C'a slujitori ai condeiului, vom 

t-on.~:1c:-a întreaga no.istr5 energic, 
: :itl1 'Prico_?cr<'..J creşter:i C"Ont nu.c 
a Influentei gazetei în mase. \'rem 
:.ă ne aducem o contribuţie cit m.11 
ma 'e la mobilizarea oa.nH.-nilor 
~nuncii ele pc mclc.1gurilc no:istrc 
i:i înf.lplu1rc;1 exempL..1rii a nrn
rilo:· obiective stabilite de Conf~re
sul nl XIII-iea al partidului. fun
dnm1.•ntale cu contributin l1nt."tritoa
r0 '1 lov.1rlişulu '.\Tico1.1C' Ceauşescu 
ctitorul Hom:.îniei s >cialistc n1oder
ne. Vrem s;i facem din ficc1rf' 
num[1r al ~ze'~i „&:oul" o veri
l >lbilă tribună a promovării noului 
în to,itr sectoarele, în intrc.a·• 1 \-i1-
t po1 'ici econom!c:'I si soc1:1la n 
j „ d• t .11 ti R' triţa-:'\asăud. 

Iosif Dcwid 

„ Teze 
de mare 

genr.roasi!, 
actualitate, 

care cer o mai 1nare 
investitie de , 

in teligentă şi dăruire" 
1. I-'acînd bilanţul nctivi !fitil 

<wsfaşurate in anul I !lrlO. co
IL-cLl vui nostru red actional. 

a~Pmcnea 1ntregîi prese rom.'meşti 

poate consemna realizări deosebite 
in cforturUe publicistice cons„1rrntc 
clc7.voltării eMnomlce şi soci:ile a 
judctului nostru. 
Incă din primele zile ale anului 

1UIJ6, care a însemnat şi incc-putul 
unul nou cincinal, am initiat o ac
liune de prest1 cu b'1t 1i<' lun~<i. 
axr.it;i pe pr'lblemele cnergetlc:i Sub 
·~enericul „Să dăm economiri na
jionale cit mai mult cărbune", am 
înl"\tişnt si!;lematic .activ it..1.tc-a har
n,cllor mineri din bazin'.JI c:irboni
fC'T' Voivozi. princip...1lul furm1..0r de 
clirbunc pentru centrala electrică 
<lin Oradea. Nu numai in art.icole 
de analiză. ci şi în reportaje, in
formatii. cursive. fotorePortaie. in
sislînd îndeosebi asup:'a metodelor 
in:iintate folosite de colectivele ele 
mineri de la Cuzaru. Suplncu de 
Rar<:ău. Budoi ~! din <ilic locuri. 
Am scris. fir<'s1.e. şi despre c-ncrg<:>
ticieni i orădoni. stimul îndu-lf" !'!.r:1-
clan i.ile de ceas cu ceas şi clip•' C'U 
clipii pentru asigurarea function;i
rii neintrPruple. la capacitate:1 m1-
xim'I n electrocenlrnlei. Iar în soa
tiu tino.vafic afectat rubricii .• Pl'
troliştii bihoreni raportează" .1m 
<'\'ld<'ntht reali:.:arile P"trolistilor. 
inc1usi\' -ile celor de 1.1 r:ifin:'i.ri.1 
„Cri.5an.a CSuplacu de Rarc-1\u) 

De a1Ue1 Central:. Electrică din 
Oraden si t n t reprinde:-e:t \f!niC"ră 
Voivozi nu fost. în tot cur~ · 1l , •rn
!ul trecu• fruntaşe pe ram.1rl\ . Ponu
larizînd metodele d<> lucru de 
organiza1·e a muncii din ace~te 



unită!i economice. am oferit, c;oco
t1m noi, Ul\ exemplu pilduitor ce
lorLa.lte unităţi industri.ale şi co
lective de muncă din Judet. 

Şi z1arişWi noştri agrarieni au 
avut ini ţiative ce merilă a Ii cuno
scute. „Pămintul esk! o avuţie a 
întregii naţiun i - să- l gospodărim 
exemplar ", „Să contractăm cit ma l 
mu lte produse agricole pentru fon
dul de stat ", „Cit ma.i mult lapte 
pe cap d e vacă furajată" - iată 
citeva din rubricile permanenll 
oare s....au îru.cris pe deplin în efur
turiJe con.s.ecve nt.c ale organelor dl 
partid şi de stat din judeţul nostru. 
ale comuniştilor de la sate pcntn.: 
înfăptuirea cerinţelor noii rewluti! 
agrare. ~ menţiona, între reuşitele 

noastre gazetăreşti, şi pub.1carea. 
număr de nwnăr, pe timpu! camp:i
nitlor agricole, a unor hărţi şi gra
fice sugestive, refleotind stadiul lu
orăr1loz· de :.ez.on, ritmurile de reali· t) iure u sarcintlur. 

1 , 2 Fară îndoială. acti\',talc.a 
11 • noastr;i cotidi.ană necesita im -
~ bunatăti11 Trebuie să o re-
){" cunoaştem deschis, fără sfială Mă 
~1"- gîndesc I.a stilul materialelor, la 
\ ':i Colosirea unei game mai variate dl 
\. g~nw:i gazetăreşti. ~u stăm b1m 
~. • nici rn ce priveşte aria de cuprin
'-. dere geografică .'\ teritori•ului jude-

ţului. Există Jocalităti, maj .ales celt 
s ituate de-a lunitul căilor ferat<> vi
zitate mai des decît ar fi nec~ 
in timp ce în alte le ajungem fo:u·: 
te rar. 

3 Colectivul redacţional al .ll:l· 
• rului „Fakly.a ·• şi-a început 

ac t ivi tatea din acest an sub 
semnul in!ăptuirii la un nivcl cali· 
tativ superior a sarcinilor, .indicat1-
1lor şi 01·ientărtlor •rasate de to· 
varăşul Nicolae Ceauşescu, secret.a
rul general al pa.rtidului, în cuvin
lanle rostite la forumur:ile de part id 
şi democratice de la sfirşitul anului 
trecut, precum ş 1 în Mesajul de 
Anul Nou. 

Incă din prima săptărnină a nuu
lw an, în pa.girule ziarului au cip·i 
rut .articole, inter viuri şi infonnatii 
despre ela nul cu care oamenii mun 
cii bihoreni au trecut la inde:>lini
rea sarcinilor de plan pe 1'987 la 
toţi indicator ii. Ne-.am propus să 
reluăm cele mai bune iniţiative clin 
tU'lul vrecut, care ş i-au d ovedi" efi
cienţa. De pildă, ucţiunile de pres:I 
consaerate p roblemelor energeticii, 
creşterii nivelulUi tehnic ia1 p:-odu
selor, înfăptuirii cerinţelor no;i re
voluţii agrare. De asemenea, vom 
organiza o a ctiu ne de presă menitil 
să contribuie la valorificarea supe
rioară a materiilor prime ş i mate
rialelo r. precu m ş i la re<:uperarea 
celor refolosibile. Fiindcă realizarea 
producţiei de export constituie sar
cina numărul unu a planului din 
acest an, vom public.a cu :regulari-
1.:.lte artioole. interviun, rciidwi an
chetă despre activitatea desfăşurat :' 
în acest domeniu de colectivele 
noastre muncitoreşti, conşt:ienti că 
de îndeplinirea acestui obiectiv im-

Ancheta r.evistei 
pol'lant depinde progresul inln'L•ii 
noastn .• eC"onomli naţ ionalP 

O atenţie deo.<;ebi tă vom .acorda 
promovări i noului în agrjcultur:"t. 
tnfăptuirii pe inb"eg cuprinsul jude
tului .a cerinţelor noii revoluţii .a· 
grare. Vom public..• in acest dnme
niu o sulla de •u·tioole desprl' ex
perienţa po1:ilivă a cooperutonlm 
de la Salunt..u s1 Valea lui M1hni 
unităţi distinse, cum se ştie. cu ti
tlul de „Erou nl Noii Revoluţii 
Agrare·· pentru obtinerea unor re
colte recor d la griu şi porumb ! n 
art1colell' n rx istre ne vom strădui să 
înfăţişăm cit mai comp let, cuprin
zător metodele lor de lucru, ince
pind cu pregătirea şi fert.ilizarea 
sol uri lor, pi nu l•i recol tarea produ-
1~l·lor. 

Sint doar cîtcva din gîndw·ih.' şi 
proiectele noastre pentru noul an 
Tem e gener oase. de a ctualitate. care 
cr r din partea noastră o mal mare 
invrst iţie de intelil':entă şi dărulrr , 
pentru pr•>mova"ea unor forme s1 
mooalit<\\1 gazetăreşti capabile Mi 
sporească interesul fată de ziar al 
unor m'tse cît mui largi de citito ri. 

"1arin Manolache 

... 
„Spre noi trepte 
creşterea rolului 
influenţei gazetei 

m . 
SI 
> 

.... 
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viata judeţului" 
Anul 19116 a !ost un an de 
înfăptuiri remarcabile pentru 
judeţul nostru. O dovedeşte 

îndeplinirea sarcinilor de plan în 
industrie cu imPortante depai:;11i la 
prmcipalii indicatori, cu prodacti i 
agricole record intr-o seamă de uni
tăţi socialiste, cu re~tate înSE'm
n.ate şi în cele lalte domenii. 
" Era f iresc cn amplele efortw·i .ale 

oamenilor muncii argeşeni pentru 
i nfăptJuirea istmicelor hotădr1 nle 
Congresului a l X TII-lea al parlJdu
lu!, a sarcinilor şl indlcaţlllor tra· 
sate de tovaraşul Nicolae Ceauşt>scu 
să f ie I.arg 1-c!IC'rt.ate in coloanele 
gazetei noastre Şi, bineînţeles. pu
ternic sprijinite plin mijloa~le şi 

modalitătile specif ice presei. prin 
acţiuni publicistice eficiente. Pro
gram ele ş1 planurile de m und1 ela 
borate de colegiul nostru de redac
ţie au urmărit cu prioritate spori 
rea aportului gazetei la dezvoltarea 
ba7,ei energetice. introducerea pro
gresului tehnic in toate sectoarele, 
mdeose bi în ramurile de virf ale 
industriei. Un spaţiu larg o fost 
rezervat spr jinirii activităţli de 
transpunere în vrntă a prognamelo1 

de' Pl" frc·li1111111v a 111od,•r 11i/,i1·1i -;i 
o rganizurii prncluC'li<'i. d,· c·11·1t"n' .i 
produ<'livit.:'1\11 111111l<' ii. dl' ll'd 1u l'l"P 

a costurilor d1• produl \Îl'. 111.11 alt•„ 
a celor matCJ·i.ale ln fieeare număr 
de gazetă <tu fost publicatt> paltini 
speciale can'. sub ..,ener cu „P la
nul îndeplinit ~i depăş it :.&i d e .ti, 
decadă cu decadă, lună de Jună", 
au grupat ,u·ticolc de analiză, anche
te. mese rotunde, note, informaţii, 
etc. d in toate colectivele muncito
reşti ale judeţului. Au fost prcren· 
tate concret realizările, experienţa 
pozitivă, dar s-a şi luat atitudine 
faţă de neajunsurile ex.iStC'nte în
tr-un sector sau altul. 

O experienţi1 bună, credem, am 
acumu1at şi în I.ratarea problemati
cii ggrare Au fost publica t e , numă1 
de număr, într-o largă gamă de 
genuri p ublicistice, materiale în 
sprijjnul desfăşurării camp.•nillo1 
agricole, dar şi de sinteză, oglin
dind transformările înnoitoare din 
.satele ArgPşului. 

Anul 19116 a marcat pen•:··J co
lectivul nostru redactic:m..al şi unele 
împli niri sub rapor.tul perfN'lionă
ni mijloacelor de expresie. l n edi
torialele noastre sint emise într-o 
mai larg[1 măc;ură opinii original<'. 
proprii, acestea nu mai sînt ca altă
dată copii fidele după pre.-.a cen 
trală . .Dar cel mai de seamă cîşt1~ 
al n05tru ii reprezintă, nu încape 
nici o îndoialu. rela.nsarea report.a
.iului, care. cu 2-3 ani în urmă, 
apărea sporadic. trecind ~desen ne 
observat. A sporii şi numărul retor 
ce-l abordează. întrevăzindu-sc 
chiar o anumită competitie în 1'(!

dactie PE'ntru scrierea <:'clor mal ln
tere_o;anfe rennrtaje. Iar viata. rea-
1 ităt ile n oi de pc mele.lgudlc noo.c;
tre ofera din plin. rel putin sub a.c;
pect temnt1<'. ('Ondiţiile neceM1'r. 
unei asemenen competiţi i. 

2 Exis fi'1, f rcşte. d~tul lM pen-
• tru mai bine în ac1: vi1.at<'..1 

noastră . N-am dori să mni in
iilnim în paitinile gazetei ,'\l'ticolf' 
lungi, „neutre". care nu supără pe 
nimeni. Vrem să ellminăm negli
jentei<:' de <'xp:·imare. de limhri 
cai·t-. din nacat" is1 ma i r·v.: lne i n 
unele texte Şi pagi naţia o cl01im 
mai bun:1. f ări\ conlinuiiri cu .. 01-

cior" şi fotografii inexpresÎ\'l'. fări\ 
.pete negre ". datorată calit:itii Sla 
be a zincului T itlurile le d t•r im 
de asemene>a. mai atrăgăt tre. cu 
o mai rn.1 "<' put<'re de sugest ~ asu
pra cititorului . Iar în cmrnl arti
colelor de nlitucline, vrem " mni 
mare rerepli vit.1te din paMt ·1 celor 
vizaţi de semnalele noastre Evi
dent., toate acestea depind in ce,1 
mai mare mllsură de noi, de colcc
ti\'UI nost n 1 l'ed'lctionat. 

3 Tntrînd în noul an, ne-am 
• propus sli ridicăm :-.1"1cheta 

actlvltl\tli noast.re pe n o. 
trepte de calitate, să SPorim con-
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Ancheta revistei 
tl'ibuţia gazetei la cunoaşterea pu
lilicii partidului şi. statului nost.ru. 
la transpunerea ei în vi.ală cu de
p lin succes şi pe Teleagurile .arge
~cnc. 

Desigur, şi in 1987 vom acord<i 
cca mai mare atenţie tratării pro
blematicii economice. Vom SLIStine 
în contin uare, cu mijloacele no.'.ls
tre specifice, e(ortu1ile ce se depun 
în judeţul nostru pentru dez\'oltarea 
bazei energetice, reflectînd mai bine 
activitatea petroliştilor, minerilor ş1 
ene1·geticienilor. Am menţinut o ru
brică înfiiMată anul trecut cu pn
vire la dezvoltarea intensivă a eco
nomiei. insistînd însă mai muli asu
pra celor două directii hot<u·îtoarc 
în această privinţă: creşterea pru
ductivi>t.'\tii muncii şi diminuarea 
costurilor de produciie. Intre<.1g.u pa
gint1 destinata tratării problemclo1 
industriei Ya apilrea, în acest an, 
sub genericul: „In fiecare intreprin
der(.', în fiecare z i, muncă exem1>la
ră pentru îndcplini1·ea sar cinilor". 
Aici \'om publica. cu o frecventă 
spo1·ita, mese rotunde pc temele ma
jore ale economiei judetului: ex
Lracţia de petrol şi cărbune, asimi
larea de noi tipur i de autoturisme. 
divers.iCi~area gamei de tesături şi 
confecţii etc. 

C<>nsemnez şi fapLUl că, dind via
ţă indicaţiilor formulate de secreta
rul general al partidului cu privire 
la per'fec\ionare.a pregătirii politice, 
de cultură generală şi profesionale 
a oamenilor muncii, am iniţiat ru
brica „Oa menii - cunoştinţele pro
fesionale şi conştiinţa lor revoluţ io
nară". Au şi apărut, sub genericul 
ei, primele materiale şi, ceea ce 
este îmbucurător, ele s-au bucurat 
de o bună primire în rîndul citito
rilor. 

La loc de cinste pe agenda noas
tră de lucru din acest an se află. 
fireşte, problemele noii revoluţi, 
agrare. Vom milit.a în continuare 
pentru ridicarea !ert.ilitătii soluiui .. 
pentru buna gospodărire a .b'.1ze1 
tehnico-materiale. pentru part1c1pa
rea la lucrările ugric•)k a tut.ur1>r 
oamenilor muncii rlc la s.al('. pent:·u 
crc~terea producţiilor a~ricnle '.n 
lc>UIC.: sc,:toarclc 

Un accent mai mare vrim pul\<' 
pe din~rl>ifiC"area trmatic:. so('.i1l
cetii\ene.şti. mai ale~ în ce priv<'ş1e 
promovarea cu c• insec\·ent:1 ·a no!·
melor clicii şi echilft\ii soc:ialtste 1n 
muncă şi vi~1\[1. De nsemenea. ne 
\•om strădui să găsim modalită\i 
mai aJccvate. m·11 efi:?'\::C' in ce n:·1-
veşte sus(incrca problemelor vieţi! 
de pa1·tid. oglindirea cu mai mulla 
forţă de convin~erc a adi\'itătii or
ganizaţiilor sindicale. de ncret şi 
de ft>mei. 

Iar pentru ca publicaţia noaslr<'i 
să răspund<\ cît mai bine exigentelo1 
actualei etape, cerinţelor masc>i de 
cititori. colegiul de redacţie a adop
t.a l un nou concep . mai realist pri-
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vind calitatea mnterialclur noastre 
Al·esta are în vedere o ma j'.r exactă 
.apreciere, comcnsu1·.are <I eforturilor 
fiecărui redactor, ceea ce \'a ma.rea, 
sinlem com·in5i, împreună cu acţju
niil de pregi1tire polili<.."<>~ideologidi 
şi prnfesionalu n ziariştilor, noi 
t «C{)le in creşterea. rolului !/Î in.flu
c n(ci g a zetei „Secer a. şi ciocanul " 
în \'iaţa 5i activita tea oa menilor j u
llc(ului no,tru. 

Petru Fi/ioreanu 

1. 

„ Vom 
tot 

aduce 
mai mult, 
prim-plan, " m 

oamenii" 
Exigentele actualului cinci
nal - al cărui dobut a fost 
marcat de o largă şi puter

n1rn mobilizare a tuturor oameni
lor muncii în vederea îndeplinirii 
exemplare a obicctivelo1: stabilite 
ele Congresul al XIII-lea - au im-
pw; o nouă calitate a activitălii 
publicistice. Evt1luarea exactă a 
responsabilitătilor politice care ne 
rnvin şi, în strinsă legătură cu a
ceasta, redimens10narea modalitriti
\or specifice de u·.atare .a amplei 
prnblemat.ici economice şi sociale, 
au aldttult structura de principiu 
a planunlor şi prngrarnelor noas
tre, ceea ce ne-a permis sa abor
dăm sistematic aspectele prioritare 
ale acestei problematici, asigurind 
un conţinut bogat, convingător şi 

mobilizall•r celor mai multe dintre 
;1rt1t·olcle apiirutc. 

SLabilirca priorit[1\ilor într-un ju
ch~\ ca al nostru. u nde industria 
este reprezentată prin mari uni
tăţi din ramuri de virf ale econo
mici, iar agricultura cuprinde in
treprinderi etalon pentru productii
le record, presupune o temeinică 

cunoaştere a cerinţelor. dar şi a 
pus1bilitătilor existente pentru re
(Jecta.rea lor. Aceusta ne-a îngăduit 
să îmbinăm problemele de perspec
tivă cu s.:ircinile de stringentă ac
tualitate. să initiem .aciiuni de pre
să în deplină concordantă cu pre
vederile documentelor de partid. 
Am în vedere mai ales cele două 
acţ i uni de presti consacrate dezvol
U\rii bazei energetice şi de materii 
prime : „Pa triei cit mai m ult căr
bune" şi „Ţării tot mai mult ţiţei ". 
Prin intermediul lor. g.azetn şi-a 
;idus o contributie concretă la mo
bilizarea minerilor din bazinul car
l)oniie1· :ii Văii Trotuşului si :i pe
troliştilor de la Moineşti pentru 
obţinerea unor prriduc\i i soorite de 
cărbune şi t iţei. Tn acelasi context 
s-a înscris şi o altă acţiune : cea 
care şi-a propus si't e\'iden(ieze 
modul în care se ore:anL1.c1ză si sr 
clr:sfăşoal'ii ur occsul de modernizare 
a proclucţiei. 

Reu.;itcle noastre nu se opresc 
insă aici. AlătuPi ele preocupă.rile 

privind îndeplinirea principaliloe 
indicatori de plan - în centrul a
tentiei siluindu-se onorarea în 
condiţii ireproşabile a obJiga~iilor 
contr.'.lctuale asumate la export -
gazeta noastră a oferit spa~iul ne
cesar şi abol'(i[u·ii unor domenii de 
i mport.antă aparte. Ma refer la o 
altă aciiune de presă sustinută pe 
întreg parcursul anului : recupera
rea şi reintrarea în circuitul pro
d uctiv a materiilor, pieselor de 
schimb şi subansamblelor. econo
misirea energiei şi combustibililor. 
De asemenea, am sprijinit şi apli
c.•area cu consec\·enţă a principiilor 



noului mecanism economico-! n
e.ar, ln~:stincl asupra criteriilor r!" 
finanţare .a unila~ilor şi dl ;11 ribui- • 
re a crcd1tclo1', precum şi pe gene
rahzarl':J nco!·dului i::1ob~11 in ~oatf' 
~r' '~'ilc. 

2 Pentru a trăi din plin .satis-
• fat'\la ffiW'lCii, in p:·t!-~li, l'U 

m orice alt domeniu, intn• a 
pronunc ~i a infăptui trebuie să c•
'l.btc semnul egalităţii. Din p .e<.1lc, 
nu intotdcuuna a !ost aşa. (Uneori, 
ce-i drcpL, aceasta s-a datorat apa
riţiei unor situaţii imprevizibile). 
Reproşindu-nc 1noonsecventC'IP, t• 
!1rc:;c să le eliminăm deilni~iv din 
pr-.:.ctica noastră. :\fă gindesc.. tot
odată, w faptul că .articole!e des
tinate t."<iucări1 maselor în spiritul 
normelor eticii şi echităţii soc·ialis
te nu au avut o frecvenţă pre·• 
mare. Cind lotuşi au apf~rut. ae<.>s· 
tea au vi:tat a proape exclusiv ~•li
tudinca oamenilor la locul de mun
<'a şi nu contextul mult mal larg 
al îndatoririlor lor sociale ş1 civic<'. 
Considerăm tot ca o neîmplinire• 

si foptul că unele materiale sint 
:;i:risc într-un stil neatră~{1tor. in
·'uhcient de convingător. abundinrl 
in de~<11ii de ordin tehnic. dar 1ip
sindu-ll' oamenii, viat.a. 

Expr1mind ace_-;te păreri. am rl')r

mulat. de tapt, ceea ce trcb .lic s ·1 

pretindem rccl.'.lctorilor nru;tr Ad 
ca o pronunţată not<\ de orii:; nflli 
late, dis\.inctă pentru fiecare arl.J.
col, noti"i imp1;mată de limpezimea 
t•xprimăt•ii. de cantitatea informa
\iilw oft•rite cititorulu i. ele ealH1.1tt1a 
lor. clar. m.1i ales. de putt'r('a rit• 
con\'ingcre a me.c;ajului · publkist ic. 

3 Responsabilitatea politid'i a 
, pTL•sui creşte orlatli cu cum

plcxit.ate:t tot mai ridi~1ti'I n 
,ir >~.1melor de dezvoltare e.!.aborn
te de conduccnia partidului şi sta
tului nostru. Ace.'.lStă r<'spon.s:ibl li
tat" trebuie să se manifeste si s:1 
se r"gast'<.1-Scă in capacitate 1 ci de 
lnflucn•are. în rolul De can• este 

• 

, -. :· Ancheta revistei 
1;hcm. t:l '<:i-1 aiba in sferele \'ieti1 
p llillce ~i :>ot•ml-cconomict>. E..-.te 
un pnncip1u dingu1tor clup„ c"re ne 
wlauzim in intn.xi~u noa.s rn ac·.\',
t.1te. Anul acesta. in t hborarl•a 
p"og1-.11nelor noustrc cil ;iC'(iune 
ne au mspiral onent(1ri IP ş1 111ctica
\11le. chem<"trile adresate• ele secre
tarul general al parti<lului. tovari1-
şul X ,c<>lae Ceauşc.'icu. în cu\'Înl<°1· 
rile ro.~iile la fo1·umurile ci<' partid 
şi ale democraţiei muncitoreşti rc
\ oluţ1on.:ire clm luna decembrie. 
precum şi în Me.sajul de Anul ~ou . 
.\ceste programe situc..1za in centrul 
prnocupărilor modalităţile. căile şi 
mijloacele de acţiune cck mai a
dec\'ate menite să determine o c.1-
litalc:> sul)'.!rioaeă a muncii in toate 
dumcni1le. M C>ntinind initia1ivele 
c·«re au asi~unat reala noa~tr[1 im
plicare în \'iata colec.1ivclor munci
toreşti. ne-am propus să ne con
centrăm atenţia .spre acele laturi 
care pot infl ucn1.a clecisi \' asupra 
formării omului nou : profilul spi
ritual. capa ci Late..'l proft•sională. a
titudinea revoi ut ionarii. re;ponsabi
litate:t civică. toate ncc.-;tet rc~ă,ite 

în suma re:wlt.'ltclor obţinute. în 
rnmp"rtarea de fi<'c1re z' n oamc-

w "n . ouncă şi „ ~ •c·i<·I t(' Vom 
ad ucr, deci, mai mult drcit pînă 
at·um în prim-plan oamrnii. 1>en
fr11 că - nşa cum an11.'l tovnrăsu l 
Ni„olae Ccausescu „oamt'nii s int 
hotăritori. Tot rr am realizat !;ii 
to t cc trebuie să mfă.ptuim . reali
z.1111 cu oamenii". o.„nwn i oii o
rinduiri. c 1ptele lor dl· mu.'1ci\, 
cu abncga\ia şi rlf1ruirea lor. cu 
l'•m.5tiinţa lor rC\:olution.1ră, la 
formarea cărora ~i noi, ziariştii. 

trebuie să ne aducem •> mai marc 
contribuţie prin mijlocirea cu\'întu-
1 ui tipăt'Ît. 

A . 

Rodico Si 'Tlionescu 

„Ne vom implica 
şi mai puternic 

În real itătile judeţului 
nostru" 

1 
Prob!cml.'lc industriei şi a
griculturii, deo.sebit de corn-

• plexe, au o!crlt, in 1986, un 
genel'os front de lucru gazetarilor 
dC' la „Vremuri noi". Am vruL şi 
~per că :un iibutil să dovedim c.1 
rep01·tel'Ul nu este un simplu 
colector de date şi fapte, utt 
comc.mta.tor mai mult sau ma pu
\in abil ul evenimentelor. Dimpo
tnvă, acum, în condiţiile cind •>a
menii muncii din diferite secto.irc 
aqioncaza !ăra răgaz cu sp ,.;. rc
\'olu\iunar, pentru înfăptuirea e
xemplarii a unor măreţe obiective 
:;;i sarcini, ci c.-.tc un militant neo
bosit pcnlru promovarea noului. a 
unei calităţi superioare în toate 
d llllCni ile. 

Aşadar, am iniţiat şi sustinut în 
to; cur'Sul. anului trecut o rubrică : 
„~ r.?motol'l ai noului", care, in 
l .IH 1, nu va 1 din nici un nu
:na~'. Aici au J.vst prezentaţi, cu 
:de1le :;;1 fnptcle lor, peste 40 de 
mventatori şi inovatori din indus
tri.1 c:m:i.l·ă.şi.:anll, cunoscuţi acum, 
<!ato11tă i::nzctei, în întregul jutlet. 
.S-a bucumt de o largă populari
tat:- - si, cu atnrf' o vom menunc 
ş1. m .ncc.s· an rubrica intitulatti 
„Cronwa cctă~ii de roc", sub ge
ne:-1c"! căreia ·1u apărut reportaje, 
~ote. 1.nsemnă despre harnicii şi 
m1moş11 noştr siderurgişti. ~-au 

lipsit, fireşte, dm paginile gazetei 
nici materinlclc de analiză privmd 
aplicare.a criteriilor noului mC'c;i
n:sm cconomlco-financlar. cre,terca 
producti\'iti1\ii muncii. economi.s1-
re;1 re-; urse lor cnl•rgetice. ele mate
rii prime, mat•'riale şi combustibili. 

Rubrici .. 1~1ri " - cel puţin <1şa 
t: t•on~1den1m n0i - am .susţinut 
ş1 sus\tnl'nl in 1->prijmul înfi'ipluirii 
ccr;ntelor m ii l'l'Volutii agr..-11·(' E.s
lt• vorba dl' ct•1c rnlitu:ate „Zooteh
nia - actlvitak rcnt ;ibilă" şi „C"o
locviile t·cn·ctă 1·ii ", I.a acea<;ta. mn 
.1 ·m:i spunîndu s cuvîntul oameni 
rlc stilntă. spcc1.1d:;;li. cei ma! mu11i 
r'e a Fundulea. Prin ce nnumP 
s-au rem,1rcat aceste rubrici ? Jna
intc: de toate prin aceea că. în ma
terialele publicate în cadrul lor. 
s-a sp·Js lu::1·ur1lor pc nume. s-:1u 
formul.'lL critici directe şi solu\11 
limpezi. De pil<.lă, ca urmare a 
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Ancheta revistei 
„campaniei " duse de noi pentru 
redresarea sectorului z;><>tehnic. a:n 
prunil :;crisori prin care er~1m ru
gaţi :;;"1 sprijinim nemijl11c1l coope
ratorii de la Ulmu, care ~ con
frunt.nu cu mnrl <lificuJtuti . Bin<-in
ţele.:.. ne-am depl.isat acolo. de ur
genţii ; specialiştii noştri , gazetarii 
agrarieni. nu întocmit. împreună 
cu conduceretj unitntii. un plan de 
lucru concret. r11 ~lutii exacte. 
Ce-a ut·mat ? Ei bin<'. în bună mă
sură lucru1·1le s-au îndreptat Acţi u
nea a continuat şi la C.A.P. Pot
coava. unde. datoritii şi spnjjnului 
primit în coloanck• gazetei, coop.:
ratori i de a.ici se afli1 acum în în
trecere ru rele mai bunC' unităti a
gricole din jude\. Şi as îndd'tlmi eu 
să adaug, occ.o.1..~t·1 nu este d<'loc o 
înlîmplnre. Dc.'>igur. nutoritatc.:i pu
blicaţiei noastre a crPs<"ut mul t în 
rindurile cililotilor. 

Consider, totuşi, co'\ cea mai a
precinta rubricii din ~azetă a de
venit. în cursul anul 1i tr<'Cu'. cca 
sub generlC'ul „Cititorii au cuvîn
tul", căreia 1i --ezervam l.in„u· o 
pagină întreai:i1. Şi, tot in fiec.1r<' 
hmii. a aparul. anul trecut, o al
tă paginii cu aud entă in mase: 
„Eroism cotidian. Fapte tl<' munl'ă. 

de viaţă". 
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2 Ce ne putem repro1;>a "! ln 
p:-.mu, r md, t1 t.ur1lc 1\i'.c n • 

• aflăm pc un terc:n :-i.lab. Sabloa· 
n<: ~1 im· şabloane. lnt1··un timp, 
:>C."<:ret,U"ul <ie redacl1c d;1dea titlur i 
pentru toall~ arlicolclc din ~117-ela. 

Am fo:st cu tolii incînktli Ba am 
primn şi felic1tfln. Dat ne-am 
dat repede seam.1 cit pr 1cedeul nu 
era corf'ct Am inccrcat altceva. 
Un coleg a reul1.loat o ancheti\ 
.. trăznet". A mNs din mini"1 in mi
ni şi fiecare a dat cite un titlu. 
A Jost ales cd mai bun. Der1 Sl' 
poate şi altfel. T1tul l's\e să vrei ! 

Sîn•em deficitari şi în a te com
partimente. îndc.•osebi în cc pr ivcş-
1<' colaboratorii Mereu aceiaşi. Oa· 
meni competenţ1. Avem încredere 
în ei, nu lucrăm pp manuscrise. 
Desigur. este mai cnmocl ~1 Dar 
gazeta devine cenuşie, îmb<Urincştc. 
~-a venit încă nici unul clinlrt• co· 
legi să spună : .. latri, am iniilnil la 
Institut. la Fundulea, pe cercelulo
rul... L-~un solicitat sfi scne, fiind
că are ce\•a de spus". tn schimb. 
:tm auzit o asemenea frad1 : „Păi. 
clacă trebuie si'1 scriem despre teh· 
n11lo~l~1 cultivării porumbului. a· 
tunci ii avem pe ... ". 

3 Ce ne-am propus pentru no-
• ul an ? Planurile noastre le· 

ma.tice curente şi de pcn;pec
''' .:i asigurti. in întregul lor. mlăp
tuirea exemplară a U-7.<'lor. ideiior 

şi .sarcinilor rezultate din docume:i
!elL· C mgresului al XUl-le:i. din 
recenl~le cu\•intări ale sec."l·etarului 
;::eneral al p..1rtidului. De pild:1. \'om 

,ntinwi rubrie:1 sub gencrieul 
„Colocviile cercetării". la care \·om 
111\ 1ta sP<'<'ialişti din toate domenii
le de activitate. Unele întilniri se 
vor desfăşur.i chiar în redactie. in 
t•adrul cărora ne vom strădui s;i 
în\ ă\ăm <le :a ei tot ceea ce se 
poaw inv'lta. Initiem. clP aseme
nea, dou ··ubrici cu ap.1rilie per
'Tlanent:i .,Au cuvîntul eroii noii 
rrvoluţii agrare " si •. Buletinul in
vrstlţiilor ". Am hotărît. în acelaşi 
t mp i;f1 edităm lunar d~e o foaie 
\'olantă pe teme majore Reducerea 
c·onsumurilor de energie. „Acţiunea 
:i R ". camvaniilc rurricole, i>ra.<"tira 
şcolară etc. - 1nVi citcva dintre 
temPlr lor. La cerPrea cititor ilor 
noştri vom relua rubrica „Itinerarii 
călărăşene ". cnre va fi realizată de 
elitre întreaga redacţie pri n depla
.silri spt>ci•ile în comunr. cunoscind 
astfel nemijlocit. la fata locului. 
1>.'lmeni1 şi faptele lor. 

Acestea sint d >.'lr cîteva ginduri. 
cite\"a rlintrc proiectele noa.„trc. 
care. finalitate, sîn'em s guri că 

\'or ancora şi mai mult ga1.e•a în 
via .1 şi preucupănle oamenilor. cu 
alte CU\" nte ne vom implica ş i mai 
11utcrniC' in realităţ ile judeţului 

nostru. 

, 

Anchetă realii;ată de 
Constantin TATU 



LIMBAJUL PR·ESEI 
limbaj · al un e V e e 

comunica ni 
directe, • V convingatoare (li) 

dr . Mioaro AVRAM 
---------

e V e e Claritatea expnmani 
• denotă Şl 

claritatea 

• transmite 
ideilor 

- Care sini, din 1>unctul de \'e
dcrc al unui specialis t în pro
blemele limbii române <,"()ntempo
rane. exigenţele ur1ui text publi
cistic pentru a fi <·•t mai accesibil'? 

- R~lr.t· 1 1a d n întrebare r<.> 
fori\oare la punctul de vedere vi 
zeaz.i, desigur. nu pers.:iana par•· -
cipantă la de>:t.b.1tcn·. p:-esupu~'l a 
recepta texte!-e p:.ib!i;;.~ticc în !u
mina spec:aH:ăţil ei, ci aspect.u: 
:•ngvislic al acl·~tor texte. aspect 
!a c.are s:n. sen-ib : mult rn.,i 
mu:ti citit.ori decit spcc:alişt.i 'in 
problemele Jimbi române c<Jnlcm 
Pol"clne. Deci : car<' sint. din punc-
1.JJ de vedere al l'mbi' sau al ex
pmnării (lăs.înd la o parte con\i
nutul : inter<:<iul fapf Plor 1clatatl> <;1 
al ideilor d;n comentarii). calită
tile unui text p~blicfa„tic pentru a 
L aocesibH. . " 
A~esib11Hateu orc<1ru1 text de

p:nde de clar:tal.c-a .1;11 de v.oiciun-cll 
exprlmăr ii. !n p\1 1.J:icblică ace.str 
rerinţc se impi;n cu .itit mai mull. 

Clar tal.ea ex:primăru dcnow <;i 
transmite clar tatca ideilor. bun'a 
o~anizare a ~inniri c iui care 
seric Ea se opune atît ermetis
mulu . cit şi ambi;:ultălii sau echi
\'OC:.\. 11ifor create> fie de caracte:<11 
incomplet a~ 'Unor in[ormaţii. fie 
de neprecizarea un<ir rolatii. care 
P<'Jl f; decodat<' ele Ca li lor altfel de
Cit a ,ntenlionat autorul. 

Vio'ciunea ::.t• o pune exprim;irii 
mc notone. ş!er:.e, ,:creotipc ~i i::rc
naic Arta publio.~tulu1 stl1 in ~ă
~irea registrului stilb~1c ade::\'al 
pentru dirfer tel<> li ptin de ari icolc 
şi pcnlr'1.1 difer to.c c<ilcgorii de ci
titori. Vioiciunea nu trebu ie con-

!unda!.a cu e.xp:.marc., farn.l.ară 
:.aL ch.e;:· c•1 C<''I le <Un"n <d ex . : 
pentru e\itarea clepă~irH putcrii la 
v i r I u I de ~ca ră - orele Ii-
22). 

Limbajul l-(Jlt·mn al unor text(' 
cu conţinut g1 JY şi oficial nu trl'
buie nici l'I &'I a.iangă !a prc\io
z.t.alc -5i pcd:mtis'l1, pnn formu!ări 
l:v:·eş1 . .şi l'(.'<iundantc. Trebu ie evi
tat, de illle:TI<me:i. exc"'sul de p:>e
l :corc, c: re ,~, <'<'l'sla'ă ~nn. ale~ 

1„ rePorta·r-: m.1 l' .... t!r la ct"1."nti• 
ca melea~. <1 drumeli şi 1mb1 ar 
c 1 picior de plai .~~li.I i.patiu miori
tic. Accesihilit·1t.L•<1 exchide oricL 
fel de cxprimarc artificială. 
. -:- Clarit~lca, c~ncizia - c·alilaţi 
ind 1Spen.-,ab1le unui text publicistk 
bun - presu1lun im1>1icit ş i t oree
litudinea exprim~lrii ? 

Am imprC'st ~ ca intrebarc;1 
n~a .să •. e rt'tor1cil. a~teptind deci 
un răspuns afirm:1tiv ; el este 'in„{1 
astfel numai cu an11mite nu110Wri. 

! n primu l rînd, nu cred că cele 
d<>uă <:a!Wiii mcntionat.c- stau pl' a
celaşi plan Caritate.a e~1c () cali
t~:e intr...ade\',11· incli.spensab lă, con
d'\1a unul text publicist:c b:.in. 
Conci:cia este o c:alit.ate recoman
ciabi!f1 în majoritatea .siluatil:or, 
dnr nu gt•ncral.''\ şi indispeni;;nbiUi : 
in vejere.a nct•f'si<bili!Mii c nec.'<.'<;111' 
ca anumit.c- te>xle 1rnblicistice si1 fi<E> 
ma · puţin conclH~. t'U expHca\ii c:i 
reluări a!e unor Idei : !()('mai ck 
acee:t nu m-am referit :a concizl.c
in ră.<;punsul 1a prima fo~~ebare 

Claritatea prt•:.upunc 1mpli::il C()

reC'titu<linea exprim<J.ri1 sub a$pc•;;
lul conslr;uc\iei şi al ::.emantici.. a
şadar impli<:i1 respectiarea :normt'lor 

s.ntactice :;;1 wx.cale. ca si a pnn
ci r>.1lelor rn 'l'l"' mor!ologice. orlo
ţ,!'a fice şi ele punctuaţie. Norme.le 
Jimbi liter.1re trnbuie resl)(X:t.ale în 
ansamblul lor. clar încălcarea unora 
cl.ntre ele nu are neapărat con.se
cin\e ac;upra C'larit~ti.. (mai ales fa 
cazu! unor norme ind ividuale 
referilo:irc la cile un cuvint - de 
natură morfo!og c;'\ sau ort.ogr~fică: 
de ex fol<Js in·a unor variante ne
'1dmi.se de normele actuale. ca for
mele <le olural thibrite, moncz.i. i n 
loc- do(' 1·hibrituri. monede, sau de 
c~nit•'-·--i.1tiv orclinei. 'in loc de or 
dinii. ::.cr ·red aşează , în loc de 
aşază. „au dealtfel, in loc de de 
altfel). Cf> ct 'udmea exprimării 
~J inse<lmna în.să numai re<>pecla
r-c1 normelor lingvi$tice. c: .şi <:<>n
corda.nta dintre folul cum este -
':lU poale f,i. · roceotat tex flul .şi 
ln k•nlia c:e!ui c.1re 1-.a ~cric;, cee.:i 

C.! \ine de propr.ela'<'a te\"TT'lenilor 
-;j a constn:ctiHor 'olnsite. de ex
c:uier.-> P·:>S :bi lită\ii de .ntM"pre-
11r.- d .ior.tă . D'ici un e x · poate să 
fii ap:i.rent dar - şi cr.1-ect -. dai· 
~"1 lranc;mi\l1 altC'f'Va decH a vnut 
;iutorul . Tilt:"I un asemenea exemplu : 
O atl'nţie deosebită s-a dat posibi
lităţilor de <'reştcre a relaţiilol' e
r onomk<' româno-american-e în do
m eniile industriei ronsfrucţiiJO'I' d e 
maşini , elcrtronicii ş i electroteh nJ
r ii. încheierii de contracte pe ter
m("n lung ca.re să conle.rc sta.bilita
le <:>i P<'r<..J>crtlvă schimburilor e
<"()nomice bilaterale. avantajelor co
merţului d(' c·ontraJlartidă ş i exp e
rienţei P07itive în activitatea. so
cietăţilor mixt<' ş i altor forme de 
cooperare menite c;ă contribuie la 
cli\'ers ificart'a !ii amplificarea r a
porturilor croo:>miee dintre Româ
nia ş i S .U .A . ( n av..ilan.ş.a d<' sub
slan1ive- cu '•1rm;"1 de genitiv-d.1tiv 
n 1 SE' m<ii şti~ dac:i înch eiorli de
pinde de clomcniile sau de s -a clat 
a tcntie si ni(' ia re regent tre
bu.e rap r• 1•<' a va ntajelor, expc
rim(ei ş1 a ltor forme). 

• Excmp:dc prt'... onte l:l ticcst ln•tr
vlu :!" f'lM extrase din z!arelc „Sdn· 
IC'lil ". ,Ro, '1fl n!:i alber.'\ •, ,In!ormaţla 
Bucureştiului" ş! c!ln rt'vlstele „l"Jnc!i · 
rn• şi „Con1u11poi-anu1•. 
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inversul afirma\iei c'Qn\inut.~ de 
Sntrebar<'1! dvs. retorică <'-":" \•.il:i
hil tot c:i.. anrJmite nuan•firi. l·:x
pr„maroo corcctl1 e,te de obicei ~i 

dHră . .Se pol inLilm in„<>ă 1cxli> co
r(•t·lc din l)Unct de vcdcrP lin~,,.st.<• 
care .sînt nt-c:are pentru ,.·1.-or d"n 
cau;r.1 unor elem<-ntc nccun ·~c:.1\c ~ 
n<:'cxplic.1tc . de ex .sigla C.S.C.E. 
<de patru ori. într-o luni:;ă te P" ;1 

mii Agcrp:-es) :;.1u abrl'\' P~<'a trafo 
într-un in!en:h.1 c.1 '<''1-i.:1 t on '11i 

că • în vt>derea unbunăt:itirii fat'
torului de putere. s-au montat ba
terii dr oondensatori m 1>osturilr 
trafo. 

Concizi;i este o calitate a tcx
wn1i p'JbPc .,+;c care "'lU 1rcbuk c
xngcrat.i'.t. penlr~1 c'1 il ,po.1tc face 
neclar. In ori ce caz, concizin !rr
buie ob\inu•;'\ numai in 'imitclt> <'"" 
rectitudin ii. Ai·m·nteri. ~in<-l(· fc1r-
ml1l:'\r1 c'"pl!ce duc la raporta. 
cc1 p.qin b zare V.· €Xt nl)lll :> 
milioaw~ lt>i reprezentincl arth i
llli inclu,..trialr. in prinririal pic .... e 
de '' himb 1>entru m;1~inilt• al{rÎ('O
lc (pir,..r = acth it:1ti ?) ~ lna
inh• cit' toalr. i;-au puc; han•lr unri 
inclu,frii nationalr. prin c·r1•arca u
nor ohi<'l'livc imporlante al<• mrta
h1rg-iei feroase şi nrf<'roa<;c. ma tc
rialrlor ele ronstruc(ii. 1rrelucrării 
nrotluc;rlor a~ricolc (obi1•di\'r ak 
ma.tcrla,Jl'lor ? ). 

- Ca.rr -.int greşl'lilt' (h' r'\.Jlri 
marr întilnii<' rel mai fr<'l'\'rnt '! 

- f, "('Şi'1 ''(> d' ('XUrirn:- lrl\Îl-
ll·(.~ ce-l mai frcc-,•cnt in presa :ic
tuală pri\·c.,c g::amatlca ma nl<'s 

- ~Jl·o-d·1! p:„,.11ca\ ' · (]\ r « r -
s i ta t r a a<;ii:'llran1 rontinuitl\1 ii 
pror<'-.ulu i C.R.C.E .. a organi7ării cil' 
noi rrunittni general · <'li ro1J<'nr. 
orc•c·um ~i a tmor n">i întilniri ele 
rx1Jrrţi în IC'gătură tu 11ifcrilrlr as
J)<'Clc a le colaborării dintr<' C'rle 3;; 
1lc ... talc participante s î n t ll i" -
1 u tal t> P<' larg în a1·ea ... t:i 1•lapă 
a rruniunii. Co 1 e r li,. u I ron
s trudorilor ele na\'e din DrolJrfa
' furnu Sl'\·erin s c P r ci: r1 t c s <' 
1·u toa!e forJ elc). al nrticoluh 1 -
se!;i\' <lin ~- rlr•1J :i'-ibu'ul11 (Aslfc•I. 
inlrr JlrC(ătirile de iarnă intră 'i 
.t c; i g u r a r l' a el P p 1 i n r i f u n <' -
t i o n a l i tă ( i a 1 r a narat<' lor llr 
ntl'iip clr la -.islemele tlr frinarc : 
ppnfru c·i·eşlerca graclului t11• clisci
olină şi de rcsoonsahilitate al!' tu
lu ror lu(•rătorilor) şi i pr0nu '1(. ht" 
"<'hi„ din [) o'X>z'I :t'" bu'i\'·" 
foarlitura muzicală are o amtlloare 
„i intrn~Hate demnă 11(' <'a <l r u 1 
1· ă r r ia i-a fo.:; t destinat:1) : 

- fo' "re~. ..:<: .mziu.. (l·arr a 
rele\ at conceptia umanistă 11romo
vat:i de România... p r i ,, I n d 
dr<'Jllurile fundamentalr ale omu
lui -,i t"X<'rdtarca lor pfectivil. s ub -

22 

I i ni i n d 1>r1·1>MJparca l·onstantă 
.L 1>arlidul111 „ i ... tat11l11i r11 ... tru) ; 
- f•J<',t(.~ p·• ntn1 .nln-

s rat"v ac:l•..,ta (colrc·ti\'C'l<' ele n'unui 
clin 27 de intr<'printlc1i o;i unităli 
l'<!Ollomirr <lin .iu<h'ţul Bal'i\u au 
ra,portat indepLinin·a J)lnă la ~firş i -

1.111 primt'i dceadc a lui clecembric 
a ..,:ucinilor 11la.nuJui anual la pro
dueţia industrial:'\. Printre ace s -
t ca st' numara îr.-!reprindrrea 
.. Proletarul „ ~i I.F.E r. Racău : au 
fă<·ut o ampla analii'a a stadiului 
schimburilor l·omrrc·ialr ~i t·ooperă
rii economice dintr<· tele două 

ţari, a po-.ihilitătii cir rr~tcrc a 
acestora: nw1 'Sl••.1tn;,.ade 
un citat ca urm.:'11•'1 · î n tr-o de
rlaraţie flil'lltă l:i Ilogola. Samuel 
Yoay. diredorul In.-.titutului eo
lumbian de tomt•ti exterior, a cri
ticat fav!ul <"ă ~tatrlr Unite pro
mo"cază în relaliilr t·omercia.lp o 
politică protr< (ionbta. rrru7încl să 

ia în considerare <,i intrrc-.clc a -
c· <' s I o r a) : 

- <: \" ~ 1„ pri\•m " :1rt_ i 
(din pun c t d l' \'eden' al 1limensi
unii : din pun<' t de ' <'llcrp al ac
centuării : <·om1>IC'\.UI dr <'Xlradie -:;i 
ll r <'par art• a fo!ifaţllor dr la llam
rl'ivein) : 

- om,tcre'l 1 )li' .1 "om...,Jc-n0n
!t1l dire~I (Poluar1•,1 1·a1lilalc•i \Ic
'\. ic:ului, rar<' nrroc·11pa dr multă 

, ·rcmr I' d i 1 i i oraşului : Con.si
li ul ur Sr('urit .1 te a r hcmnl <. e -
<' r eta r 11 I e-eneral al O.N.l. „,i-şi 
t•ontinue mi„iunra) : 

•m ·p e 1 'lrcp ll. 1 • !1 

~ot>: ·1 ' d<' (lff·~tătilr dr JJ r C' s-
til r i ~ 1• r , . i <'ii : nrncr:1rnrln •l i' 
11 l' r re r t i o 11 a r r a ori: a ni2ării !)i 
m ocl e r 11i„ar 1· a 1>rocl111tiri) ; 
-an~H'•OI uri' ·"llTIC'''"I t'•/J~

t:i;.e din .s ·himlnrp•1 „,n,\"tic\ 1 ~• ·
n li·1J.e s::iu din <'•>mp:·1n 1r "l ura >I' 

.(''ln,tr 1~w (Fun1lam1•ntarra sarri
nilor de plan ... 111· 111(11·r~ lf' ;•'>i!"11ra
rra Ii v rări I or ... t 1hilitf' la fon 
dul <ll' <;(at -.i „ :1 n t i t :'1 t i Ic nre
Yăzute in nrogr.1111111 1lc a utof"ondu
c l're: au fo-.t :>bunlat1• 1'>11ec·tt> a 1 r 
si tu :--t i <' i 11i11 J\fri1·a in(')u ... i\' 
('ea difl' sudul r nn lincntul•ti : 1>ro
fitul e.c; tr mohilul hiluror ('c•lor rare 
i n deam n ă. i n i!ianl <;an p ropa
l:ă i ele i I c mMir<' r-11.' ~crtclor): 

- ......,nfuzia nlt'f terrn •n r~-

genţi ai ,tH.'n t.vc'lo t, (\ntpnnrtu·i <=i 

în fraze :1•n" (Dor11m<'nh1I c•on
tine un a net la !':Hilare 1 unri .sn
ltttii ne!"oc·i:ttr a 1•onflirtului clin O
rientul :'\fijloriu in ha7a rrtra '?crii 
trunl'lor hrnclit•ne din loafr tcri
toriilr arabr orunafr in "rma 
răzb-0iului clin 1'11>; „; t• re ă r ii u-
MIÎ stat 1m1e„tinian indepcnclC'nl ; 
<"Onf 1zia s(; 'l' irc:;;i!e cind 
şi dezacl)rd tl art c< 'utui 
t n cadrul înlrc\' rdrrii au 

nt,..n:,ne 
I O<;('SÎV : 

fost dis-

cutatr Jlrohlrm e privind stadiul 5i 
1>rr ... 1H•rti\rle de aprofundare a co
operari1 tchnito )tiinţifice rom:1r-J
roreem', .l pro grame 1 or dr in
tcn·s romun din domeniile chimiri. 
metalurgiei ... ) : 

- <' JZC' 1nHC' <i:ll:\· si t!~n l \•. 

cu pre ~ n:J a l .· · ~„)! .... J p· 
~ c-si\ (ur111<•.17a, să. conf<'rc: noi 1·otc• 
de prnnomieitatc activităţii produC'
th·e. JlTN'llm şi a r c 1 c i de intre
ţin('rc a ba7.ri tehni<'<' a întreprin
derii) : 

on<;,i·u.·ti n(r; mfin .; . c • 
Cl. \ n\.c <I ' p;1so-; f\lărturii alt> unri 
a.'cmcnea l'OO'Perări rodnice s int <' 
' idcntiate dl' a. s e m c n ea im
portant<> acţiuni ele conluCTarc ro
mâ.no-rgiptrană. rum sint... - <le 
r n 'trC'<ll ., 1.IC"nta ~n ~r -iră a 
t a<irmrnC'a : Pentru , ·izitatontl 
român e...tC' un prilej de ..,..-ilisfacţir 
ele a inrrgistra cuvintr ; prttinsă 
';o i "" (1 r <' o t o „confrl'riE' rcl igion
să " ). 

L:i ac<'!>lca S<' :idaugă : numProa
ec stingflcit stil!s!h'. eons1 intl fo 
cl.s.E'f' .<;i ·in r<''.le'~r2-i nor CU\ nl" 
sn~ r ; 1st.ructi1 ace astă zi eslr. 
sărbdtorilă în a e c st an: Prntru 
a!lc11ţii al c s t u i rurent - aOăm 
clin ac e a „ t ă rarte ; Ccrrrca p r i
, . i n d inrrtarca experienţelor nu
rlrarC' III :t.Ollă '>Î-a (fă.sit c,.,11rc.o;ia 
"Î in tra!atul pri\ i n d prorlama
~ra rl'giunii cir .sud a Padficului 
zonă <lrnurlearizat l\) ; 

- grc• li <le punctuaţie. în s'.lf"cjnJ 
\ ir~ull' om1s0 (Sucres. mult surcrs 
Stea ua) si v r ~uk n:11.le. c'l··e mo 
<' r .c'i 1111• ·j s ·n•u' .:-ori.<.t··u::• 
Coc (.'X. l n•itătilr anartinind 'li
ni.-.h•rului C'onstrurţiilor Industrialr. 
l'arr i„i clrc;fa<.oară act ivitat<'... in 
judeţul Oolj. ş i-au îndeplinit inte
g ral t>lanul) : 

- ncr<>sp<'ct•1rc·1 normelor o~·~'l-
~r;1ficc în v:~o~r~ h s:ncr"'a cu :
n"1blc maju,C""Jlc .1 tcrm!"ntlor co:r11-
pmenti .1. un<'i dcnum1r. cu mitltc 
i n""nsN'\'"l''"' 1>1: a ::eea.5i ptH(n;i. şi 
chiar in 1::cb5i ·irtioo;J (>r'" <"X : 
Consiliul Frdcral F.l\'eţian. dur -\
dunarea fcclrrală). 

F11> u că p·erl<'mi!tă g~şeme de 
gr'lm:ttk:JI nu in .... „nmnă <'_;1 nu .s.o 
int":nl'<:c ţ;I <lc.,!u'.e gr<'-.~!i de w1-
<:abular: 

- ple:>nll'1TIC (nr<'esitatea intensi
ficării rforturilor o<'ntru edifirar<'a 
lMrii şi ~el'uritătii in•1ernaţionale. 
a„tfcl incit toti C'OPiii planetei ~ă 
aibă. as i tţ ur at a c c r t i tu <li ne a 
v iitorului : Steaua ... se află la un 
pas ele <' r a m <t i m ar e s u Jl l' r -
per tor man ţ ă a fotlbalului ro
m ân<'s<·; rneor; mixt:: - lex·C<l-

nmalt<''ll<' · care ar arg 11 m c n -
t a, c h i p 11 r i I e ... ) : - mnro-
p:-ict..'lt<'a + · •'""11<-n îl'):- s · a'o-
cicr n m':>alib :c (crc<.ler(' a 
relaţiilor · ne,;terc a o;clt imbu-
rilor : drga.jarra unui 3.('0rcl. 
Apel I 1 r r ţ i n c r e. pentru a se e
vita. o rl.'lan<1are a l"ursei înarmări
lor : o atitudinr ele r <~ f inc r C' a 
Tur('iri faţă de 0\ entualelc c~rerl ; 



Nr rorba de o s u i tă de 100 de 
volume. ('arc. pc lini.li. partituri, vor 
ron\ir-' 'i 9i dr !>tudii <·ritire) ; 

- n'.!r . .,,;>c"t'l. r 1 c .nota• "I' u-
' J l'IO (Şi ar1•M ' ·encr.1.bil „ <i -

la, urban - · \'orb h• laşi' 
r'lt a.,t,\1i un oraş modern) ; 

- co uzii in <· paron. nt• (<'a"o
doptrl' imtlrr~ionante prin g i g a n -
ttseul lor: Dintrr m~urilc 
Jaalt de ares lea se numftră„. ~ Di
rtl'\ilalea. de rondi\ii .. „ desfăşura
rea r.ipidă.. .. rolul hotăritor ... 
ronferă mereu a t r i b u I i i s porite 
\i,lrmului ele c,.'ODdurerr democra
lkă, partic-ipării ma.„clor la rondu
ctre) ; 

- lurma 1m".)r1mJ\alt') tn•lt le 
1anate într-o Circac:;ră r c laţi o -
na r l' ; rrlaţiile t r n s i o n a t c bă
nuite a se stabili intre su ballerni i;.i 
'di: capabilitatea economiei 
româneşti dr :l soluţiona). 

- Care ar fi limita dintre uz ş i 
abu1 in folosirea nrologismelor ? 

Limita dmh't> uz ş1 abllZ 1'aU 
dintre permis i;.1 {'rl11 ca bd o dau .ne
ce;.1atea rculă a un ui Ml\ ;ni n ou 
•1 p1i~:bilit.'llc.a in \ 1..•l<·~t· 1,: i lu de c1 
t tor (fie pe ba;-.1 ~u n•J)linţe:oripr~

•up~se. f i(' prin expl ca\ilk ofori-
1e de text) I:i!li dour. P'\1 ··nple dC' 
:ieo:nr-me- nu· . :„ ~i <I< nerc:.-< 
m1n hb le calitaliza1·c (Chip- ul 
- areastă tllă<'uţa de silicon. al dl
rui circuit integrat inlocuicşk 
!O 100 dr tranâ}.tori . „„te a!;> leplată 
r,·r ~ă joace un rol drcis i\' în pro 
rr<.ul dr c a I i t a t i za r e a ('ursei 
1narmarilor) si „im pliritatc (Căci o 
piramidă în<,eamnă unfrca. s im-
P Ii cită ţ i i cu măreţia . o fericită 
îmbinare prin joc·ul unghiurilor. a 
formei si a \'Olumului : în o(>)Zl 1~ 
ma·; nara NI . 'i<'nimu' „impi ii.ale: 
Io căutarra unui !>Iii pcri,onal. :,,im
plitalea cedează dc multe ori „ im -
plicitătii). 

Nicolae DRAGOŞ 

Expresivitatea 

,: · · LilllbajUI · pr~sei 
• „ . ·• • ~ ... -„.j.-- -

- Care „int. după opinia dum
nea\'oa.stră. domeniile tcmatx·<' t·ar r 
folos esc cu prttăclere neologbmelr'! 

ln 'Q3\c d .Meniilt " i 110-

dcrne. ref:cctate in pr<.>Sa, se 1o:<J
:.esc m 11te ne<>lo~i,;me :\cofo~ s
me de c1rcu:atic mn. r~:.tt;nsl'i :11nr 
cu precădere în tex•e_e cu con\1-
nut tehn!co-sl in\ific, in infomw-
\1ile ex· rne :,;i în c:-.' ea Ji[ernr-
artistica Dacă pr ... •zenta un·)r ter
m<'ni de specfalitt.• na pnHtc fi • -
v1ta•ă . nu accca.5i este s.tu:-i1ia n-•r 
c·)ilate ca mitralios au ofc rt ant 
i1n '.r-() cmn ;că el r.i m.1 că. Ct 
in\r-<l nforma·ie tohnie<1· .~ 1 l1nti -
t·;1 e d iscutabil dacă citi'o 1 ou „ 
nu iţi nru au J'L'l(;Cptat ca 1H.' • 1' v ad 
je~ :ivul supercritir din fratA, ,\ vion 
modern. „Antonov-121" lnglobra:i::\ 
in <; truetura sa ma.tcrialr compozi
te, aripile sale avînd un 1>rofil 
~ u p e r c r i t i c. 

- Poale ar fi nC<'esară o de limi
tare intre ll'eOlogis m şi barbarism„. 

- Destul le răsp:nd· ma· .a-
'.es. în 1rcc\1t - . termen 11 barbarism 
nu est(> accepcat de lin,.., şt". c. 
preferă să fac<i d1.~t.nc\ie într<' nCQ-
• ">g' .sme u~:le ş1 inut:le din pun c-
ui de \•edere al sensului sau adap-
\a~e şi neadaptate din p'..lnclu" d~ 

\•cctere al fo:-mei . C<.ea cc nte. c
~ează rttl este, des:gu:-. d;mumirea. 
c, atit:.id'nca fa'.ă de cu\'mtc'c care 
in·ră in ca,egoria ne<Jlogbmelor n
t:t le şi str dentc; a<:e~tri al1t 1d'

nc a re;c.tltat din ră.spun ul da• .i 

alt;1 in~rebare 

M:ilcna. CO:\IARNl"SCU 

limbajului, 
V 

:ic·raslă. rc.1litalc asupra limbajului 
utilizat tk Liar '? 

F.xis ,1, desi~ur, o asemenea di
fl•rcntu. Dar exista o mare di!t:rcn
t:'i si intre gazetarul de azi şi :::a
.r.etarul de acum cilc\'a decenii. 
i-:,·olut1a. in planul 1mbogăti.rii sp1-
ntunlc multilatt•rale ii cu-
p1 rndl'. ,JL'Opotrivă. pi' recep-
ton ~i pc ~azetari. Presa. în 
;.(<'nt•rnl. si-a d1n:rsificat şi îmbr,gă-
1 it limbajul. S-a produs acea nuan
tnrc rwcc«'ll'il in comunican:a idei
lor. a alituchnilnr. Anicolul de pu
blicistim este mult mai complex. 
.'\liL in ceea ce priveşte compunc
r Pa h1 i rlez\·oltarl'a ar~um1>ntelor. 
c·il ş1 în <'<'t',1 ce privcste expri
ma1'Nl, comunicarea uccstor argu
m<'l11<'. A fi mult mai complex nu 
însea111 11ii în·;;~ n ridica dificulti:iti 
1 nsurmonlubill' în procesul de re
c·c'plare de cutre cititori 

- I;xis tă si clomr nii a le publicis
t il'i i t•ar•' im-plic;.l un limbaj '>1lf'Cia
li 1a t ? 

condiţie necesara 

- Ar r1 o proh!Pma care ar mc•
rita intr-nclcvăr mullit atenţie. C'1·rd 
c-1\, in i.:t>ncral. st• r>oate spune ::les
fll"I' pr<<:'i c:i ure. într-un anume 
sens. un limbaj specializat. Dacă 
\'om ranorta. de pilrlil. cu\intele fo
lost1<' înlraun articol de ziar l:i 
\'orbirea 1·urcntli. \'Om găsi o seamă 

elf' a"em;inări dar si numeroa"I' deo
... „hira. Inc\'1tabil. orin srooul pe ca
t·c-1 rntc.i:reaz.'i. de a se adresa unor 
c:. '••..:oru ftmrte clin•rse de cititori. 
"n articolul ele zrar trebuie să se 
n.1zuinsci\ .1 'c ana modalit<'Hi de 
l -.:primare r.,ll'e si\ ooaHi înlesni co
mun ear<'a cu o rlivcr«itate de r>Pr
s11a1J1'. tl d\ror nl\'c>I de culturii şi 
1 IP <';ll'Ol' i 11 I Prese ornfC'sioPale ori 

clP nită nalul'ii sini nclc>sea foarte 
diferilP. nl' uccc>a. in<'vilabil se va 
prncl urr> o anume special izare a 
limh'Jiuln i nubllcislic. Dar nu nma 
m·olo indl limhaiul folosit în presii 
.;ii, nu-s! 011<11:'1. afin nclînci zone rl<' 
inlPl'f<'l"'nl.i cu mn<lul ele expri
mnn' r].;n <'Hclnil di\•erselor ornfe
„ji din vorhlrca c• lidiana. A;:. 
mlăuiw c:'i ar fi ele marc> folos pen-
1 rn publidslica noastrii ca. prin 
mod•il in rar•· "int c0municatC' 
"deilr> nc<'a~ta s:i trimit" dt mai 
mult ]'1 ~tllul nral. Ora1ila tea nu
l1Jid..,til'ii - S0€'1' di I CI' astă 'li ii ll-
1':ll'I"! dP \<•rmC'ni s1\ nu !'ie cililn ca 
" c:;intw_rrni oar:ido-x(lli'i - ar oule:i 
m·rn ef Pc\l' o •zith·e în cPea ce pri
• "<:li' :l!:Um"l'{'3 mai orofundă o;i, 
clin'r-un punct de vcclPre. mai in
t im ii <'" r'ilrP ritil,., · a :i.rhcoli>lnr 
.-:i 1 eporla ielor n "lslrP Sint nuhli
' ·11ii rm·p au r.ic 1 "i ,,. muli clin 
~ll'P'l nunct rle \'cdP•"<' O s11orasnc
,.111J lzarr• a limb.11t•lt11 - fip rr1 „ 
\'orb 1 d1' 1111 malerial dC' n;1turi\ 
t'<' nnm ic"i s '" rlr un mal• ri·1l PC' n 
ft>Pl'i n1Jtt11·al"i "'111 rilozofitii - n11 
s-ar pr11tl11c<' in razul oubl icistidi 

a publicisticii de cotidian 
- Gare sint cali1<1tilc indispcn<;a

bilc limbajului ele presă? 
- Dedicnt. cot1di<.inului. nubli-

c1shca nu-ş1 propune să concurezi? 
cu un text d ilcrntură. Mai mult. 
i:ilre articolu ublicat într-un co-
tidian şi articolul destinat un<.:i re
\'isle litcran• există fireşti deose
biri. Cu toate că şi-n unul şi-n nl
lul se apelează la acceasi ~urs<'1 : 
cuvintele limbii romane. Articolul 
de ziar se ce1·c a f1 operativ recep
tat şi in(<>ll·~ de ciltrc o mnc;il lar
gă de ci titori. Aceaslu ubligă ln o 

maximă claritate în exprimare, în 
<1Şa fel incit sensul cuvintelor. me
sajul comunicat. c.ontinutul artico
lului să fie cit mai p1·eci!'. si cit 
ma· deplin receptat<. .le cititor. C l.1-
ritalea, simplitatea exprimării, făra 
a brusca în mod simplist CU\linlelc. 
coborindu-lc în zonele cenusiului, 
sint condilii necesare publicisticii de 
c1 lidian. 

- Există o clifcrcntă foarte marc 
intre cititorul ele azi , intre nh·clul 
lui ele cultură ~i cititorul de acum 
citcva clcccnii. Cc implir alii arc 
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j Limbajul presei 
de cotidian. în 1olosul receptării. 
De aceea, în tr-un anume sens, ora
litatea publicisticii p•mtc fi o \'ir
tute şi o necesitate. Se rc>nlizrn1.a 
astfel şi o puternic~'! senza\w de 
autentic, de sinceritate în comuni
care. Ceea ce e foarte important, 
aceasta a jutînd la o 'lSinulare mai 
largă a ideilor şi atitudinilor. a 
fapteloi: sau expericnlelor comuni
cate. 

Vorbind despre limbajul publ1-
c1stic1i. cred că ar mai trebui in
sistat în ceea ce priveşte adec\'area 
limbajului la temell'. la subiectell' 
pt• care le tratează gazetarul. Din 
păcate, cu toate rezultatele bun<' in
rC'gistratc în ceea ce privest~ înno
bilarea ext>rcsiei - şi prin iinnobi
larc nu înteleg o indlrcare a fra
zelor cu vorbe mari, cu pretiozi
tali :;;i zorzoane inutile c1 ajungerea 
la deplina claritate a exprimăm -
m:ti există încă rudiment<> a le unei 
,·1ziuni depăsite în ceea ce priveşte 
Ii mbaj ul public1slicii a(·t uall. J ntil
rum. de pildă. articole. rcoo1·ta ~e in 
care. datorită insuf1c1cntei matf'ria-· 
!ului !aplic. a S<ir{1cici ideilor şi ar
gumc>ntelor se înct•arca „ t•chi Ii bra
rN1" situatiei orin upt•lul la expri
m:iri 1wetenţioasc. prin op~iunC'a 

pentru un stil, să-i spunem. meta
foric. care însă, departe de a în
lătura l;entimentul de vid si. para
doxal, inexpresiv. poate conduce 
chiar lu o ipostază nl><lorita - ri
dicolul. O inadecvare a limlbajului 
1.1 realitatea faphcâ ce urmcaza a 
fi comunicată nu este decit m de
lriment ul ecoului stîmit în con
ştiinţe. 

- AU subliniat, pc bună drep
tate. legătura nemijlocită intre con
tinutuJ articolului şi limbajul lui. 
Genul publicis tic abordat det<-rmi
nă, şi ci, o anume formă <k C:\.
pres io lingvistică ? 

- Este absolut fit'esc ca genul 
publicistic să 1·eclame un :mume 
tip de limbaj. Nu pot să-m1 ima· 
~incz o analiză pe teme economice 
- atit de necesară şi de prezentă 
în presă - re~izatr1 cu limbajul 
oro pri u report:ijul ui. dt• ex empl11. 
I-;.„tc inevitabil ca într-o :m1liza 
!"connmică numărul termenii<' !' c;pe
tializaj i de naturoi şt1inl1ricu. 
1 ehnică - notiunilf' ş i <.'Xpresiile 
carc> condensează idei ce al lfl'l Rr 
t rcbui formulate in foarte multe cu
vin!<'. să fie mai mare. Pentn.1 a 
S<' produce mai direct comunicarea. 
nutorul de articole economice va 
apcln. deci. la limbajul adecvat ma
terialului economic. Si~ur. ppntru 
a('("asta <;c cere şi o necesară pre
gătire din partea receptorului Dar 
intrucit în aceste materiale zrnri-:-
1 ul se adresează cu precădere ce
lui care lucrează într-o unitnte eco
nomid\. specialistului. muncitorului. 
l'l însuşi familiarizat cu arest Jim-
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baJ, nu exista pericolul necomuni
cării. al nereceptă.rii materialului. 
Drn acest punct de vedet·e. în pa 
ginile aceluia.'• 1.:iar. vom asista la 
o anume• specializare. Aceasta nu 
exclude ccnnta ca f1ccurc publica
\ie să năzu1asca la a-şi cristaliza 
un s til pubJiclstk propriu, distinct. 
Dar un art1c·ol consacrat unor pro
bleme ele teatru si un altul. privind 
calitatea produselor electronice. vor 
apela in mod necesar la un limbaj 
relativ d1fent Conditia absQ}ut obli· 
.1?atorie este ins[1 aceea ca speda
lizarea limbajului să nu se facă în 
d e t r i m e n tu I comunicării. 
Există. însă. 1,. adevăr1t. şi si

tuaU i in care asist;'m la un fel 
de hiperspecializare a limbajului. 
Fenomenul arc mai multe conse
cinţe şi explicaţii. t n primul rind. 
se ignor.i. într-o anumt! măsură, di
\'ersi~atc:i c1t1tonlor. se ignoră fap
tul că ideal ar fi ca un articol pe 
o temă ec-onom1că să fie în asa fel 
concepu• si expnmat incit să inte
reseze cat·~~orii mai l:lrgi de citi
tori dec:ît P<' cei implicati direct 
în procesul rconomlc După cum un 
articol con,acrat unor probleme de 
cultura nu trPbu1e să se adresc1.:e 
numai omului de cultură. creato-
1·ulu1, ci unor categorii mult mai 
largi de cititori. cu atît mai mult 
cu cit în prezent practic. quasi
totalilatea oamenilor sint interesati 
de fenomenul victii culturale. de 
afirmările c;pirilualc. Ceea ce si 
obligă pe autorul articolelor consa
crate acestor oroblcme să găsească 
hmbajul adl'.:\•at. care să favori
zeze o receptare tit mai amplă Nu 
voi pleda ins<i, in nici un caz, pen
trn dc~rd-OJ rPa limbajului publi<'is·· 
He. D~că gazetarul esl.E- dator să 
fie în pcrmancnlii preocupat de o 
exprimare dară. l;fl rie cori\'ins că 
simplitalPa estt• o calitat{' şi nv un 
defect al publicisticii (aş afirma 
chiar că drumul căti·e simplitate 
este mai dificil de oarcurs dPcit 
drumul cl\trP art lldalizarea expre
sie1. către preliozil.<ite) şi cititorul 
f'Sle . dator să nu S(>• situeze într-<, 
ipostază dt: receptor comod El în
susi să fie cel care impune gazet<t
rului t':-.igenta altitudinii atît in 
planul ideilor. ni l·ontinutului mi 
Lcrialelor cit si in olanul exprimă
rii. al c:omunici1rii. E o relatie care 
nu w stabi leste într-un sens unic. 
Iar pe măsurA ce societatea evolu
ează. pe măsurii cc nivelul de cul
tură creste - accusln fiind o reali
tate de psenlâ n societătii noa-:tre 
- în mod firesc şi limbajul pub1i
ci.stic se imbogăteştc-. se di\•ersifi
că. P re7<•nta unor exprimări nu:in
tnle. deosebite fiind mai mare. 

- ln acest context problematic, 
ce atitudine trrbuic să adopte ga
zetarul privitor la utilizarea neolo
gismelor ? 

- Să nu uităm ca multe CU\'inte 
c.1re azi sint foloc;i te in vorbirta 
curentă. care au fost asimilate. deci, 
ele limba noastră. ne01uiputindu-ne 
1m 1g10a comunicarea în afara lor, 
au fost cu \T<.'mc in urmă neolo::is
rnE'. Vacă de-a lungul timpului. in 
evi>luţia limbii noastre. au exist.al 
diverse dispui<.' în legătură cu sta-
t ului neologism elor, daca s-au ex
primat chiar atitudini radicale -
unele pronun\indu-se pentru nl.'ac
ccptareu lor. intrucît ar a tenta la 
puritatea limbi i. iar altele. dimpo· 
t ri vă, :;-au arătat deschise nsimi 
11\:·ii neolo~ismelor rrolitatl':i. 
cw1:u;ia limb 1 au arătat că in masa 
largii a celor care decid. in fond, 
destinul l•mbii. există mai multi 
intcll'P<'IU e. Au fo~t. deci. asimi· 
late in timp acel<' nl'oloitisme rare 
nu brutali/au s1>iritul limbii, rar' 
V<'1wau în sorijinul îmbogăţirii ei. 
1\11 fo!.I respinse acele cuvinte c'lre 
violl•nt:1u (1 anume' structură şi o 
'.lnume spl'cificitale !)ropric limbii 
n1Jastr<'. specificitate cc vine din 
origini le P1. de care nu se putPa 
instra1n, prin CU\'intr de impru· 
mut. l\s.t se face că. în timp, au 
fosl asimlln!e oe fondul principal 
;,l limbii. cuvinte \'Pnind din alte 
zone lin"vistice Nu au fost intro
duM' in limbă c-el mai adesea în 
brmularea lor initială La unt>lc s-a 
pi\strat rădacina si s-au adi'\ul(at 
terminat ii noi. altele au fost modl
ficntc clin raţiuni de ord in pur 
ncuslic etc. astfel încit si'\ se în· 
corooreze organic în spiritul lim
bii noa'itre. Tată de ce cred că şi 
in continunre. ca orice limbă vie. 
cu posibilii iti de îmbol?ătire - ~i 
noi n.vem •J astfel de limbă vie -
pcrsnecti·:<.1 asimilării unor noi cu
\'fntr. n nentogismelor. exist:'\ Dr 
altfel. în ştii ntă. în tehnică <;int 
ri.st menea transformări l"('Volutiona 
re. sp re::1hzpază asemenea descope
riri ~i produ$c ce ooartă denumiri 
ştiintif1ce Utră de care nu s-ar pu
te-a 1ma~ina descoperirea sau obiec
tul rcsocctiv. tn m od firesc c ll' vor 
Ii asimilnte şi folri5i te de foarte 
rnul\i oameni. Sint, deci. ncolo
gio;me la care se va apela in 
mod firesc. a căror folosi re nu poa
le fi ocolită. fără a deveni anacro
nici într-o eoocă a ofensi'liPi teh
nice si nu num_ai tehnice Deci. nu 
o poziti<> rieid:'I imnotriva neolo::is
melor trplrnie să caractcrizezf' nn 
t1unile nublicistului modern. ci 
o a tlturline sel el'tivă : nccesltntea de 
a nu încărca inutil limbajul '!crls 
cu n t>ologlsme, acolo und<' avem 
de.ia (('r ml'ni adecvat!, mai u '!ot· ele 
intelcs ele l'ătrf' rititor. tnc-erc s'1 mi 
im 1i::;ine.z un articol st ·s num:i1 cu 
neologic;me Cred că oărea !<1r,
n lu. ar o;ocn. oo,te ar rezenta chiar 
o cloz.'i dc artificial Pledez nentru 
un rchilibru intre neolo!!ism <;i cu
\•mtcle. „ă le sounem •rnditinnal<' 
ale limbii. acele cuvinte prin cart' 

CrMina DU MITREc;('{T 
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„Pentru a-şi îndeplini 
Io nivelul cuvenit impor
tantele sarcini ce-i revin 
in societatea noastră, 
presa trebuie să depună 
eforturi pentru a-şi per
fecţiona 'Octîvitatea. 
Redacţiile ziarelor şi 
revistelor trebuie să 
acorde o atenţie deo~e
bită îmbunătăţirii cali
tătii publicistice a arti
colelor, promovării unor 
forme ~i stiluri gazetă
reşti atractive, convingă
toare, care să capteze 
interesul ş1 atenţia citi
torilor." 

NICOLAE CEAUŞESCU 

r. 1. O distinctie „ 

necesară· 
. 

comunicare-

comunicatie „ 

A comunic•~ nu înseamn1i altceva 
decit a pune în legătura emităton 
şi rcccplol'i, prin intermediul obiec
tului de comunica . Dind o aseme
nen definiţie. nu am făcut altceva 
decit am exprimat esentu teoriei 
generale a comunicării. 

Nu vom detalia aici procesul. Stu
dii specia:e abord<>ază această pro
b'.ema din multiple unghiuri de 
vedere. cu deosebire din perspec
tivă c1 berne li că ş1 sociologi că. 

Ne vom opri doar asupra distinc
liei lexicale existente în limba ro
mimă înLre accepţiile termenului 
communication.• Astfel. se foloseşte 
'f"l'menul comunicare în sensul 
prezentei omului în sistem ca o ca
racterist1::.ă primordia~ă 1). în t.:m.p 
ce te:-menul comunicaiie se referă 
ln tehnicile şi tehnologi'lc ce mijlo
cesc comun.care-a 

Distincţia e!-te necesară în spe
cial cind se urmar('Şte evolutia lor 
în t imp Astfel. comunicarea., în 
esenţa sa. rămine ace>eaŞi de-a lun
i::ul un •l' mari per oadc din cxis-

•) ln ,tnt.u:me l<': mass-communicati<>n 
(lil<'rat11ra rnqlo-,..nXHnll). comunlcation 
de miL\sr (1Jter11tur:1 francezii) sredst.a 
kommunlkacil (ll l<'r.,\Ura soviet IC<I). 

) \'ezt · G ·na S1o:ciu, Orlrnt.lrl opera
Uonale ln cer<'Narra comunle:hi l dr ma
u. F'-<llturn Sllin\lfl<·h ş1 En<'ICJ• pedică, 
BUC\lrcsll, 1981, p. 90 şi urm. 

Retorică ziaristică 

CINE COMUNICĂ 
SE ŞI COMUNICĂ 

S 
ub genericul „Retorică Liarist ică", revista noastră 

' 'a publica, începind cu acest număr, o nouă ru
bricJ. Ea va cuprinde un ciclu de s tudii, aplicaţii 
praclÎCt', analiLe comparate ale presei, sprrind să 

fie de larg inter<'S pentru toţi profesioniştii din acest domeniu. 
De alticJ, i1 in"ităm pc cititorii noştri să participe activ 

la redactarea rubri<ii. Cu alte cuvinte, aşletltăm opinii în_ legă
tură cu subiectC'k tratate, intervenţii pro ~i contra ideilor 
exprimat..•. 

•cnţ.a umanităţii. l n schimb. romu
nicaţia se modifică pe măsura acu
mulări Io" şliinţifice ~i tehnice ale 
omenirii. Evident. însă, cei doi ter
meni - mai ales <'omunicatia - n u 
pot a veci \ iabilitate decit in inter
depe<ndcntă. 

I. 2. Comunicarea 

de masă, 

tip specific 

de . 
comumcare 

Interactiunea comunicare - ro
mun.ica.ţle C!lte deo..~bit de pre"nan
tă odată cu aparitia comunicării de 
m.1să. 

ln acest caz, comurucarea nu se 
"mai face direct, de la individ la 
individ. ci mijlocit, multidirecţional 
şi prin di·verse canale de difuzare 

Procesul comunicării de ma.să 
presupune, într-o primă analiză. 
aceleaşi elemente ca şi orice alt 
proces de comunicare. Insă emită
torul CE) nu mai este un indi vid 
s:in.gular. c1 o instt~t ie. care M! 
conformează unei politici de infor
mare, dispune de un program de 
acţiune. Pe de altă parte, recepto
rul (R) poate fi un individ, dar de 
cele mai multe ori este un grup, 
mni mare sau ma1 m ic. Canalele 
(C) stab ile;>.'><: legatura între E şi R , 
!-lelcctc>ază ş i difuzează informatia 
sub form<J de mesaj. 

Practic. " <' disting numeroase si
tuat ii in romunioa.rea de masă 
Fiecare R poate fi racordat la mai 
multe C, fiind in relaţie cu unul 

sau mai multe E. Pentru u percepe 
me.c;ajul. R trebuie s'\ ştie codul 
folo.\it de E. Operaţiune.a de codi
flc.m·p a lui esl<', in acest caz, re
pet.ală in sens invNs, pnn opera
ţiun('~ de decodificare a lu R. 

Pentru R, perceperea este un pro
ces complex S<'lcctiv (acceptarea 
sau l'espi n,gerca unor informatii 
înl.J"e diferite C, intre dHerltl E pe 
acelaşi C sau pe C diferite. pe baz:i 
fond ~lui anterior de cunostintc. 
precum şi a intereselor proprii etc.). 
interrat (cimpului său spiritual) si 
progresiv (transformarea sau con
,c;trui re,;i de modele comporlrunenta
le, ori numai simplă adăugire de 
informatii). lntregul proces este de
terminat psihologic (în functie de 
expel'ienta personală şi de structu
rile comportamentale) şi social-po
litic Cin raport de apartenenta la 
un grup social sau la un sist.em so
ciocul ~ ural. la o anumită ideolo
gie etc.). 

I. 3. Pe calea 

spre 

accesibili ta te 
Pol11ivit teoriei genera.le a comu

nicru:ii, orice p roces de comunicare 
presupune un anumit raport intre 
semne (aspectul sintactic), raporta
re.i semnelor la semnificatie (aspec
t ul S<>mantic) şi relaţia in~rc semn. 
stimuli şi răspuns (aspectul prag
matic). 

tn comunicarea de ma~. ,nfor
ma\ia transmisii de E arc un pur
tător de semmf1catie Cmes.ajul). Me
sajul în sine este acelaşi pentru 
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nice R.Numai semnificaţia (sen
::.ul) este diferitr1. Receptarea mesa
J 11 ui de către R nu este altceva 
decit recunoaşterea şi asimilare::i 
scmnifica(iei. J>Osibilă printr-un cod 
- un ansamblu de reguli şi nor
me - reciproc acceptat. 

Procesul. în ansamblt1l său, nu 
lYi:ite fi .anali7-at decît raportîn:.I 
nesnjul (ca semn şi semnificatie) 
lui E către R, la modul cum acesta 
clin w·mă îl consum:'\. 

In acest (el. mesajul lui F. ur-
111E'.1za tras<-,11 din schema g~nc.·ală 

n recep•ării *) : rccunoaşterr - in
tt>rcs - acccptarr - însu~irc (in
terpretare). Conceptul ele li7.ibili
tate, discuta• d<' nQi în ;ilt slud' .12)_ 
are o accepţie similarii. Nu o mai 
rel'uăm nici, deoarece \'Om reveni 
asupra ei şi pe parcursul actualului 
de-mers. 
Dacă R cunoaşte codul cu care 

emite Ei, ar însemn.1 - în mod 
ideal - ca orice mesaj să-i f ie ac
cesibil. De altfel, accesibilitatea este 
c;inonimi'i cu comunicarea. Ac-cesibi
litate:1 O <zero) provine dintr-o cn
munic.1re O (7.ern). Varia(iile peste 
aceastrt limită sînt in func-
ti<' ele structurarea .atît. n mesajelor 
sc>mantice. ci• .si a celor este tice. 
Sau - după cum pre7.in1;i Abraham 
Moles ·1) fenomenul - de retorică . 
T n a('('ast."1 a ~cc-p( ic. retor;;:a r<.'p„e-
7.intă „ansamblul principiilor de 
<>tructurare a mesajelor. în vedere<> 
d!fu7.ării înspr<' o masă de oa
meni".'-) Ca urmare, accesibilitatea 
decurge cu necesit..:tle ca rezultat al 
proceosului de prelucrare şi elabo
rare ele mesaje. 

O prob!C'mă aparte constituie ni
velul de> accesi bi1itale căruia tre
buie s:'l i se supună E. !n .mod fi
resc. comunicatorul trebuie să tină 
seama de posibilitătile perceptive 
ale recoptorului. î\cglijarea totală a 
:-iceslora duce aproape înlotdeaunn 
ln în troruoerea comunicării. Supra
licitarea lor. deşi asigură maxima 
acces ibilitate. nu înseamnă. de fie
care d31il. si un efec+ Pozitiv pe 
care mesajul ii produce. Alteori. 
blocarC'a receptării (cle<-i. a comu
nicării) se produce după o acceo
larC' ini(i·ală de n.atură programati
cii. mofivational:l şi eoistemică. care 
nu conduce la anf!aj.are efectivă. 
m"n in•cnore1ar(>, S evident. f''.lZll 

rile posibile nu se· opre<:c aici. 
Dreapla măsură se po.ate asii::ur:i 

nrin reunirea mai multor ele 
mente - cunoaşterea publicului (a 

') Propus;\ de acad. prof. Ion Colc11'1u. 
') Vc>zl : cr.onstan"n Lupu. o aplicare 

a t<'hnicii anallz<'i c:on(inulului la stu
clicrl'3 eficientei pr!'scl ; analiza Jizibi
lilă\ii, ln voi. Semnificaţia <loc:umentt lor 
qociale, Ed!tura St!in•iflc;l şi Enciclope
dici\. Bururcşti, 198:.. p. 133. 

'l Abr:lhnm 1\. Mnlcs. sorio<lin:imka 
cttlturii, c;ctll11ra Stiin\ifit'f• Uucurc~ti. 
1974. pp. 262-263. 

) Gina Stoiciu, op. ci!.. p. 98. 

26 

receptorului) şi a posibilitătilor sale 
de receptare. \'alorificarea calităti 
lw- canalului şi, nu în ultimă in
stw1tfl. talonlul comunicatorulu i. 
P.arcurgerea tuturor etapelor comu
nicării. de la L·ecunoaşterea codului 
la !>labilirea specificităţii situatici 
particulare în care se anii un anu
m i t public, determin~'t. în final, o 
nouă .. recunoaştere" . diferită de cea 
ini!ială. mai completă şi mai pro
funda. 

I. 4. Convingere 

ş1 persuasiune 
In mod normal, nu exista vreun 

comunicato1· care să nu dorească 
si\-şi convlingă auditoriul de ade
vă·rul sau. Cum îşi poate da el sea
ma că intenţia s-a realizat ? „O 
mă.~ură indirectă a convingerii" '') 
ar fi - după A Moles - „capaci
tatea J"ţ_'Cept<lru!..ii d<' a :-econ5tr i. 
cu semne sau cuvinte cu totul di
fC'i·:·tc. formele cart' t-<iu fost pro
pus('". Să reamintim că. în fi nalul 
subcapit.o!ului anterior. indicam o 
CiJJe similară. avind ca suport ac
cesibilitatea. De altfel. accesibilita
tea este o conclitie primară şi esen
ţială în procesul de com·ine;ere. 
Să examinăm continu!Jul lexie<JI 

al tc>rmenului <:on vingcrc. Etimolo
gia lui (lat. ' ' incerc -= ia învinge+ 
prefixul .. con") sugerează ideea de 
înfrînger<' completă şi definitivii. 
Ea presupune renunţa.rea la pro
pria-(i teză şi adoptarea obl igato
rie a tezei pentru cnre se doresle 
nb\ i ne rea adeziuni L 

Pentru a-şi atinl'.(C' scopul convin 
gerii. comunic;itorul trebuie sil a
dopt<' d<'monsh·atia logică, să adu
că în d'scutie .argumC'nle lo~i1::c. re
!C'rindu-se la real, necesar. posibil. 
sil opereze cu adevăruri. Toate, în 
ans'lmblul lor. urmăresc să deler
mine atingerea gradului superior 
al convingerii - certiiudine.1. în 
care or ice eroare este exclusă d'n 
nrinoipiu. 

Da şi 11'U . însă, nu pot încorseUI 
ncrfcc• tnate aspectele gindirii. Ex
nresii ca „da. dar„. ". ,.se poale. 
însă ... ". ,Jnteleg, dar nu aprob.„" 
aratil cil între adevăr !:>i rationali
l::ite există şi incompatibilitate.6) 

Tn planul incertitudinii. ::irgumen
lelc logice nu sînt suficiente. Inter
vine ntunci persuasiunea. o „con
\'ingf're" de altă factură. Ea tinde 
la adeziune ooC'rînd cu plauzibilul. 
npiniabilul. dC'zirabilul. Cnlen nu 
mai este cen lo~ico-materialii. ci 

·'> 1\. Molcs. oo. cit. 0 . 194. 
) cr. Vasile Florescu, ltctoriră ~I neo

rctorică. Geneză, evoluţie, perspective. 
Editu ·a A\l:ldem!ei H.S.R„ nucureşli l9i3, 
p. n şi urm. 

aceea a imnginatie1, a emoHei şi 
a sugestiei, folosiindu-se de ar<tu
mente retorice. Cileodată se lasă 
în moci deliberat, chiar o posibili
tate de apariţie a erorii. Charle5 
Perelman afirmă că deosebirea per
suasiunii fată de convingere nu 
este numai de nnlul'ă calitativă, ci 
şi una rcwltînd din diversitatea 
„mijloacelor de probare" : „Aceas
ta duce la constatarea că dacii 
a \'Cm în vecierc mijloacele folosite, 
nu rezultatele, primatul estt> acor
dat in mod general convi ngerii. 
Dar dacă avem în vedere rezulta
tele, a persuada înseamnă mai 
mull decit a convinge, fiindcă se 
adnugă şi obtincrea for\l.'i necesare 
trC'cerii la acţiune".') 

Remarca de mai sw; sl.' verifică 
şi din etimologia termenului per
suasiune : lat. persuasio se compu
ne din suadcrc a sfătui. căruia 
i se adaugă prefixul .,per". sugc
rincl ideea de îndepliniri.'. Deci. ter
menul se referă la existenţa unei 
influente hotărîloare. dar nu crm
stri!C!ivă. a comuni<.'ltltorului. 

Rezulta lele persuasiunii. din acest 
m.ot.v. ·sÎ'1i{, mult mai puternioe şi 
mult m1i temeinice diecît cele ale 
com·:nge:·ii. Cel carr îi cedează ~re 
cnnşti:nta că a aderat la o teză in 
mocl liber, că aceasta îi apartine $i 
lui. iar actiunea pe care o între
prinde în consecintă nu o mai sim
:-e a,·:1nd .carn::ler exterior şi ob li
gat ori u. 

Tn încercarea de a spori eficienta 
procesului de comunicare. inclusiv a 
comumcaru de masă. convinge
rea-act logic exclude cumva per
suasiunea-.act retoric? După cum 
a reieşit şi din cele de mai sus, 
cele două modalităti sîn t comple
men t.are şi se realizeazil prin reto
rică. !nsă, după cum . .retorica nu 
se reduce la logică". „nici nu po:i
le exist.a fără ea. Metafora, meto
nimi.n. sinecdoca. paronomazn, hi
perbola, ironia sîni mijloace reto
rice menile să amplifice forţa pcr
.<;uasivă a verosimilului, nu ă e1•0-
ri i." fi) 

I. 5. Dreptul la 

viată al retoricii 
~ 

Retorica are o existenţă de circa 
clouă milenii şi jumătate. De-a 
lungul timpului a avut suişuri şi 
coborîşuri, şi-a reslrîns şi şi-a lăr
git sfera de actiune, i s-au absolu
tizat posibi!Hăţile şi a fost total ne
g.ată.9) 

Ca şi persuasiunea. metoda sa d() 
a::'t hme. retorica a fost mai bună 
sa~ mai rea, după cum au fost ID<li 
buni sau mai răi cei ce au pus-o 
în aplicare. 

'> Ch. Perclman, RhNorique el I>hilo· 
sophit, Paris, PUF. 1952. 

) H. wald, Ncoretorica. In : Romflnia 
literară, 2, 1981, p. 19. 

"> tn carte<i lui vasilt• FJon•'icu. cltai..1 
dt 110!, este> ·l>n·zcntata o evolutlr dl.1a
lial:i a rctorlcll. 

, 



Dr a~~fol. noua expansiune a re
l r1cii - sau .. neoretorica" - a 
ru• ca mot.i\'a\ie directă în S.U.I\., 

m:u ale~. reactia faJă de pericolul 
pmp:1!landistic al Germaniei na-
7. s1e. 

Pcr!ec\ionarea continuă a lehni
c•lor persu.asive permite ca reaua 
..,.edintă să devine'\ şi mai pericu
h1sii astă~i decil în trecut. Din a
rc:>t pund de vedere. viata politică 
ş: cea economicii sint domeniile 
afl:1te în cea mai mare primejdie. 
Cu atit mai mult. cu cit pre.-;a scri
~11 circulă practic nestingherită, 1·a
dioul nu mai are granite. posibili-
1~1i1e de l'Pceotie ale televiziunii au 
inreout s{1 depfu;ească fronliC'rele 
nationale, iar leleviziunea dil'ecl~. 
prir. satelit, va mondializn prn
gramele. 
Cunoaşterra principiilor retoricii, 

a m<?canismului persuasiunii oferă 
Mijloace de combatere a propagan-

' clei necinstite•). care ul'măreşte, de 
cde mai multe ori. destnbi'Jizarea 
politică. <>conomică. socială dintr-un 
stM sau altul. 

ln acelasi timr. însă. reloric;i 
e~te nect>S<lră. ca un element ate· 
nu:itrr. în condiliile contempora
nPllMii cinci eXCC'SUl de SPC'Ciali
zare lr>1rnidl sufocă. adeseori. uma
nismul. 

E\·entu1lele obiecjii pe care le 
mai au unii fată de retorică provin 
<lin ccnfundilrP;i ilcestcia cu 1 eto
rismul. Si. astfel. .. retorica este si 
n!lnimă (in concen1 ia unora - n.n.) 
ru artifidul. nesincer;lale'l. deca
denta. Aceasta. ooate. fiindci'î pur şi 
~impiu n-o mai "unoaslem si că 
nm dcnmit nisle barbad. Trebuie 
'ă cornoarăm retorica cu allP si!>-
1cme de crmventii. ne care. în alte 
cooci clasice. le-au avu1 cC'lelalt<' 
arf<' · să ne gîndim la legilP pers
oerti\'ei în niciură. la acelea ak 
nrmoniei în muzica noast ra. ele 1:i 
llach sau Rnmeau la \\711tmer. la 
ac-rl::a al,, versi ficaf iei înc~1. Forma
lism. frivolitate. dar si denominntor 
rnm1111 i11frn toate spiri tele acestei 
c vili za! ii " 1"). 

De aceea. considerăm că accep
t:iilE' retinule de actualei<' dicţiona
re ale limbii române11 ) - „arta de 
a convinge un auditoriu de juste
fea ideilor expuse printr-o arc!U
mentatie bog:ită, 1·iJ!uroasă. pusă în 
1·aloare de un stil ales" şi .. ansam
blul regulilor care ajută la însu
sirea acestei arte" - rcabilitea7ă 
retorica. CeC'a ce nu fereşte de l a 
sine cercetările de o eroare m3i 

•1 In Occident. se vorbeşti' de o ,.p<'r
•uaslwH' clandestinii". E ndevăr'1t. rcre
r!rllc se he la domeniul r<'C'lamcl co
merciale. Adcsna. însă. sl' extinde st 1n 
ziaristică. cu ctcosC'blr" 1n presa desti
'lală propa1wnclcl in strălnătal<'. mal 
Me.' rea drst1natll µ\r!lor socialiste. ţă
rllnr ln cur~ dr dezvolt.:lre. 

''1 H. f. Marroll. Jl isloirP de !'cdura-
tinn da11s 1'antit1uit<-. Ed. du Seuil. 
ParL~. 1965, p. ~06-307. 

") \'czi · Dicţlonnrul explicativ al 
limbii române, Edilurn Arademiel R. s. 
Romania. n11cure51i 197:; ~i DlcUonar de 
ncolo~ism('. Edltur,a Acad<>mi<'i ll. 1'. 
Romfl'lla. nucurl'~tl. 1978. 

·._ ·. -. · Retorică.„ · ziariStld 
veche, de a l'educe retorica la lim
ba literară. la probleme de stil si 
compozitie, dar şi de o eroare de 
dală mai recentă. de a o reduce 
la probleme de idei. intriiză. actiu
ne şi împrejurări. într-adevăr. 
limba este un mijloc principal de 
comunicare. Dar şi contextul unde 
se manifestă limba favorizează s::iu 
dezavantajează comunicarea. o~·i 
chiar devine el însuşi mijloc de 
comunicare. In toate cazurile. ne
glijarea vreunui asp~t din cerce
tările de retorică dă naştere la 
concl uzij nefondate. false. cel pu
f in partial. Cu atit mai mult cu 
cit limba. dar si contextul nu au 
şi nici nu pot avea un caracter 
neutru în procesul comunicant. 
sau. dupi:i cum se exprima Tudot' 
Vianu ... cine comunică se şi comu
nică. " 

r. 6. De ce retorică 

ziaristică ? 
Răspunsul s-ar da foarte i.implu : 

deoare::e z:.aristi'.'a. prin ddini(ie. 
îsi propune să trezească o opinie 
de1erminată care să nască ac{iune. 
Ea este. de farpt. retorică ~enerali
tală. ln a~elaşi timp. din cauza!'.!)€'
cificitătii sale. domeniul la care ne 
r-efe-rim arc •1.m caracter mai ~oe

cialtza1 şi ii vom numi retorică 7.ia·· 
r is tlcll •>. 

Retorica este definită, în orezent. 
";:i fiind o 1eorie a mijloacelor 
ld·n!Wistice 11), prin care poate'fiam
plificatii expresivitatea vorbirii (şi 
a scrisului - n.n.). Actiunea urmă
reşle sporirC'a fortei de persuasiu
ne a comunicării rn operei zia1i<;
f i ce - n.n.). 

De foarte mult limn. în ~<;co;tl;'i. 
dar nu numai în şcoală. există ma
nuale în care se fac recomandări 
or'vind redactarea unei s.cri<:ori o
fi~iale, unei cereri. unei declara'ii. 
u'lui pro::"e<;-verb1l. se is!udiază 
structura unei opere Eterare. 

Relaliv rer.ent . au aoărut ma
nuale desore cum trebuie să Sf' 

scrie oentru ziar sau revistă. cum 
se redactează textele Pentru radio 
si televiziune. Asemenea manuale 
All fo5t editate în S.U.A. în 
U.R.S.S .. în Franta. în Polonia. Or
"l1niz:o>t in lnlernationali\ a Ziarişti
lor f0.1Zl a t>labor<il. df' ;isem-ene"l, 
lucrări de ziaristică. 11vînd un pro
nunţat caracter didactic. 

Tn cele mai multe dintr<' nceste 
manunl<' nu !'" uită <:ă se amin
lea<:râ. fo111<;i. Cantul că nu Sf' pnt 

•J Slntaţma 11 ro't pus;1 in c:lr<"ulatil' 
dt' Walery Pis:in•k. in carfl':t '" „R<'lory
kn <11lcnn1knr,:kn", 1<1 1kow, !970. 

1') H. Wl\ld. op. cit. 

~ e : • .., ' 

da recomandări exhaustive despre 
cum trebuie să !'.<' scl'ie ma. bine 
un eseu. un fo ileton sau un repor
taj. Este nevoie de aptitudini şi cu
nnştin(e. iar practica devine holă
ritoare. Se precizeazii. însă, că 
practicienii presei au nevoie de o 
stăpinire cit mai deolină a l e~il0r 
limbii în care scriu. 

Cu toate acestea. fără a infirma 
vreo asertiunc dinainte. remarcăm 
o stare de lucruri des întîlnită : nu 
toti CC'i care cunosc perfect limba 
şi o folosesc în scris. uneori cu o 
deosebită îndcmînare. se oot numi 
zia1işti. 

Explicatia ? Deosebit de simplă : 
specificul domeniului. informaren. 
Complicatiile se datoresc urm[trilor 
ce decurg din ea. Să detaliem : 

a) Ce este scrisul ziar istir ? El 
apartine stilului publicistic. care are 
anumit"! caracteristici si se fol0-
!>Csle dc un vocabular anume (mai 
rrdus C"lntilativ decit vocahularul 
f{eneral al limbii resoeclin>). iar 
frecventa unor cuvinte este mai 
m~rc. a allora mai mică. 

b) Cui S<' adr<'sează ? Unui r"
ceptor. unui oublic etNO!!<'n din 
toate ounctele rle VE'dere. cămin îi 
rste comună doar dorinta de a <;(' 
in forma. 

c) Ce urmireştE' ? Vom da un 
răsnuns mai succint : persuasiunea. 

d) Cum ? Prin respectarea rC'tori
cii ziaristice. 

Hetorica ziaristică. de car<' ne 
vnm ocupa oe lara: de-a lungul 
~tudiu>Jui î nc<"plll ac·..1m. nu se re
feră . cum s-ar outea crede n umai 
la mes"liul scris (oresa scric;fl) sau 
la alte mesa.ie. măc'lr ,-irlual seri
"" (radio. televiziune). Ea :wc în 
vedere tot C<'C'"l C<' .Jacques Km•ser 
numesfe .. punel'l'a în vAloarP" : 
amnl.tsar<'a (nal!inalia. Jocul în pa
g.niD. titr a.iul c~::i1egor'.'l ci? oe-in'i
n ul a ti li ului). prrzentarca (îl 11-.:tr'l
ti<. tiooerafie. structură) 0lc.n). Pe> 
narcursul studiului. acest context ii 
vom tr<1b ca macro!C'xt sau nper<'.i 
z1nristic5. 

Pc de altă o:irf<'. retorica ziaris
ficll nu rpsnectă nunctek din ola
nul retol'ic. în surcesiunea lm. fiind 
fnt atit rl<> dcnnrlc c;i de c1·onoloqip. 
O aornnierC' mai oronuntalu ~-::ir 
nute:i fa·~<' clo:ir <'U tehnica <lccu
p:i iului cinematnitrafic. 

În p]11c;. SOrP a a\'('1 PfiCiPnUi . 
oner:\ ziaristici\ - crin fnrm i·<>t ori
ci i ;i:.iaristice - pc; l"' nblis:t::iti\ c;? rf'<;

nPcf P cit<'va ronditq ;n nr"C'f"c;ul ~'lu 
el" rrp1ti0. Dt> ci' ? DPoarere .. 11dp
v;:lrul :11"'' 1"\ţ)Vt)Î(' r1n 11n rlimnf f\Pn

fl"ll n ""'•d. «i nentn1 ·1 ruerri." 1") 

") vrzl : .T11cqu ·~ Kayscr. L<' quotidi<'n 
rrant;:il•. P<n ,, rmanct Colin 1963. n. 
111-1 :ii. 

"> Cf. J. noml'nach, La propagande po
lltlquc, Paris, PUF, 19;;9, p 23. 
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Retorică ziaristică 
• l'r;n:elc incomplete sau frag

mentele ele frază se numără ca 
n·az<. 

Aceste conditH ar putea 11 : 
- dorinţa cititorului dt' a citi , 

ckcw·glnd din nevtia sa d· infor
m.irc; 

- originalitatea (faptului de pre
i-ă desprins din realitate, n tillul'l.l1. 
a temei, a „ punerii în pagină", a 
structur.i argumentative) , 

- stilul propriu a l ziaris tului ; 
- lizibilitatea. 

ln capitolele cc vor urma. vom 
prezenta modalitătilc in care se pot 
îndeplini aceste conditii. cu -;peci
flcul pe care îl are retonca. în 
raport de genurile ziaristice (reto-

nea ştirii, a r1:-portajului. a co1nen
lariului etc.). de clementele consti
tutive ale operei zianstice (retoric.i 
iitlului, a introducerii, a contin u
tului principal. a încheierii), de 
problematicii (social-politică, etică, 
culturalf1 ele.). 

De asemenea. ne vom referi la 
modul cum se poale realiza o a-
naliză de oresă. vornind de la 
principiile ş1 normele retoricii zia
ns•ice. Aprofundarea lor o propu
nem să se facă in aplicatule prac
tice. 

• Pentru delimitarea frazelor se 
socoll'SC mai degrabă unitfitile de 
~indire. decit cele dE' punclua\ic. 

• O melodf1 simpla de delimitare 
intr-un caz dificil constă în citirea 
tcx1 ului cu voce tare. Aceeaşi rne
totla se poate folosi si pentru de
limitareA cuvintelor şi a si labelor. 

B) Stabilirea numărului ele cuvintr : 

• Se considera ca formind un 
cu\'int orice unitate lexic<ilă sepa
rată dP alta prin albitură. linioart. 
sau alt c;cmn de punctuatie. 

Analiză comparată 

• Se numără ca un singur cuvint 
oricP literă. cifră sau simbol ori 
grupe de litere. cifre sau simboluri, 
care au în jur spaţiu alb 

• Prrscurtarile si cuvintele cu 
liniuţl\ sc numără ca un singur 
cuvint. Ex. : 1986. 365 km, ninm=i
marc. 

FACILITATEA LECTURH 

Facilitatea lecturii (f'L) este u
nul din indicii de liidbilitate •). 
Cit ele uşor se pri.al+> cit.: un text , 
se \'ii urmări in functie de 2 \'li· 

rlnbile : lungimea medic a l·uvin
lelor (Ic) şi lungimea medie n frn-

7elnr (II). Pe baza adapl[1ri1 for
mulelor Flesch-Molcs la structura 
Jimbii române, rezultă : 

4. Se numără silabele din primele 
100 de cuvinte şi se face media p e 
cuvint - Ic (dacă eşantionul este 
inferior numărului de 100 de cu
vinte, se calculeaiă media prin re
gu.a de trei). 

-- Interpretarea rczultatrlor -

Indici FL Descrierea stilului 

5. Se face raport ul dintre cuvin
te şi nume.Irul de fraze - lf. 

A) Stabilirea numărului de lrazt : 

90-100 
an- 90 
70- 80 
60- 70 
50- 60 
ao- 30 
O- 30 

foarte uşor 
usor 

relativ u::;cir 
standard 

relativ dificil 
dificil 

foarte di Cici 1 

FL ~ 207 - 0,9011 lf - 0,613 Ic 

MOD DE CALCUi, 

1 Se stabileşte un eşantion din
tr-un tex~ sau textul în întregime. 

2 Se numără cuvintele. 
3 Se numără frazele. 

• Se consideră ca frază orice u
nitate slntaclică, terminală pr in 
unul din cele 4 semne de p unc
tuaţie (. ? ! .. ), urmînd, de re
gulă o majus'"ulă. 

• Se numără cn o singură fraz:J 
orice parte de !rază. dacă sfirsituJ 
ci este marcat de unul din cele 4 
semne de punctuatie amintite. 

Ateniic, însă : nu tot ce-i sim
plu este si dezirabil ! De asemenen, 
indicele FL are valoare orrenlali
vă. El trebuie completat şi cu ni 1 
indici - .. interes uman" cantita
tea de informatie. dinamicn. struc
tura arli(umentativă - pentru u 
cunO<l.$tc 1:zibirtate3 rea!ă . 

ln continuare, p1 t>;>t'ntarn o antologic de mod'.?lc de tex le, analizate din acest 
punct de vedere. 

„Din Franţa 

t . " se pot ce 1„. 

D".n Franţa se pot ceti 
pururea 1ucrur "nlerc
so.nte. 

Mol mulţi deputaţi ou 
plecat in Africa să vodă 
de aproape starea lu
crurilor de acolo şi să-şi 
adune mote~iol spre o 
combot>e gu...,ernul. 

O foa'.e medicală, „Go
zette hebdomodoire", pu
blică un orfcol care oro
tă mizeriile sanitare ole 
trupelor franceze afr;ca· 
"e. L-c lipsesc meoic , me
dico mente, prov.zii, pa
turi şi rufe. Cei imbol
năv \1 de drum ou fost 

puşi in potur;ie ce1or bol
navi de t fos şi osHel ou 
sucombat acestei epide
mii. Alţii, greu bolnavi, 
ou fost puşi pe drum 
şi ou murit din oce<istă 
co uză. 

Numit.a foaie moi orc 
o mu lţime de olt>e amă
nunte îngrozitoare. 

Fronţo e avută, poate 
preo avută, dor republ · 
co'llii foc econom·i - ris· 
cind sănătatea s· violo 
oltoro - ei si"t liberal „ 
in socotealo nenumărole
lor suferinţe ole trupelor 
d n n'sipurilc africane. 

•J O pretcntare cl„talM1A a problcmri, 
Vl'tl : constanlln Lupu, op. o:l. 
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Acum francezi ou ocu
pot Tun~sul şi forturile 
lui. Dacă o făceau o· 
ceasta ocum citevo luni, 
Republ.co nu plă:.eo n
zeo t in bon· şi singe 

Fo'.le radicale d n Pa
ris publ că txmătooreo 
notă : Aducind Io indeplt 
nire rezolutiuneo luată de 
întrunireo· din soia Riva
li, biroul insă rc nat cu o
ronjoreo meeting ului in
vi~<i poporul din Paris ca 
duminico vii toare, Io 2 
ore, să se întrunească in 
public în solo Tivoli-Voux· 
tioli. Ordi·neo zilei · Doreo 
in judecată o m·n:steriu
lu . Usile se vor deschide 
Io o oră. Corle de intTo· 
re nu s•~I neceso~e ! 

Lumeo aşteop ă cu ne· 
răbdare să vodă docă 
guvernul francez vo in
terzice acest meeling 1n
d1eptot in contro so. 

Ştim otito, co Io noi 
guvernanţii de ostozi stri
gă ~contenit : libertoteo 
absolu .. ă o p esei, liber
tatea intrunir~lor, lot ab
solute l"bertoţ; ! Pr „ ur· 
mCH"e ei nv "nterzic ob· 
solut n mic. De ce ? Pen· 
Iru că şiret! cui lor b ZO'l-

1 n, inslincfv Io sălboteci 
şi Io imbec 1;, Ic spune 
că oamenii de treabă nu 
se ocupă cu afaceri re
voluţionare, ror onorhiş.ii 
se află numai in tabăro 
demogogrlor. Deci : onor
hie curată, apă tulbure, 
sub firmo libertăţii, in 
care oceşt vinători neo· 
bos'.ţi işi pescu·esc treb· 
$OOre•e in t hnă •i fără 
n·c· o frică. 

Cit despre d. Gombetto. 
el pare că ostă11 nu se 
prea grăbestc o moştcn• 
cabinetul Ferry. Organele 
setle caută să dernonstre 



lleces:roteo unei „lichi
dări publice" a vechiului 
mJllÎstenu. odec6 să-şi 
supună gest'uneo unei 
dezbo:eri s~r"oose por o-
111"...ntore. Poote că d. 
Gombetto afla acum ocr1 
s!rugurii m:nisterioli î Ces
l une de gust. De ol .fel 
!• d. Grevy p6streaz6 in

co o tăcere d p1omotic6, 
core, pere-ni-se, este 
~mn:!;ro11vii pent u pr 'l· 
tu ereditar ol Repu· 
b~ce. Dor. ch:or doc6 d. 
Gambe'.to vo formo noul 
cobiJlet, situaţia paf Io· 
menroră tot nu vo f, .oe· 
moi limpede. ln Camero 
nici un grup nu e destul 
spre o mpll'1e cclorfolte 
ln Cameră sint 39 depu
IO!i din centru4 s:1n9, 168 
o"' sringo rcpub' conă, 
206 gombi>tişt„ 52 din 
stingo extremo ş1 888 di·n 
dreopto monarhistă . 

De unde să-ş i aleagă 
ci Gambe.to coleg 1 ? 

MIHAI EMINESCU 
(T.mpul, 

2 octombrie 1881) 
Jf = 14 
Ic 227 
F 55 

„Hienele'i 
T~ he-oele. 
Sub cerurile crcpusou

lore. in .toreo fromintotă 
de cruci, de lespezi fu
nerare şi de mormrnte, 
trec hie-nele tăcute, svm-

1 bre, cu coamele zbiri te 
Oe forul etern ol morţ i. 
Cind noapteo se lasă in
t.ncind ere-pul ei de do
liu pes:e dl>ftorile p6m1n
tu\1i şi cind stelele tre· 
muro în deportare, cimi
tirele porăs'te se popu
leozo de oaspeţi nfome· 
toti 

S4lt nenele. 
Cu ochii sfredeh1d p6· 

m·ntul şi cu sp.nori e 
spre cer, e!c respiră 1n 
04lrul încărcat de mires
me şi pri·n'.rc icrburiie În· 
floc:e duhoa eo mortii. 
Pentru e e viaţo c un 
ospot Iotă-le, trecind in 
ce!e, sau sol:tore, di
b!i.nd, sub lum~o d.ofo
nă o lun'i, marm'ntele 
mănoase. Acolo, n că
măr"le ocesteo pline, des
fundate ca nişte horno
le, vor g6s' cu ce sa·Ş• 
potoleosc.O foom.ta T1dvf' 
spOf'.e, coaste prăbuşite. 
oase sforimole och eşiţi 

d''l o·o.te co Sll'•e coză
loore, imb'. ulcerate, miin 
o unecote de pe p·e~. 

Cum se folo~eşte dla
gram~? 

Luati o ri11ld ~i unltl 
punC'lul corespun„ător 

dt•s. de pe scala ,.cu
l'rnte in fra:tl „ (stinoa) 
cu ounctul corespunză
tor dt>s. de P<' !>Ctila •• si
labe la 100 de c11vi11te" 
(dreaµta). lnterseeţia 

riglei cu punctul de pe 
scala din centru 1•ă a
r'ltă indicele de facili
tate a lecturii. 

INDICE DE 
LIZ.18/LITATE 

foode 
L'SO( 

Usor 

100 

1

100 

95 95 

8' 85 

1 00 

Re/oflv l //,sor 75 

~ 

NUMĂR DE CUVINTE 
IN FRAl.Â 

5 5 

!O 10 

15 15 

20 20 

25 Z5 

30 JO 

Sfandard I 65 

l 60 

Re!c:thv [ 
60 

<i1(ic1/ 

D1fta/ 

focme 
d1fici/ 

55 

J:J 

15 15 

10 10 

s .; 

' O V 

HUMĂR Oe SIU.BC 
LA 100 OE CllVINTE 

IJC - 150 

Î 1s5 t.S 

/(,J !60 

:;5 :65 

1:·::; 170 
J. 

175 175 

//JO !80 

185 185 

!90 190 

195 !95 

200 200 

?05 205 

210 210 

215 215 

?20 'l'lfJ 

'225 225 

2JO 230 

235 235 

240 2r.o 

2/;j 245 

2!1) 250 

2!.t; 255 

2lJ 260 

:'t5 265 

21J 270 

i.75 

'280 

i'85 ?85 
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-
s'n co.re S·O'\J umflot de 
tootc dorurile lumii şi 
care ocum otirnă co cim
pooie dezum~lote. H.ene
le n-oi~. Pentru e-le i
dcol:.il e tot cc se mă
nrncă. S1 precum pe me
sele be>goţilor se inmoo e 
comcmberurile făcute. pe 
di.nţii lor olb se prc!"ng 
mărun.o ele introlc in pu· 
tre'ocţie şi cre'eru corc 
ou v sot so cupr ndă tot 
înţelesul u.niversulu.1. 

Asemenea hien-elor din 
cimit rele ofrioo.ne, dindo
rătul celor U•nsprezcce mi i 
de mormj,nte dcsfvndo:c 
in priimăvora 0<1v?ui 1901, 
d;n subteranele afaceri lor 
po~r,oticc, din gropni1elc 
intrepnndcr1lor noţionale, 
apar trei .perechi de ochi 
şi c.c-le tre. guri ole fro
ţ'lor Bră•ien:. 

Och ~ nu VOI besc' nou 
spun n.mic. 

Dor gu.rile se ogită, se 
desch d, clămpă1esc, vor 
parco să opuce, să inghi-
10 n.oi otocer. noi intre· 
prindel'I, vieti de ţărani şi 
regi cointeresate. dureri 
munc torcşl şi terenuri 
petrolifere, tot ce o fost 
v's si năw nţă si tot ce-o 
rămos demădejde si ho' t 
1n ţaro asto, tri care por-

• co nu m::i1 sint mo·m1nte 
de exploo ot si h ene 
strecurindu ·Se in umbră 

Pr v ţ1-le ! 
Trec Brotienii. 

N. O. COCEA 

roclo. on l l (1911), 

nr. 49 {10 decembrie) 

lf 18 
Ic - 222 
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„Cum comunicam 

cu Bucureştii" 
Le~[1!11r 1 tcletonicc nu exista Cu telegraful nu 

i.tăm mult mai bint•. Tel<.•granw tn'Tlese cu poşt;:1. Ce 
ne :,p'.lnc un comN·ciant. 

Comun'căm prost, nu 
f c C\J supo•ore emfazo. 
D.~lrc toate oro~e:c pr n
e.pale ole ţarii, n1c u·nul 
nu orc i-ntcrcsc moi mori 
co Tim:şoo ro pontru o d -
rectă şi grabnică lcqoturo 
cu Bucureştii ; şi totuşi, 
nici 'llnll'I dl·ntr·e aceste o· 
roşe nu e moi lipsit de 
comunicaţie cu copi:>olo. 

Pe cind d n Cluj. /\rod. 
Broş.ov sau S bw, co so 
nu mo·i vo b;1m de res· 
tul ţăr . poţi căpoto Ic· 
găturo telefon co spre 
Bucureşti, d n Timişoara 
n .c1 vorbâ nu poote fi 
Un funcţionar supe-no( de 
Io prefectură 11 • poves
teo, co o m:ire ispravo. 
că o doto o izbut l so 
ojoogă. tot inăd1nd con· 
versoţie de conve•soţie, 
pino Io Sloi"no. Acesta e 
reco•dul. 

Se pore co ma-' curind 
se poate vorbi prion 
Deva, S'b'u cc. {doc„ o' 
poate răbdare so ce 1 
t.runo .şi plomini să si:r g i). 
Lucru I oc:esto se do· 
toreşte foptulu co nu c 
un fir d irect intre Timi· 
şooro şi Bucureşti. 
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ln ce pr\1cşte telegro
t.u•, s;tuoţio e o.proope 
tot otit de proastă. Cu 
ocozi<o otentotul1J1 de Io 
Senat. om remorcat fap
tul că 24 orc după comi
terea crimei. nic' o outo
r tote nu şt,o nimic des
pre ceea cc se petrecu
se ocolo. ln zilele cari 
ou urmo.t a fos. o în
curcătură nemoipomen•rto 
Dealtfel, nici ostăz', după 
o săp:ăm1nă, nu se ştie 
precis numărul vi,ct melor 
sau stereo Io•. Acest ne· 
ajuns se răsffinge int11 
asupra prese 1oco'e. cort 
n ciodotă nu poate I io 
t imp inform-o tă s· opor 
aici vreo 10 cotid ene 5„ 
ma' r6sfringe apo- ş' o· 
supra bie ei agenţii le· 
legrof1ce, care se vede 
redusă Io rolul corn c de 
o camun"co Z'Ore or obo· 
note ştirile o doua z1 
după cc ·e-au odlls z.o 
rele d n Bucureş1i. 

Nu moi vorbim de ou
torităţi, coc·, dopă cite 
şt'm, d n cauzo c110cnirii 
de Io Mătăsaru, cca mo 
inolto ot.ttor;tote d•11 ora
şul nostru n-o comu11icot 

te legraf c cu BucurPştii 1? 
ii le N ci p1 in colon w
zuri de aceste p1obcbil 
că n·u sint prea multe. 

Am cautat să culegerr 
nformoţ11 prec'sc asupra 

couze1or pentru care c-cn
truJ Boootulu1, u.nul d'n 
oro.sele ce1-c moi fndus
trtole si moi comerciale 
ole ţării, este căzut in· 
tr-o ostfe de dizgraţie. 

Si rota ce-om aflat 
P·~ă nu demu1t erou in· 
te Bucures i si Tim socro 
trc I re te'cg -rotice. · 

Autor'tă\i supet'oore, 
pe c:ore nu Ic cunoaştem , 
ou dispus într-o bună zi 
însă, ridrc0oreo unu'o dln· 
trc aceste lr<'i fire tcle
grof·ce. 

in mod fi resc, direc-
\iu.neo C.F.R regio.no!ă o 
pretrns ş1 co un fir {de· 
sigur, s.trict necesar) ~i o 
luat oJ doilea frr bun. 
{După o•ltă ionformo ţie, o 
Cf'St ol doilea f,r or 11 
fost luat de D viz o loco· 
16). ln rezumat. pentru 
corespooden\o oficială şi 
pentru ce1e 2·300 de te· 
l~gromc port cu1ore {plus 
pres.o), o mo• rămas fi· 
rul cc moi prost, core se 
pore că e mo mwt de· 
ronja! decit bun 
Ş arunci, pra.:lică, 

~to looolă expcd 'oză 
cea moi more por e cHn 
telegrame cu po~t-o. E 
moi încet, dor moi s'gur. 

Industria şi comerţ1.>I 
Timi.şoorc, oore, in spc· 
col, ou neapărat ncvo'.e 
de o comunicaţie rapidă 
cu Bucureşt 1, s.ufcră, pe 
lingo ollleo I psurt. şi pc 
acesta. 

- „Domnule, 1mi spu· 
ne un more come ciont 
să vo spun cozul meu 
M 1 se face dl.n pori~ 
unei mari fobr:Ci de 01c 
săptămino trecuto, c 
propunere foarte avan· 
:ojoosă. M, se cere insă 
so mă prO!lunt grobn c 
Dor nu pu!eom face O· 

ceasta fără avizul unor 
mori bănci din Bucu1C1ti 
Ei b oe, o~ fi plătit ono 
{ero vorbo de o afacere 
mor~) s.ă om răspunsul c 
doua zi Io prinz, cind m· 
se cerea să mă pronunt 
E de pr sos să-ţi spoo cc 
om perdut oface-eo 
Răspunsu. de Io Bucu· 
rest m -a ven t numo 
după 6 zile". 

Cu toată munco extra
ordinaro pe t."Ore o de· 
pune persono:ful poştal 
din Timişoo·ro. in frunte 
cu dl. dircc.tor Conr...-a, s 
cu too.e că oraşul pos•" 
dă o instoilafe de poşte 
unică in felul e1 in too· 
to poşt.a Ungorie-. sufe
rim d ·n I pso de co·m>n'· 
colie cu Bucurest · moi 
rău decit un sat p'e•dut 
in munţi. 

Ce• i„ d ept trebuie se 
caute so remedieze cit 
ma· curind oceostă scon· 
doloosă sta-re de lucru·· 
Tim ~oo·o nu poo e ră:ni· 
ne moi depone 'oră le· 
gături cu centru tă• '. 

Pe m'iflc, că 'e le 'O'e 
Rep 

(CAMIL PETRESCU) 
(îora, 0'1 I. rr. 22. 
1'; de,embr e. i920) 

11~11 
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„În aşteptare" 
Aşteptăm impn.iurărilc. 

Ş trebuie ~ă Ic aşteptăm 
cu aceiaşi I ni-ş.te care 
c:>tc ul chior dreptul nos· 
ti u Io ce avem si in oceo 
mosură ptl- corc ooev:.ira
\''or romani li·OU Jos::!·O 
inc ntoşii. 

O nouă formă o v eţi1 
pol ·ce o inlă u•ot, d r 
fer:cire, discutio pă:.maşă 
o hotorl1'lor de luat, 
corc, pentru co să c-'b5 
o v::iloore. trebu'.e să ple· 
ce, Io noi co si o lur:?::i, 
de Io o des.ăv ·sită uni· 
tote noţior lă Zio ele nu 
oglindesc dc-.it părerile 

care s-ou impus acelora 

co ri, oscultind de seoti
mentul generol, poor lă 

intreogo răspundere. 

Pos 'l!'n, pc cari'.\ nu le 
impcirtăşim zbuciumă o 
largă porte din omenitr. 
Să ne pă1 m, si moi d~
porte, d~ e e 1 Adevăru l 
in cc pr ve~·e in:erc~le 
e pr<Xl mult os:1<ns d!l 
dibăc.i meşteşug te pen
tru o ni servi co indrep
t::ire. 

ln tot ce se clatină u:l 
singur lucru rom ne netă
g6du1t . datoria. 
Ş1 vom şi' să n:-o in· 

dep1 nim. 

N. !ORGA 
{Neomul romănes1., 

nr. 203, 14 septembre 
1939) 

lf = 16 
Ic ""' 210 
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,~Ţara e ferici tă ... " 

sau „Cum merg • 

treburile în tară" „ 

Noop ea trecută un 

studMt lipea n·i~te afişe 

pe ziduri·le oraşului. Tex

tul afişului e.ro clar. 

Stude-nţii erou chemoti 

să-şi ~dă de rosturile 

lor Să nu facă scanda

luri. Să nu meargă Io 

Tg. Mureş, unde e gata 

să se reediteze o nouă 

Oradea Mare. 

Studentul co·re ofişo 
acest manifest a fost 

arestat. fi che<:>mă Gogu 

Rădulescu ş: este preşe

dintele studenţilor cu•m

secode. Adică ol stu

denţilor cole vor s.ă înve

ţe carte. 

Ieri dim:neotă, d. Gh. 
Rădulescu o fost pus în 

libertate. 

O eroare a pol·iţiei ? 
Poa.:e. Dor face poliţia 

greşel i numai în tr-un 

sens ? De ce gre~eşte 

numai spre stingo ? De 

ce n.u gre}Cşte să-·i ares

teze şi pe ce-i din dreap

ta? Aşo, din greşeolă ... 

fără vi<1-0 ... cum ii ores

teoză pe cc· de Io s in

ga„. 

De ce? 

Este o intre ba re 

core ne-o punem 

ce care observăm 

pe 

toţi, 

des-

făşwareo even i rnentelor. 

D n acest m.ic inci· 

dcnt, no· tragem condu· 

zia fireosc6 : există două 

m6suri : Uno - foarte se· 

veră, pentru oamenii de 

-------

sti"lgO , pentru oamenii 

cumsecade, paşnic i. A lto 

- foorte bHndă, pentru 

derbedei" core foc scon· 

doluri, pen~.ru cei ce mi

n uiesc revolverul, gh'oo

g o şi pumnaiul. 

Lucrul oces~a nu se 

pe!rece numai cu stu-

denţii. Se intimplă oido-. 

ma, cu... profesori• . D. 

Constantinescu-laşi e o-

sindi t ki doi ani şi ju

mătate . Alţi i - ce' de 

dre.01pto, cei care o·u fă

cut ceva, - sint lăsaţi 

in pace. Nu n1.>mai co 
n u sini osi.n.diţi, dor .nic 

nu sint judecaţi„. 

C1rm too'.e aceste de· 

to i i in zfo·re. Sint multe 

alte ele.to li i ooire .nu pot 

opărea în zi1are. Şi to· 

tuşi... faptele, aricit de 

oscu.nse, vor fi cunoscu· 

te. Vor fj afki1te. Ome· 

n1rea nou e chio·r atit de 

dis·::'pli.no.ă. Omenireo nu 

ascu,ltă de ordinele d-lui 

Inculeţ . Om~n·reo işi 

permite luxu•I de-o oflo 

cec-o ce guvernul or 

vreo să to:nui<lscă. 

Zvonul circulă. Circulă 

cu o vite1ă uluitoore, 

printre creioanele cenzu

ri. Adevăru l e mu't moi 

tare, mult m.:i•: puternic 

dec1 t un cre ion de cen-

zor. 

Adevărvl n-o fost ucis 

pe roată. N-o fost ars 

pe rug. N-o fost sug ru-

mot pe furco $pinzu•ă
torii. N -o fost decop:.tol 
pe gh·iat1nă. Adevărul nu 
poate f i t6 ot, amputat, 
innăbuş:t. - de un biet 
cre'on de cenzor. 

Azi deci, e linişte. 
Ţaro e fe··cită, d- le 

I 
I 

Totăroscu ! Tc·o e foo r ~ 
fer cită.. · 

T. TEODORESCU
BRANISTE 

(Adevărul, 19J6J 
I! .:' 8 
Ic = 201 
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Aplicaţie practică 
1. Stabiliţi indicele de facilitate o lecturii (FL) 

pentru textul următor : 

„Femeia vîndută" 
N·u e t"tlul, puţintel 

modificat, ol ccJebrei o-
pere muz.c.o!e, ci un 
fapt co re s-o petrecut 
a·eveo, în u-rmătoorele 
imprejură:ri : 

- sătC<Jnul Ion Boilteş 
dio comuoo Brodu s-o 
dus în vizită Io Dionisie 
Măc.reonu din comuno 
Rocoviţo" judeţul S.ibiu . 
E rou pr:etcni şi făceau a
faceri impre(Jnă. Au s.tat 
o lecuţă de vorbă şi d ;·n 
una in cito ou ajuns şi 
Io chestii comeN:iole. D'o
nisie Măcreonu s-o pl1ns 
co-1 merge pro.st. Vre-
muri grele, crecli.t ioc ... 
I o·r trebui vreo c.1 .evo 
mi'i-şoore co să se mai 

salte. 
- M-de ! o mirîit a-

micul... Gne moi dă azi 
bon·• pe do.torie? Cne "i 
ore ii ţine, că nu se ştie 

ce oduce ziuo de mii.ne .. 
Toţi umb ă cu ch' l ip'ruri. 

- Voi de mi111e ! - o 
răspun·s cel Io str1mtoore. 
Nu cere ni'tnC11·i pe de
geo bo, 

Ar putea so-1 vîndă o 
p-creche de boi.„ 

Ţţţ !. .. 
- O pereche de co·i ? 
- Ţţ\ '··· N u-i marfă 

imb'etoo-re. 
Dar d·ocă c vorba de 

vin.dut, de ce nu i -or 
vinde nevasto ? 

2. Stobilit i Fl Io un trxt 
totele Reţineti succint c1tevo 

loco, Io asto nu se g rn . 
di·se Dionis'e. 

Hm ! Hm ! să-i vindă 
nevor,to ! 

- Şi cit oi do, mă rog 
dumitale ? D e chipeşă, e 
ch ipeşă. Ş1 vrednică ne· 
voi•e more ! 

- Vreo ş<:>pte m" !... 
- Pllţin, foo r.e p.utin !. .. 

Măcar vreo cincisprezece! 
- Fugi, domn·ule !, e 

marfă cosllisitoore. Cere 
chelbui-0lă ... Credeam că
ţi foc un bine, că te n
lesnesc Io o nevoi•C ! 
Dacă nu se po<ite, n-o 

să i-o ia cu de-<:> s Io. 
Moii pune ceva. 

- Opt mi1 ! 
- Treisprezece. 

-Opt mii c·nc1 sute ! 
D·ouăsprezece ! 
Să fie nouă ! 
Ho1, zece. 

- Bote polm<i ! 
ln răstimp ou moi vc-

nl t nişte cunoscuti, s-o 
arvunit marfo ' cinci 
mii - s-o bă•ut oldămos. 
Peste cilevo zile Bol cş 
îşi vo r dioo tî rg u•;o'o. 

Corespondentl11 nostru 
ne informeaz6 însă că 
tirgul o eşuat fii ndcă 
s-o amestecat jondo•mu 
Ion Balteş o pierdut ar
vuno. i ntimplareo s-o p?
trecut d<'ună1', cum om 
spus, într-o comună d'n 
judeţul Sibiu. 

propriu. Comparaţi r~zu l
concl uzii. 

Rubric:1 rcnlizatf1 de Con'ita.ntin Lt:PU 
ş i Mirc1:a. H.'\1'1ZA 

1- Reîn,n.oiţi·vă abonamentele 
pe &•nul 1987 la revista 

l,ll~-\ 
N01iS'J11lA 

' 
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----Ru bri1 

•Am văzut•Ne-a plăcut• Vă semnalăm 
S Ut) gcncncul „ lcl t' i, ll'.i:e, orfrntări cl in 

gindirea revol u(ionara a partidului, a 
tovarăşului :-.lfrolac Ceau~escu ", zkirul 

,.Sdn tci.i" din li i.a11 ... ari(' publ <''t o amplJ clezb;.i 
tere in tll lat,1 .,Permanc·nta 1>rocl'1>ului re,·olu~io
n ar, pcrmanrnt.1 spiritului re\ oluţiooar ''. Po1 ninJ 
de 1,1 l<'za potn\·1· c,irt-b pr„c;·o,u revoii.li• ·nri• es11• 
un prucl'S c1>ntinu1.1, p:u·t1c1p 11~ii !a dL•1hat1 re : 
C•Jnf. unt\'. cit·. Aculin C.uacu, cnnf. univ. dr. Vio 
rel i~opcsc·u, ing. Paul Casvro\'sch1 , cc.anf. uni'" ctr. 
1\'icolac• J.otn•anu, au evidenti 1t in inten·cnţiile lor 
faptul c;i în această epoci\ de puternic avînt al 
cunoaşterii Ullldnl'. de pn·q i ~1oac;~1 cieJ'\'1l!ta r ~ H 

;;.liintei şi tehnicii. care solicW1 din plin compc 
ten;.;1, capacilalea de a descr1peri ~i a pune în va
loare noul. se 1moun€' o oivcr ... ificare a l•Jrme!or 
de manite.stare a spiritului i:evoluţion.'.lr, imbo~ă
ţirna at·esle1 nobtle trflsătuii a profilului comunis
tului, a omului nou. 

Din raspun.-;uri.lc la inlrebfi.::ilc adresate de re
dacţie se conturează cu clarit.ute ideea că spiritul 
revolutionar ~ împlineşte ca ferment .al atitudinii 
conştiente, puternic motivală politic ş1 valoric. 
constituind o puternică forţă de propulsie c;ociaJă. 
în care conştiinţa comunistă de\'ine practică ne
mijlocită, activitate umană în slujba celu i lllill 
i n.aJ t progres social. 

C 
um priori1atea oconomică a momentu
Jui actual este problema energiei. ?.i.a
l'U. „România liberă" iniţiază, la 

acest mceput de .an. o anchetă în rîndul uno:· 
specialişti cu funcţii de n\.:>pundere dm întreprin
deri producătoare de energic elecîrică, c:,in gcnc•
ricul „Energia - problemă vitală a economiei na
ţionctlt>, a noastră. a tuturor", „Un imperativ ac· 

Fără supărare ! 
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tual : Funcţiomtrea termoccntrnklor la <'a1mcitutea 
programatli", rcah~".i;1 cu .,pn.1inul <'()t'l·sp<>ndPnţi· 
lor ziarului, care t rrnsm t dt• .a CFT Or.ull"a-1. 
CET Turceni ş1 CET :'\lllllta. Anch l urm.m•:>te 
prin c·elc ·c· intn·băn mlrl'~ate p<1rt11:ip,int1lor. 
să C'u:istute rn ce masura rcparatiile ş1 1"Cv11.iile 
efectuate i•1 toamn.i au 1111 ••fect pon11v· in ~P 
prop lJ:ltC. fata de nivelul nro~ramat. se <L'•~U .i 
puterea disponib1lf1 ~1 tenn11n1ntr.all•1 s1 cwn St' 
exphci1 ::;1Lu.atia din momentul dC' fat11: cit' u.<;e
menca 1n ce mâsură sloc·unlc de combustibil exis
tente dau i;aranţia unei functi•)nfiri normale în 
următoarele si1ptâmîni. Intn„•bănle. lo:·mulate ast
fel încit Sa nu permit:\ l'Uspunsul'i eC'hi\•oce, obli
gă pe cei ce răspund sli infătişeze ::;itw1tia re'.il1i. 
ex.srentll la data dc,făşurifr1i anche:ei. să <tratt! 
cauzele acestei situ 1\i1 şi :-;ă propună remedii, In
teresantă ni 'hi părul st 1det'a insl·t :1ri1. intr-un 
cartuş în pagi nu r. 1 ron<'luz1ci. ... uccinl hr1nulat i 
privind activitatea fieC'i1rei lC"rmnccntrafc> ;ii ct\rri 
repre:.wnLanţ; a u pat'litifnt la anchetă. De exem
plu, CET Oradea-l. „A t·rcsC'ut siguranţa in ex
ploatarea. agrcga{('lor, dar atenţie la calitatea tăr
bunelui !" sau CE1 :VI nl ,1 „Sint nece::;are măsuri 
urgente pentru compklart>a stoC'ului de combus
tibili ". Ceea cc nu înse mn.i că ·e::tlr1.1trwii an
chetei nu ·Şi propun, el 1p:t nublicare.t unui nnJ 
„::.et" dl• i·ă.spunsuri în IE'Aăluni cu modul d~ 
fu ncuonare şi ul altor tt•rmotenlr.ale. sr1 formuleze 
con clut.ii mai ample pnvind n ~<.>ric de dcficil'nte 
ce se menţin încă ş1 în anul act·sta. în ce pri
,·eşte respectarea pru~ramului de repara\ii cil ~i 
aprovit.ionarea cu combustibil - in ca1.ul de faţă 
cărbune. Fapt care. eredem. va spoii gradul de 
eficientă al acestui de:ners publicistic eu \";iclite 
valent<' mobiltzatoarc. 

• Calitatea de crepuo;cul 

e Principii„. 

In principiu. articolele pe teme 
sportive fac parte dintre maten.:i
lele cărora li se cere o accesibili
tate maximă. î n principiu uccc'ii
bilitatea presupune printre ul te 
condiţii, concizie. ln princin1u, o 
frază ce cuprinde mai mult de 25 
dt.• cu\ inle nu poate fi un exemplu 
de concil1e ga?.etăreascii 

să dăinuie : strălucita v icte1 ie. d e 
Ja Sevilla, întîmplată în !'eur& zi
lei de 7 mai. cind echipa Steaua 
a cucerit Cupa Carnoionilor Euro
peni, cel mai prestigios trvfeu de 
pe bătrinul coolinent ··. Noi am nu
mărat - Şi soerăm să nu fi ~re
ş1t -- 98 de cuv1nte. Să mai fi fost 
doua ...• 

Cităm din „Zori noi" - Suceava 
(3 decembrie) : .. De~cifrăm in struc
tura mullor lucrări (poate mai pu
tin evident ca in alte creatii an
tenoure). prt-cum în cele intitu
late J\rh'd1inii. Egipt, Toamnă, 
sensuri or un ltoare. perimetre de 
nuante s1 \'aiori ce se caut;\ şi se 
cheamă la 111 ... tiluirc:i unor canta
biltti"q1 dcsf1virşite. "ilmuri s con
t1gur..1r1 .11 n onin• ec tind <,pre 11tin
gerca um•i certe calih\tl ele crt>pu<;
C'U I (s.n) (c,1 in lucrarea rna1 Pl'
lin in~pirnt intitulnt:'\ Constrnctii). 
ce rc.;clnm.i Sl'rafice fresC't- din Bu· 
.:ovina ' lat,1 n ealitute a1·tic;tic i dt> 
care n J aulbcm : .. calitatea de cn:
puscul ". Birll' ră e certă. 

P ornind de la aceste„. principii, 
vă pro\'.>unem un exemplu din 
„Scinteia tineretului " (5 ianuarie) : 
„ lncepem cu o nouă dezbatere des
pre fotbaJ prilejuită de bilaniul 
anului ce s-u încheiat si de pcr;
pecliva celui m care de-abia am 
păşit. afirmînd din caoul locului că 
'86 lasă înscrisă n pa~ină de au1· 
în istoria fotbalului nostru - fâ
cind abstractw de <.-elelalte reali
zări şi rezultate. unele demne d e 
cea mai aspru crilică cum veti vc
den - o pagină ale cărei impot·-
tunţă $i semnificalie vor continua 
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e N•utăţi 

Din „Oltul " - Slatina (9 decem
brie) aflăm dec;ore deschitJ.erea unei 
expozihi cuprinzind un ciclu de 
„panouri decorative reunite sub 
titlul «Preludiul naturii„. Subiect 
nou (s.n.) şi plin de semniflcnU1. 
<:i:lreia artista i-a dat o interpre
tare originală, p1intr-un liinbaJ 
plastic inedit. structurat pe gru
pări ma jore de elemente menite să 
sugere?.e vnrietutea şi bogăţia na
turii"'. Ca natura constituie un su
biect nou pentru arta plastică ... 
iută într-adevăr o noutate ! 

e Zburdalnice le loca lilă!i 

Am citit cu reală surprindl•n• în 
,. Luceatl\rul" () 3 decembrie) "\rn 
constat.it că în unele judeţe (s n •. 
unde s-au f acut culegeri. llp<;r<;c 
unele localit:lti (s.n.) care. sint cin
vins. ar fi oferit cercetătorului avi
zat ş1 comprehensi\• foarte multe• 
producţii care meritau să fi).(ureze 



nblectivă_ 

•Am văzut•Ne-a plăcut•Vă semnalăm 
U n titlu C'are atrage aten\ia atit prin 

:1cLua:11.atc:i temei cit şi prin formu-
1,u·c.1 conc'.s<'i. ~·1i;e. ... 1ivă, intîln'm m 

i;.:ize!.'.l •• :\tunra·• din 11 .anu, "';~ „ A determina 
re1erea - prin calitatea ofertei", ~rup:i de a'"'• 
ro:c apflru .11) ..:~ ,ericL' „Sindicatele - ani:-a
jatc ferm h1 n•alizarea -:;i devansar<.'a programului 
ci· perrcqionarc a organizării :; i modernizarea 
proclucţi<'i. Azi - inrluslria u;oară. Articolele care 
c ~uun p~ .;in 1 c\idenţiaz;·1 preocupur1.'a unor co
lL'CU\'e din 1ndusLrln uşo...ir ... pentru per!ccţionnrea 
ş1 o:'!ant7.'l"C.1 p:odu„tiei şi a muncii. pen•ru apli
c:irea uno: noi tchno!o~ii moderne cit mai efi
ciente. Es·c aduso in pnm plan expcnent.a pozi
tl\.: a un r rolective anr.niate plenar în ('fnrtul 
de a l'j) :>rl c·1litatca produselor, (lri:1 ace"lS1.::i ind~
pl:n·„r1 pbnt1l pentru phta internă şi extern<'i. 
D:1r nw: ~ilc;;, S(•mn.at:-irii articolelor işl propun si1 

_.mons• ·cz<> .irlev;irul di totu .~e poa'e atund C'ind 
~-r.c·n , inn•);tp;c în munc'l I .r nu numni pri

cr;>ert• ş1 !nnmti\•itate ci si per!'cverenta. dorintcJ 
ncstrămut<itu <li' a reusi. 

O 
ruhr!ra de ce;ti\ :iudien 1 în rindu, 
in( 11 · n_; ~ I• «•Jr „ ( U7Uri ~i nrr.\

Zll r i in dragoste" publiC'ală 'in pa~ n:t 
cu apan\it tlptftmin:ilu în „Seintcia tineretului" 
„Familia tinăra, <l a marilor n\:-;nunderi ale soril"
Litii . ._ Re:-ilil~ , de LuC'ian A \'l"UffiC':<:ru rubl'ic..1 
nnnd ca pu.11:L de piec:-ire se. isorilE' pe care ti
nerii le ndrcs1.:azii rcdac![ei. scrbo:-i m:'irtuno;mcl 
dC' b:<X"I neca:wnlc, dez.-un<h:ink primelor iubi:-i. 
<Prind sht uri ş„11 .• - poate fi consiclNată un adc
\•.irat model în domeniul de referinţă al „curie
ru!ui inimilor". 

Hotaril lucru, autorul ştie să aleagă d n scrisot· i 

.1celc fragmente care dau <·ontur pcrsonalilfi\ii 
,<'-nnaw.nlor. punind în răspunsuri!<' sale nu nu
m ~ o t.andr.'I ş1 sen•ibilă 1nţ.elegerc pentxu „micile 
nec::zuri mJri „ ale acestei virstc c1 şi · • undă de 
um1r. d" bună c;1Jit:ate şi care redă fao~e:or d1-
r.1<'n.c;iune:i lor reală. Dar dincolo de aparenta de 
f111ă iromc, cce:t ce transpare C'U insistentă tl111 
rteca"e rrtspuns cstP apelul ln pi'LstrarC'a simtului 
măsu:-ii, la cinste şi demnitate, l.n intelegerc ~I 
4cncro1:ilate. t·aJităll nrCtprii ti11c:·1lor ţ:eneru(1l·1 
actuale. 

R eluind o mai ''eche preocupare a re
clartiei. de a aduce în atentia factori
lor de răspundere, a tuturor CC'lor ce 

munc~ in motchn.e problemele specifice sezo
nului d<' iarnr1. gazeta „ Ori7ont" - Vllcea nr ·):rnn 
publică U'l amplu raid-anchetă intitulat Brigad.1 
tlc anchetă „Orizont" in acţiune. Asti!zi despre 
„Zootehnia - vatra cu foc continuu a agricul
turii ". Com:t.11:\rile din mai multe unităţi agric:ole 
!:>meşti. Gradiştea, Livezi. Za•reni) evidentiază 

a.:: rez ... 11,1!C"lc bune obţinut<' de U'1ele dintre 
accste:i. cit şi măsurile ce se impun (lentru apli
_.1rca cu r:\c;pundt>re a mc,odelor ;igrozootehnice 
C'Clc m.ii :l\'an~1te, metode car0 sil det~rmine re
tultatc la nivelul maxim al potenţialului de care 
dispun toate unitiitile. Iluslr<1tă (clin păcate nu 
foarte semn1ficnliv. cu fotogn1f11 .. de ~N\'l<"ÎU" 
c;i nu cu mstJntani>», aş1 cum ar fi fost 
de d'>ril). ancheta se încheie cu citeva concluzii. 
binevenit<'. re.wmincl constat,1r1lc r·r oorteri101• '>i 
!ormulinrt unele sugestii pen tru desfăşurarea tn 
viitor a acUvităti1. 

OBSERVATOR 

într-o colecţie de folclor con1em
poran". Fără supărare ? 

Oricit de comprehensivi·· am fi. 
la rindu-ne. nu reuşim să intelc
l?Cm cum pot si'i lim;ească din iu
dete... unele localitflti. Mai pla11-
iibilă ni c;-:ir fi pfirut omiterC'a, din 
colcctiile de folclor contemporan, a 
crcatieî arti~tic<> a at-estor local•
tăti. Fra:w citată .c;pune însă alt
ceva. 

• Cdt'ri~ti ş i feroviari -
C'ilim in nlmanahul „Lumea": 

. Am cre::it. dt'ci. o retea. const tui 
t;i exclusiv din voluntari francc 'i. 
tota aviatori snu c·cfnişti (s n.). pc 
care am numi [) ~Rcteaua intera
lint5• ··. Eviclenl. o i.:reşcală datora
tă îrnpt1minteni ·i' termenului „re
ferist·'. ajuns s1110111m. pentru multi, 
<'li „ferovi.lr" El vine. t')tuş i . ele 
la sigla C.1".R.. altfel spus Căile 
F'C"ratc Române". 

• Canale 

J\flilm din „:\1unca" (18 dec<>m
brie) despre ll melodii ştiintifică cc 
pe1·mi!e: .. o tratai·c eficientu a im-
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bolnăvirilor canalului lacrim:\I al 
ochilor (s.n ). prin înlăturarea to
tală a ciupercilor. pină la linisti
rC'a deplină a canalului." 
Aşteptăm cu interes metode si

milare pentru tratarea celorlalte 
can ale lacrimale, cum ar fi : al pi
ciorului. al urC'ch.U. etc. 

• Dl'1.acorduri 

Cităm din .,Orizont" Vilcca 
(19 d\!cembrie) : „ Dar ~l va Ci. pes
te o lună. tatăl unui copil .:are se 
\'a naşte la maternitatea din Rm. 
\'ilceu, a cflrei mamă locuieştp in 
judetul nostru.·• Un .. mic" dezacot·d 
(„dtrei", în loc de „cărui") şi mama 
t.'Ste ... a maternităţii nu a copilului. 

Un alt dezacord - cu bunul 
guo;t ! - apar(ine ilustraţiei artico
lului din care am citat. Dcsi>nul. 
reprezentind un flacon pe rate scrie 
„Sudoare Spray", se doresle, pro-

babil, o izbutită ironie la adresa 
eroului notei critice - un tînăr 
care refuză :.a muncească 

BREI<' 
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: LimbaJ~t presei · · 
(continuare din pag. 24) 

comunicăm nu la nivelul unor gru
puri sau indivizi ultraspecializati, 
ci la nivelul larg al colectivilătii. 
Dar aceasta e o problemă de op
ţiune ce depinde de fiecare gaze
tar în parle. Poţi să scrii un arti
col bun, cu multe neologisme şi el 
să fie foarte convin~ător şi limpe
de, după cum poti să scrii un ar
ticol în care cantitatea de neolo
gisme să fie minimă dar, din mo
dul în care e gîndit şi realizat. să 
pară obositor. încărcat. inadecvat 
intenţiilor. Nu voi pleda. desigur. 
pentru excesul inulil de neolo
gisme. 

In crilica lui George Călinescu, în 
general în literatura sa. întîlnim un 
număr mare de neologisme. de cu
vinte calchiate din alte limbi, cu o 
inventivitate impresionantă. E uşor 
de observat că cel mai adesea. în 
structura frazei călinesciene ele 
devin usor de înleles. Poale că, 
scoase din context. nu s-ar ju<:ti
!ica atît de profund. dar. in fraza 
călinesciană asemenea cuvinte dau 
snvom·e şi adîncimi textului. impun 
printr-o personalitate stilistică 
inconfundabilă. In această privintă, 
îngădui(i-mi să revin asupra ideii 
că şi în cazul publicisticii pe care 
o promovăm în presa noastră de
vine tot mai vizibil faptul că zia
ristul aspiră a-şi contura persona
litatea şi din punctul de vedere al 
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hmbajului folosit. Cred. de aceea, 
că am şi ajuns în situaLi<i de a 
vorbi desore personalităti ale pu
!>licisticii noa<;tre. Avem gazetari al 
căror stil ii putet)'I recunoaşte. ci
tindu-le articolele sau reportajele 
fără a mai fi nevoie de semnătură. 
De la modul în care-şi ~ndesc şi 
îşi construiesc articolele şi repor
tajele pînă la modul în care comu
nică ideile si sen timentele trăite în 
fata faptelor vietii. ei şi-au contu
rat un stil propriu. Stilul nu tine, 
fireşte. numai de limbajul folosit. 
ci de complexitatea articolului. de 
viziunea generală. de modul de a 
concepe şi structura mate1;aJul ou
blicistic. Dar, una din componen
tele deos_ebit de important.e şi care 
ajută h1 a defini personalitatea unui 
publicist este limbajul folosit. topi
ca frazei. .apelul la un anume tip 
de cuvinte. Lucrurile sînt mai vizi
blle în publicistica literatilor. Cînd 
scrie cronică sportivă un seriilor de 
inventivitatea verbală inegalabilă a 
lu. Fănuş :Neagu sau c'lnd face pu
blicistică pe teme culturale un pro
zator de remarcabilă inteligentă 
speculativă cum este Radu Cosaşu, 
ei sint imediat recunoscuti. 

Desif{ur, si în rindul oublicişli
lor care-şi limitează activitatea la 
gazetăria de cotidian sau de re
vistă sînt numeroşi cei ce au ajuns 
la un mod de exprimare propriu, 
care-i face inconfundabili. 

Caoacitcltea de inventivitate. in 
folosirea cuvintului - evident. res
pectind rei?ulile sacre ale limbii ro
mâne - va duce la constituirea 
unei personalităti stilistice. Există 
deci. şi din acest uni?hi de ve
dere, oerspectiva construirii unei 
oersonalităti publicistice. Aceasta 
n<'insemnînd că nu există un lim
bai propriu comunicării prin uresă. 
comun mai multor gazetari. Modul 
în care este redactată o informatie. 
un articol pe o oroblemă anume 
(chiar dacă autorii sînt diferiti 5i 
gradul de stăoînire a Jimbii. gra
dul de exoresivitate în comunica
re. ni) sînt aceleaşi) va duce la 
constatarea unor elemente comune. 
E şi firesc : articolul de ziar are 
menirea de a comunica în mod cil 
mai exact. cit mai limpede o reali· 
late investigată, un fapt constatat. 
de a se situa în mod obiectiv în 
pa_rametrii acelui fapt şi de aceea. 
o anume notă comună articolelor 
de ziar este de inteles. 

- Unele neologisme revin, totuşi , 
cu o insistentă deosebită in presă, 
măcar în anumite 1>erioade. Acum, 
de exemplu, am impresia că citesc 
d<' mai multe ori, in fiecare număr 
do ziar . verbul „a r evigora". Cum 
se explică. după opinia dumnea·· 
voastră. aceste prelerinte „se:rn
niere" ? 

- Mărturisesc că nu am tresărit 
cînd am intilnit acest cuvînt, deşi 
în folosirea lui există un anume ex
ces. Dar excese sînt de constatat 
si în ceea ce orive5le folosirea al
tor cuvinte. Yă amintiti. într-o vre
me nu mai puteai viziona un i;pec
tacoJ de teatru. sau un film. nu 
mai puteai citi o carte fără ca să 
afli. din comentariile de speciali
tate. că ai avut privilegiul de a fi 
văzut un spectacol sau un film .. dP. 
cxceptie ''. de a fi citii o carte ce 
nu uutea fi ocolită de acelaşi cali
ficativ. Mai nou, cuvîntul „de
mers" îl întîlnesc utilizat foarte 
frecvent. Există un fel de modă a 
cuvintelor. Cineva foloseşte pentru 
prima dată un anume cuvînt, în
tr-un anume context. Un cuvînt 
sau o expresie neinregimentate încă 
intre cele de care se sorijină in 
mod curent „ imaginatia stilistică" 
a ziaristului. Va fi. deci - printr-un 
m imetism ce işi alf.lă rădăciniae în 
comoditate - preluat. Unii cred, 
în mod eronat, că esle suficientă 
folosirea unui cuvînt. utilizat în
deobşte într-un anume tip de ar
ticol, ca el să şi poată face artico
lul resoectiv de tinută. să-i con
fere demnitate. Dar. ca orice modă, 
aceste cuvinte sfîrşes.c prin a de
veni locuri comune de care ,.entu
ziastul gazetar" va simţi sin~ur ne
voia să se desprindă pentru că. 
prin prea frecventa utilizare, a~c
menea cuvinte pot banali1,a chiar 
şi propuneri publicistice. altfel. in
cit.ante. Văipropun să 'inscl"ieti. deci. 
.şi verbul uşor ciudat „ a revigora" 
în categoria cuvi!'ltelor care fac 
modă dar nu pot face epocă. 



flfe pentru un dicţionar 

al oamenilor de presă 

Luigi Cazzavillan 
t\u departe de Cişmigiu - latura 

dlnsp.:e Ştirbei Vodă - există o 
sll'adă al cărei nume - LUIGI 
CAZZA VILLAN - nu spune prea 
mul:e bucureşteanulw de azi. după 
~m bustul accluia.şi Caz.zaviUan, 
aflat ln părculeţul din imedi.at.'.l a
propiere, peste drum de fosta Scoo
lă italiană, nu aduce nici o lărnu
nrt' în plus. Acestea s'int două din 
pu\lnele urme ce mai runintesc <le 
!ond.itorul şi directorul <:elul maJ. 
lll.lJ'e ziar românesc din prima ju
mlll.lte a secolului al XX-iea şi, 
tot.odată primul nostru ootidian al
cătuit după principiile ziaristicii 
mod(·rne: „UNIVERSUL". 

Lu1::i Cazr.avillan s-a născut la 
I ianuarie 1852 în localita1A1 Ar
zignanv :n Italia. 1n anul 1357. la 
vlrst.a de numai cinci ani. rămîne 
crfan de mamă. Mai are inel'\ 
patru frn\1, toţi mai mici dccil el. 
~L'lma vitregă ii va iubi pe copiti 
Cazza\•1llan şi de aceea Luigi îi va 
purta de grijă la bătrinete. adu
dnd-o la Bucureşti, unde necasta 
V3 rămîne pină la sfîrşitul vietii. 

In 1866, după terminarea şcQ]u 
primare, Luigi .întrerupe i;tudiile 
liceale pentru a lupta împotriva 
austriecilor. Ave.a numai "Paispre
zece ani, şi aceasta pare a fi fost 
pri.'lla manifestare a unei firi în
treprinzătoare. La 3 octombrie 1866 
u încheie pacea de la Viena şi 
micul aventurier se întoarce la 
şcoolli şi urmează cursurile „Insti
tutului Tehnic" din Vicenza. 

Abi.a împlinise optsprezece ani 
cind izbucneşte războiul lfranJOO
gennan (1870-1871). Garibaldi in
te:vlnc în ajutorul francezilor. Caz
za,·illan se înrolează şi se distinge 
în luptele de la Dijon din 20-24 
Ianuarie 1871. Pentru comp.-.f'tarea 
n vitejească este avansat subloco
tenent Ln terminarea războiului, 
Caz1Awll1an se angajeaza impiegat 
la „Dlrectiunca Generaltl a Căilor 
Ferate" din Torino (1872). d:ir 
in 1873. se înrolează din nou în 
armată. tn momentul izbucnirii 
ră7.boiului sîrbo-turc (1876). Cazza
villan iple:1ci'I !din Italia pentrru a 
lupt.a împotriva turcilor. alături de 
armata sîrbeasci'I. Autoritătile mili
tare italiene nu apreciază z.clul 
!ostului garibaldin şi îl declară dc
ze:'!.or : sirbii. dimpotrivă. îl ina
ln'e:uli locotcnen~ şi îl decorează. 
La sfirsitul războiului. situ.atia lui 
Cazzavillan nu este de im·idiat : 
sîrbii. de partea cărora lupt.ase. au 
'nst învinşi, iar acac;l\, în Italia, 
este considerat dezertor. 

In act'sl moment. în car<' lin1i.rul 
lt6llan pare să .fi fost re! pu ti n 

dezorientat, izbucneşte razboiul 
ruso-româno-turc. Nu este, deci, de 
mirare că Bucureştiul a al.ras aten
ţia unui ~irit intreprinzător şi a
venturier cum era Luigi Cazz.a
villan. Acest.a vine la Bucureşti 

hotărit să cantinue lupta antioto
mană, începută alături de sirbi si 
cere să se înroleze în armata ro
mână. Legislaţia Romllniei nu per
mitea însă înrolarea străiniloc în 
armată şi în această situaţie Ca
zavilLan devine coreswndent de 
război .al mai multor ziare italiene 
(printre eare „n Secolo" din Mi
lano) la Bucureşti. 

După război, se pare că ziarele 
italiene l-au dat uitării pe cores-
pondentul -Oin România. moti\' -pen
tru care acesta este nevoit să re
curgă la diverse îndeletniciri. O 
perioadă ceva ma' îndelungată 

- 10 ani - a !o.st profesor de 
Jimba italiană (!alină) la liceele 
„Sf. Sava" şi „Matei Basarab", si
tuaţie care-l nemul~umca atît ma
terial, cit şi moral. Se pare că o 
primă focercare de a-şi •rotunji mo
del;tele venituri de cadru didactic. 
o constituie înfiriparea unui comert 
imid cu produse farmaceutice de 
provenientă italiană împrejurare 
care, prin problemele Ilegale de re
clamă, l~ îndreptat SPl'C presă. 

începuturile presei românesli pot 
fi considerate rclati v lîrzii. dacă 

facem .referire la data ;ipariHei pri
mului ziar din 1lume („Gazeta din 

Pckln" - 911 c.n.) sau a primului 
periodic european (1605 - la An
vers). Dar dacă tinem cont de de
calaJul economic existent atunci 
intre Occident şi zona sud-est eu
ropeanu din care facem parte. a
pariti.a primului periodic românesc 
după aproape două secole („Courrier 
de Molda vie" - Iaşi, 18 februa
rie 1190) nu constituie un fapt greu 
de expliaat. 

In periooda imediat următonre 
războiului de independenţă, numă
rul 7.Jarelor din ta.ra noast.ră era 
destul de ridicat. Nu acelasi lucru 
se putea .spune despre numărul ci
titorilor. Cauza trebuie căutată în 
uniformitatea acestor rperiod.ice. 
care abordau exclusiv teme politi
ce, pe marginea polemicii dintre 
partide. Restul articolelor erau tra
duceri din ziare.le de la Pesta şi 
Viena şi, uneori, foiletoane. de re
gulă, tot traduceri. In iacestc con
diţii, în care cititori de presă enau 
doar cei dlrcct interesati de pro
blemele polili.ce, în marea majori
tate membri ai ,partidelor din acele 
vremuri, nu est.e de mirare că ti
rajul cel mai mare nu depăşea 
5 OOO de exemplare zilnic. Toate 
tent.ativele de a capta atentia ma
selor, deşi au fost numeroase (,,Ro
mânia liberă" - 1877, „L'Orient " -
1877, „Le Journal de Bucarest " -
1870 ,,Războiul " - 1877, „Basara
bia"1 - 1879, „Democraţia Naţiona
lă" - 1879, „Contemporanul" -
1881), au eşuat. 

Am putea spune că 'intre~ ac
tivitate din domeniul presei era 
dominata de o conceptie elitistă. 
excluzîndu-se de la bun început şi 
cu bunăştiintfl din rîndul .. consu
matorilor" potenţiali cea mai nu
meroasă categoric, masele din sub
urbiile orăşeneşti. miile de lucră
tori din intreprinderi, ucenicii, 
meşteşugarii ele„ care formau o ca
t.egorie socială cc se afirma cu din 
cc ln ce mru multă pregnantă toc
mai în accusla pcriOcîdă. 

Marele merit al lui Cazzavilla.n 
este de a fi intuit perfect cererea 
latentă de cultură prin intermediul 
presei a categoriilor sociale sus-a
mintite. Că a fost vorba de un act 
conştient sau de unul pur intuitiv 
este greu de precizat. acum. dupA 
mai b ine de un vc.ac. 

Cazzavillan are deci meritul in
contestabil de a fi intuit perfect 
caracteristica .acelor ani si de a ti 
pus punctul pc i : la 13125 septem
brie 1881 ci tipăreşte primul număr 
din foaia pepulară „Fratemita.tea. 
ita.lo-român~ - ziar pelitico-li lcrar 
septemenal ", în format 7 bis (54)/ 
37). Calendarul ziarului „Frăţia ro
mâno-itallanil." pentru anul 1883 
precizf'az!l · „Acest ziar („.) a. fost 
fondat cu scopul de a apăra. inte
resele politice- <;.i cconomke ale Ro
mâniei, a propaga mai mult infrll.
(irea poporului român cu cel ita
lian ':li a lupta pentru unirea 1a
lin3, prcr ursoarea noii civi1i7.a
~iuni ". 

Nu este deloc <-xclus ca profeso
rul de limba il.aliană de I.a licccl0 
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Fi$e pentru un dicţionar 
al oamenilor de presă 

„Sf. Sava" ş! ,l\I a' •i B:1-.or.1b :.;-1 

Ci cunoscut lucrarea lui I. Heltade
Ht! u!escu „Paralelic;m intre diakc
t<>le italian şi român ", ~păru tă in 
.anul 1841 Ace.:ista pare .s<i f, !ost 
un argument pentru tipărirea zla-
1 .1lui in limbile rv'l'l!În[1 ~i itwlia.nli, 
Jeo;i ·ece. dupr, ap:ir \ia primulu 
num 1 Caz.mvil an decl;, -, : ,,,tul ti 
o să mă înt rebr pentru cc am sco-; 
ziarul acc„ta în două limbi. Răs
punsul mru <' ac~ta : celr două 
limbi sint surori. Ion F.liadr carr 
a scos primul ziar rom ânesc din 
Bucureşt i , „Cul'icrul românesc" a 
introdus numeroase italienisme ' în 
limba româneaseă. A tipărit ş i el 
dtva timp ziarul său <·u tc:\.t ro
mânesc <:oi francez, ba <'hiar şi grc
rrsc. Eu \'l'Cau să arăt d l d e a.pro
J>iate sint cele dom\ limbi - ita
liana ş i româna - şi cit de lesne 
Ir va ti românilor 'lă prkcapă tex
tul italian, ca şi italienilor, trxtul 
a lăturat, român ... " 

Jn tm fera de nfirmore cu on
Cf' orct a fimtei nai ion ale indepe-n
denlt' a românilor c;i ven'nd în în
timpinarra curl"ntu 1i de- aoroprC're 
<le natiik latine din OcC'irlent. ini
tia~i\·,1 tip il"irii unu zi ,.. în rlnui't 
limbi sur·>ri - româna şi italia
na trebuie să fi fost prim tă cPJ 
putin cu bunăvointă. a•ir de cătrf' 
autm·ită1.i. cît şi de către cititori 

M icul SU<'C'e<: de început pare a 
nu-l multumi pc ener,i:icul italian. 
care caută m<'reu noi formule pen
tru .. fnaia" sa Astfel, în 181l2 
schimbă Uliul acC'.'lteia în .,Frăţia 
româno-italiană". întelei?înd că nu 
e-;te tocmai recom:mdahil c:-1 un 
ziar ce npare Jo Bucure.c;t' să rmnă 
Ttalin înalntea României. fie si nu
mai În titlu. ~emu]!umirM culmi
ne::izl\ cu încetcP·ea .apar ~ie: .. Fră
(it>i rnmâno-ilaliene" şi inlocuirt>a 
sa cu zl:1rul „Tr<'buin<'iosul ". în 
car<.> lex"tl in 1imba itc !ian<'\ c-s•p 
suorimal. '1oul titlu <'SIC', în mtYl 
Pvid„nt. o ale~ere nu •ocmai "'eri
ciUi şi Cozzavillan îl transformă în 
„N eet''larul ". Es•e c-viden•!I intcnfo 
' 1i C''lzz.1vill:m de n CI'<':l un or
itan rle presă cart" să se vîncln. ti
tlul ne:\\'înd ol' SC'op deci• acela dC' 
:l-l impunf' cititorilor. cn fiind in 
disr>f"nsabil oricărei familii. In ,_ 
ce-s~ scop c-1 a desf:1Surat o ma·" 
c"l.mpanie publicistică. cu toal<' atri
butel<' unui pro~am de marketin<' 
<lin zilele n~.:;tre, încerC'ind să sa
tisfaci\ cc-le m'1i dive~<' cerinl<' 
Sim:ura omisiunf' - politica - este 
un act dclibernt. C 17.za\•illan din 
clu-s' foa~·e bin<' seam'l ca nu va 
nute., intra în compclitir, pe aceas-
1 ă tf"mă. cu m.1rilt' ziare .al<' tim 
oului Pundul forte al C'amp;miei 
rlf' lansar<' a „foii" -;.,le. ('onstă în 
:-lCT>"'la··t'a unui cn•dit l ·'al ~ 1biec
IC'lor ignornle cu disprel de crmc11-
1-..ntl\ şi care. de f:lpt, l'rau speci-
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<' p1·cse1 faptul divers, literatu
ra uşoară. dialog cu cititorii, i'ito
l'Îa romanţată, reportajul etc. 

Juste\ ea C'[1ii alese de Caz.zavi !lan 
c.s:e probata de faptu, cf1 reuşeşte 
s:1 \·indă cinci mii de exemplare pe 
zi in~r-o perioadă cind • rajul obiş
nuit c··a rle numai trei mii de 
exemplare ?.1lnic. 

O problemă deosebit de impor
t.nnta estp ncec.1 a tipărini pro
priu-zise. Indit;Cut.abil, nllm'.ii lipsa 
m1jloacelo1 financia1·c l-a putut de
tcrmin.1 să apeleze, pentru inct•pul. 
J;i servicii I<' tip()graiii lor IJucurcş
ll•ne ale \'remii (,.Dor P. Cucu·. 
„Noua tLpo~rafiP na\ională ". „Tip'l-
grafia modC'rnă" a lui Cr. r.u:-;. 
„Tipog1 afia I. Binder·'). Cauzolc 
deselor schimbări ale tipografiilor 
IJ·C'bu;e căutate în ncîntele~erile is
cate de f.aptul că lui Caaavillan 
i-n Co • imposibil s.1 C• .nvingu pe 
potroni1 rcspectivelo1 tipografii cft 
\•indel'<':t zi~1rului său cu un pret 
f "te scăzut er l hot.irit.oare în vb-
inen•a unt•r profituri insemnale 

E"••nrimic \"o.bind, C.inavlllan în
tC'ic.-:.c!'C' inuintea celorla)\i ceC'a ce, 
(.1 prim:i veder<'. p:1re paradoxal · 
!'cad ·rea pretulu e.s•e in mi1sur.~ 
sfi aducă profituri însemnate prin 
c ·l·şte:·ea cererii 

De indat[1 ce condiţiile materiale 
i ·1u permis, Cazzavillan înfiinteaz!'i 
o tip· .raf.c proprie. s1tuatA în Ca
lcu Dorobunti nr. 8. în cm;a unui 
na.-ecnr<' colonel ::'.Ilicule.seu. Tipo
gr,1fia s-a numit - se putea alr
fel ? - „Tipografia româno-ita
lia.nă ". 

Editarea „Ziar ului Ilustrat al că
lătoriilor şi intimplărilor pe u~cat 
~ i pe mare (după modelul unei re
\•iste pariziene de succes - „Jour
nal des voyagcs'') arată clnr inten
(ia lui C.azzavillan de a realiza o 
întrepnndere de presă. Tn acec;t 
liens. proiectează în anul 1884 un 
ziar popular, destinat sl înlăture 
o:;ce C<'lncurenta 

Abordînd problema de pe princi
pii comerciale, de..5i nu a intentio
n •• t să fac[1 din ziarul s<'lu un in
strumlmt cullural - realizînd „zia
rul cles tinat oricui, fără deosebire 
el<' pregătire culturală sau socială" 
(N. Inga) - Caz?.avillan a adus un 
serviciu incontestabil prCX'csu1u1 de 
culturaliwre a maselor. prin sim
plul fapt de a fi stimul.ni poft l de 
a citi. de a se inform:i ;:i celor care 
1·onstitu1au clasele dt> jos ale socie
taţ1i. ignorate complc>t de cei .. de 
sus". 

Desigur. cei c.1 re au fost martorii 
apari(it"li în Capitală, luni. 20 au
jţust 1 llll-l. a primului num:lr al zia
rului „Unh·arsul" - căci dt>Spre 
acest ziar este vorba - nu ave"lu 
rle unde s;\ bănuiască ascensiunea 
ru1~erf1toarc• 41 noii . .roite" (aşa f'rau 
numite - dispreţuitor - public;i-

~iile care .apăreau în formal miel. 
S ngu i care vu:· fi crc-zut l:l 

reuşita ace;)tei actiuni au fost Ca
ZZl\'illan şi. mai mult ca si~ur, 
membrii m.cii c.<·hipe redacţionale 
şi tehnice dw Calea Dorobnnti nr. 8. 
&.. pare ci1 cel<' 3 OOO de foi care 
au .tp:lrul în ziu:. de 20 augu•q au 
(nst lipi\ritc personal de .s"'ia p:i-

·onul ui , Teodora Cazzavlllan (ni\s
cută C"rllciunescu) . cnrc u învîrtlt 
t 'll;> d(' lrc· ore m·ca mosină pro
d11s{1 d<' fabdca din Augsburg. 

Un ziar cu acl•st titlu - .• Uni
vt·-..ul ' - apftn1.sc d('ja. în Bucu
r~! . in anul llM5. editat elf' pro
fC'S<•t ul Tosif Genii ie de la liceul 
,.S Sava·-. dar avu!-.ese o virilă 
foal'te -;curttl. de numai rloi ani. N1.1 
este exclus ca titlul să-i fi fost 
inspirnt lui CaZ7.avillan de aCC'astă 
public;1\ie. d"r mai p;·obabll c.-,te 
c;'\ s-.1 inspir:-it de la z1•trul itolian 
„II Unh·crso ". Cert est.c faptul că 
a f<l<;' o < lc>ge:-c norocoa:;a, ziarul 
.1parincl sub acest •it.!u timp de miti 
bi11c dP n L1m'1•41te d t• \"eac 

„Universul '' era o singur~ toa1e; 
pi rnă cu fapte di\'erse un roileton 
. sc,za1 >nai • difer:!c crime. plu~ 
preparatele medicamentoase a!e 
C rm:l<'1~tului itnll:, BC'rtel „ ori-
111111 t•1rn!zr,r de anun\uri al zia
rului. 

De la bun început. „Unive u ·· 
a prt>z<'n at rlou(1 caracterisl ici ca!'e 
se \ ,~ d0\'edi. cu !impui. hot· r'
tua.ce 1n lupt.a pentru r1cupare'.l 
unui loc de seamă în ansamblul 
pn_sei romăneşti · pretul - 5 bani 
exemplarul - şi ora apari\ iei -
î am_ lmenl:tmăm c; celelalte zi:i
re 1pf1reau t ie la ora prînzului. fie 
după amiaza). cali!atea şi origin:l
l:tatea materialelor neputind fi 
încă luate in discu\ie 

Faptul ci't. dupl\ numai zL·ce ani. 
în 1!194. tirajul „Universului " a 
ajuns d<' la 5 OOO la llO OOO zilnic. 
confirm[! o dată in p us meritele 
lui Cazr.avillan şi ale echipei sale 
redactionale, foar1<' redusă numeric 
chiar ~i pentru .acele vremuri : pa
tronul, so\ia sa, doi-trei redactori 
(Nicolae Procopie. Al. Stăncescu) şi 
cinci-şase difuzori cai·<'· vindeau zia
r JI pe c;trazile C. ')italeL 

Deviza înscrisă pe frontispiciul 
ziarului „Dreptate pentru toţi , toţi 
pentru dreptate ", este poa•e, c.im 
pomponsă. cu .atil mai mull cu dl 
C':tzza•:illan. nefiind cclătean r:l
man. evită să abordeze (şi din mo
tivele mai sus arătate) într-un mod 
h11tllrit probleme rle politica inter
nă, în ciudn faplulu.i ci\ ziarul său 
este ir.dependent. Cazz:willan amin
teşte permanent redactorilor săi să 
nu ia partea nici unui partid : 
„Niţi ru ala, niţi cu ala ! . .\s ta este 
Universul !" repeta (') în rom;îna 
pe care gurile rele spun c;\ nu a 
rN1şil si'1 o stăpineac;c{1 prea bine 
niciodată. Noul venit în lumea p1·e
sei a fJs' primit cu bunăvo'.nţă. a 
l1!udine ce va persist."\ atît.1 tlmp 
cit .. U'l'versul" nu se va amc.c;teca 
în via " politică rom11.nea.c;că. 

Un incencHu izbucnit fn ~nul 18M 
la 'lediul ziarului d in ~trada D oM-



banii nr. I! clclcrminr1 l11ltlarea sa 
i.~ ~!rada Brewianu - întii la 
nr 19. pină în 1891, şi apoi la 
n: li - unde redacţia va [unc
lt in., pină în 1930 (clădirea există 
~1 azil. cind s-a construit pahtLtl 
z'arulu' „Universul ", clădire ce a
l:posteşte în ,prezent redactk1 z!a
rului „Informaţia Bucureştiului" 5\ 
!iP·"::rafia „Informaţia ". 

Putem presupune că situarea 
noului sediu într-un t>un vaa co
r.iercial a fost căulală <..le Cazza
\;:lan, care profită de împrejurare 
şi de:.chide magazine comerciale la 
parte'.'\!! clădirii redactiei. Succe
sele comerciale ale lui Cazzavi !lan 
~u .au intirzi:at să provoace invidia 
ş: ~eactit potrivnice la cei mai pu
J1n inh·eprinzători sau norocoşi. 

Spiritul întrepr i nzător al lui Ca
zz.willan este remarcat de conaţio
n1J11 săi, ·destul de numeroşi în 
România, şi mai ales in Bucureşt.i, 
care. la 8/20 ianuarie 1896 l-au ales 
p:-eşeclinte al „Societăţii de ajutor 
reciproc şi de bine-facere intre ita
lienii din România". 

ln cadrul neobositei şi multilate
::itei activităţi pe care o depuni>, 
Cazzavillan nu uită nici un mo
ment să situeze în centrul preocu
părilor sa.le dezvoltarea „Univer
,J!ui ". Anul 1899 reprezintă un 
moment de vîr[ şi. totodată, de co
l1tW'a în viaţa cotidian ului său care 
însemna deja la această dată un 
nume in presa românească. Cu evi
dentă mîndrie. Cazzavillan îşi pre
z;ntă intreprinderea în „Almanahul 
1.i!li\·ersul" pc anul 1899 : „Mai 
inlii «Universul» s-a tipărit in 
3 OOO de exemplare, cu o mică ma
)ină din fabri ca Augsburg, pusă în 
m~care cu m ina şi care nu dădea 
decît 1 OOO de foi pc ceas. Acum, 
tipografia Universul este înzestrată 
cu următoarele maşini : tre i maşini 
rotative, una din fabrica Marinoni 
din Paris, una Konig & Baucr din 
Wisbui·g-Bavaria ş i una din fabri
ca Derriey din Pa ris. O altă m a
şină, din cele mai perfecţionate, ue 
va sosi peste două luni. Două m a
şini speciale Konig & Bauer pen 
tru tipărit in culori. Trei maş1nt 
plane cu ci te un cilindru şi o .ma
~ină plană cu două. cilindre. Două 
maşini pentru tipărit mici impri
mate ş i cărţi de vizită. Două mo
toare de 12 c.p. fiecare din fa.br i
ca Otto". 
Să aruncăm o scurtă pri\·irc asu

pra componentei corpului 1redacHo
~.al, în acelaşi an, 1899. Ca redac
tori functionau următorii : Ion Po
pescu, Nicolae Proco1>iu, Dimitr ie 
Marinpscu-l\tarion, Petre Mirto, 
Cornel Scurtu, Laura Vampa, co
rector Po1>pin Mirto, desenatori 
I. Hlavsa ş i I. Sen geor ge, fot-Ogr a r 
I. :u arvan. 

In afară de aceştia, .redacţia mai 
număra o serie de colabol"atori 
pentru partea literară şi stiintifkă: 
V. A. Urechiă, George Coşbuc, 
Theodor Spcranţia, Şt. Furtună, Ca
rol Scrob, Alex. Hodoş (Ion Gorun), 
M. Cohcn -Lînarn. Nu lipseau re-

Fişe 

al 
pentru un 
oamenilor 

di~ţionaJ.S 

de presă 

porterii : Pana:t M~1cri, Paul Sc:or
ieanu, Leon, I. Elian. 

O «•ten\ie deosebi tă a acordat 
Caaavil1an ştirilor din ~trăinăt.a't!. 
organizindu-ş1 un serviciu telegra
fic ş1 telefonic par ticular peste ho
tart-. Nu e.stc de rnil'nre că, în a
ceste condiţii. „Universul „ a repur
tat C'iteva succese importante, de 
na.tură a-i consolida prestigiul :n 
an.samblul presei romiincşti. 

Cu prilejul vizite·i lui Carol I la 
Ţarul Nicolae a ll-lea, „ Universul'' 
a fost singurul ziar românesc care 
a a\•ut - in persoana lui P. Mir to 
- un trimis specia.I la Petersburg; 
la inaugul'area liniei fer.ale directe 
Bucureşti-Sofia a fost trimis Const. 
Xeni ; .,Universul·· şi-a asigw·at 
exclusivitatea relatărilor de la ce
lebrul proces intentat lUi Emile 
Zola, cînd s-au cheltuit cu depeşile 
chiar şi cite 1patru sute de lei pe zi. 

In ceea ce priveşte aspec~ul teh
nic, ap;.uii\ia „ UniversulUi ·· era asi
gurată de I O funcţionari cu sarcini 
administrative, un director de ti
pografie şi 2.J de zeţari, un ser 
maşinist, un maşinist şi un ajut-01', 
cinci puitori, cinci rotari, doi ste
reotipari şi trei zincografi. 140 de 
ch ioşcuri răspîndit.e în iot Bucureş
tiul, 90 de depozite în provincie şi 
o sumedenie de vînzători ambulanţi 
asigurau difuzarea ziarului, adică 
peste 50 OOO de exemplare zilnic, 
pentru a căror edi ba.1-e se conswnau 
2 OOO de lcitlograme de ·hîrtie pro
dusu de fabtica „Schill" din Buş
teni, în valoare de 1 200 lei. 

Pe lîngă această reţea de desfa
cere bine pusă la punct, un alt fac
tor cu o contribuţie hotărîtoare la 
ascensiune.a ziarului în p1imele rî.n
duri ale presei româneşt.i a fost 
preţul : „Universul" era singurul 
;,,iar ca:re se vindea cu 5 bani -exem
plarul în toată ţara. La celelalte 
publicafii, preţul de vînza~·e în pro
vincie era mni ridicat decit cel din 
Bucureşt1. 

Dar. k1 acea5tă dată, „Universul" 
estÎ) mai mult dccît un simplu zia-, 
Mie o intreprindere care inglobea-
1.ă o seric de alte publicaţii, toate 
bucur îndu-se de .acelaşi succes la 
public. 

Astfel, pe lingă almanahurile a
n ua :e („ Frăţia româno-i t.ali ană ·-. 
„Calendarul universal ni ziarului 
Universul", „Almanahul ziarului 
Universul'"), tipografia din str. Bre
zoianu încearcă să stimuleze şi să 
răspundă celor mai diverse gusturi, 
c:-dilînd o serie de publicaţii cu cele 
mai variate profiLw·i. Amillltim din
tre acestea: „Pisica", „Hoţul ", „Ve
sella ". „Ziarul ilustrat al călători
ilor şi al întîmplărilor pe uscat şi 
pe mare", ,.Universul literar săp
lăminal ", „Tesaw-ul familiei", 
„Universul amusant", „Moda p..1ri
ziană ". „Teatru şi muzică". 

Caz7.avil lan este în :icest moment, 
la pra~:.il c'lintre secole, cea mai im
por1.an'i person.1lilate din cadrul 
coloniei il.alienc din România, :iJ 
t•[1rei preş<'dmte este. La ace::istă 
poziţie au contribuit. neindoieln:c, 
şi ges•urile filanbropice, gestw·i pu
sib i le numai şi numai modestei „fi
~uici '' de cinci bani a cărei vi
guroasă ascensiune în ansamblu l 
presei româneşti nu a rprevăzut-o 
nimeni. Amintim că Luigi Cazz.1-
vi I lan este fondatorul „Şcolii ita
liene .. din Bucureşti şi al unei 
construcţii destinate a fi azil şi 

ajunsă, mai tirziu, sediul „Socie·i
lii de Salvare". 

Apreciindu-i-se activitatea de mi
litant pentru apropiere:t dintre na
ţiunile română şi 1 i taliană, ·Cazza
villan este decorat cu „Răsplata 
m uncii " - clasa I de aur şi cu 
„Coroana României" în gradul de 
ofiţer. iar regele Umberto al Ita
lici l-a decorat cu „Coroo.nn Italiei ·• 
in gradul de ofiţer. 

ln atat'i condHii, nu este de mi
rare c;l devine eroul unor scanda
luri la care, neîndoielnic, a contr· 
buit şi firea sa volunla.ră şi, pre
supunem. irascibilă. 

La începutul veacului nostru, cinci 
se petreceau toate acest.ea, Cazza
villan se apropia de vîrsLa de c·inc -
zeci de ani, şi se păi-ea că nimic 
nu va putea împiedica tr:.t.ducerca 
în fapte a alt.or iniţiative care. fără 
îndoială că îl ;Qreocupau. Din pă
cate, ambitia, perseverent.a şi pute
re::i de muncă ale lui Cazzavillan 
nu au fost dublate şi de o robus
teţe a organismului. 

11 găsim din ce in ce mai des. 
în această perioadă. în divers-e sta
ţiuni pentru .tratament : Mehadia, 
Karlsbad etc. La sfîrşitul anului 
1903. în decembrie, Luigi cazza
v1llan este internat la sanatoriul 
Loew, din Viena, fiind traklt de o 
somitate a acelor vremuri. profeso
rul dr. Nothnagel. Sfătuit de aces
ta şi totodată, sim\indu-sc rău. se 
întoarce rn iară. 

Moare în dimineaţa zilei de 
12 decembrie 1903 şi două zile mai 
lîrziu este înmormînl al la ci mi tirnl 
Şerban Vodă. 

Această dal<i, departe de a în
semna un sfîrşit in istoria „Uni
versului ", marcncază trecerea zia
rului în prim-planul unei acerbe 
lupte pentru obţinerea drepturilor 
de proprietate asupra acestei între
prinderi, luptă care va dura pînă 
în 1920, cind se va constitui „Su
cieLatea Anonimă UNIVERSUL·'. 
mancată de procese celebre în care 
vor fi implica.te person:iili tăti de 
prim~rang ale acelol' vremmi„. 

Mihaela BRUMĂ 
Laurenţiu MITRACHF. 
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Primele noastre 
reviste militare 

In secolul trecut au apă.rut 
la noi următ.oarcle periodice 
militare (unele coniinuindu-ş1 
extstent.a ş1 după 1900) : 
„Observatorul militar " (1859), 
„Monitorul o~tei " (1860-
1920), „Luptătorul" (186&-
1867), „ Revista militară" 
(1870-1871), „Ostaşul" (1880-
1883), „Revista armatei " 
( 1883-1914), „Revista artile
riei" (1"887-1930), „Cercul 
publicaţiilor militare" (1890-
1904), „Ecoul armatei " (1893-
1899), ,,Revista infanteriei" 
(1897-1937), „Gazeta milita
ră" (1899), „Gazeta soldatu
lui" (1899) şi pntru reviste 
cu titlul „România militară" 
(1864- 1866; 1891-1897; 1898 
-1899 ; 1899-1940). 

„l\IONITORUL OASTE!" 

La 6 februarie 1860 apărea, 
la Bucureşti şi la laşi, pu
blicaţia „Monitorul oastei ", 
care poate fi socotită înte
meietoarea presei militare ro
mâneşti. Cu cîteva luni mai 
înainte (din iulie şi pină în 
decembrie 1859) apăruse la 
Bucureşti „Observatorul mi
litar", subintitulat „ziru· po
litic şi ştiintifjc'·, dar acesta 
a fost un început modest. 
lipsit de continuitate şi nici 
nu a avut un conţinut pre
dominant militar. „Monitorul 
oastei " a apărut fără între
rupere timp de şaizeci de 

ani (pînl't în 1920). ln pri
mul număr al acestei presti
gioase publicaţii, colonelul 
Florescu, pe atunci ministru 
de război al Tării Româneşti, 
scria : „ Unul dln mijloacele 
cele mai neînt.recute, unul 
din inst.rumentcle cele mai 
tari cru·e pot luc.ria spre a 
aduce al'mata noastră La ţin
ta dorită, spre a o pune la 
nivelul arma.telor celorlalte 
tări civiliz.nte este neapărat un 
ziar ... ". Ecll tia întîi a „ ~Ionito-

rulu i oastei", apărută la Bucu
reşti, a fost retipărită la Iaşi, 
,.din ordinului ministerului de 
rezbel al Moldovei", difuzarea 
făcîndu-se simultan. In artico
lul de pre1.ent.are se spunea: 
„SimUndu-se neuoărata tre
buintă a unui ziar oficial mi
litar, Ministerul de Război a 

hotărît a-l scoate sub numele 
de „l\fonitorul oastei. .. ··. Se 
v·1 1mpruna cu litere lat ne 
şi cu ortografia cc va fi a
doptata de Ministerul Instruc
ţi uni1 Publice... „Monitorul 
oas tei" se va împarţi in: 
partM oficială, partea neofi
cialt1, nuvele (adică nou
li'lt•. n.n.) străine, studie1·J a
supra diferitelor instilutii de 
arme, fapte diverse, varictătl 
şi publicaţiJ ministeriale .. ". 

„ROMANIA ~llLITARA" 

tntîia revistă cu acest tiUu 
a a.părut în luna ianuarie 
1864, fiind redactată de un 
grup de otiteri din C<ld.rcle 
M.inist.erului de Război. C'1u
tînd să justifice rostul publi
catiei, redactorii săi anunţau, 
în p.dmul număr : „Vom a
duna şi cerceta institutille 
vech.i, militare, ale Patriei : 
Vom trata, în lipsa de orice 
uvraje militare, tot ce se va 
raporta la instrucţiunea ai·
matei ; Vom întreţine oştea
nul român cu cunoştinţele 
militare ce se petrec în lu
me". Şi revista a publicat, in 
cc..i doi ani de aparitie (pină 
în ianuarie 1866), numeroase 
articole referitoare la înce
puturile armatei române, dări 
de seamă cu privJrc la tac
tica m1lttară, tot 1clul de 
ştiri cu iot.eres militar, dem
ne de atentia oştenilor ro
mâni. 

Folosind mijloace tehnice 
de i.mprunare mai avansate, 
precum şi colaborarea unor 
ofiteri specializaţi în publi
cistica militară, „România 
militară" din anul 1891 şi-a 
fărut aparitia în luna martie, 
prinlre fondatori a!lîndu-se şi 
generalul FăJcoianu, şeful 
Marelui Stat Major din vre
mea aceea. Căpitanii I. Pre-
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1,an şi Al. Averescu sînt pre
zenti chiar în primul număr, 
cu articole referitoare la re
organizarea armatei şi la for
marea cadrelor of.iţereşti. Ia
tă şi cîteva ştiri din rubrica 
Noutăţi : „Au sosit (în luna 
mai 1801, n.n.), zece mii de 
săbii noi, de la fabrica «So
lingen„ ... CruclŞătorul .-Elisa
beta» a vizitat (în vara anu
lui I8!H, n.n.) porturile : 
Constantinopol. Alexandria şi 
Toulon, ajungînd pină la Gi
braltar ... Experienţele cu no
ile puşti «Mauser„. de 7,65 
mm, au arătat eficacitatea 
tragerilor pe o distanţă de 
1200 de metri. .. Bricul «Mir
cea" va participa (în vara 
anului 1895, n.n.) la serbr1rile 
inaugurării Canalului de 
Nord·'. 

1n luna ianuarie 1898 a 
fost înfiinţată , prin decret de 
stat, revista „Rom ânia mili
~ară ", care s-a preocupat în
deosebi de problemele tehni
ce ale armatei: studii asupra 
tragerilor al'tileriei ; f.abrica
rea armamentului ; tactica 
diferitelor unităţi de luptă. 
Această publicaţie a apărut 
pină în anul 1946 (cu o în
trerupere în anii primului 
război mondial). ReViista a a
vut şi un supliment editat în 
anii 1898-1899, cu scopul 
„de a pune in curent ofiterii 
de toate gradele cu ştirile 
militare de importanţă, din 
ţară şi din străinătate··. lată 
două ştiri, apărnte în anul 
1898: „La pulberăria Lăculele 
a fost experimentală, cu de
plin succes, pulberea fără 
fum, invent.ală de lt. col. I
liescu ... Noul instrument pen
tru citirea distantelor, inven
tat de locotenentul Bucur Bă
descu, a fost adoptat şi tre
cut în dol.a Oa mi li lară·'. 

.,ROMANIA" - 1917 

Cea mai prestigioasă pu
blicatie românească din tim
pul primului război mond ial 
a rost cotidianul „România". 
apărut la Iaşi (şi în u it i ma 
perioad;i la Bucureşti). de la 
16 feb ruarie 1917. pină la rn 
ianuarie 1919. Nici unul din
tre ziarele oe care le-am avut 

în trecut nu s-a bucurat de 
c0laborarea unor condeic atît 

o~;:):{ ~>.!'~~ 
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de valoroase ca „România". !n de luptă, care apăreau pe 
paginile sale au soris atunci prima pagină. Poezii patrio-
împotri va cotropitorilor tării. l!cc au semnat în „România ", 
cei mai tlc :;t:!ama prozaton printre alţii : V. Voiculescu. 
şi poeţi ai noştri : :vlihail Sa- Panait Cerna, Al. T. Starna-
dovcunu, Alex.andru Vlahuţă, liad. G. 'ralnz, Andrei Bra-
Oclavian Goga, Corneliu Mol- nişte, Demostenc Botez, I. U. 
dovanu, I. Agârbiceanu, Eu- Soricu. Marile person.alilăţi 
gen Heroveanu, George Gre- militare străine - între care 
gorlan, Delav.rancea, Radu şi generalul american Per-
Rosett.i, N. N. Beldiceanu, C. shing -şi-au exprimat, in co-
Ardeleanu, P. Locusteanu, Ion loanelc ziarului, admiraţia 
Minulescu, I. Găvănescu, pentru ostaşul român, demn 
Geo1·ge Ranetti, Mircea Ră- şi brav în lupta cc i s-a im-
dulescu. In pr imul număr, pus de către duşmani. 
Mihail Sadoveanu publică în fotografia pe care o 
articolul Armata : „Ca şi în rnproducern di n revistele tirn-
trecut, s-au sculat asupră-ne pului : redactia „României ", 
puterile întunericului şi robiei în februarie 1917. ln rîndul 
şi s-au năpustit asupra oas- din faţă - căpitanul Mihail 
tei noastre puhoaiele neamu- Sadoveanu (1) conducătorul 
rilor role„. Au respins cei ziarului (era editat de Marele 
vechi valur.ile. le vom res- Stat Major al Armatei) şi 
pinge :;i noi. Armata noastră Octavian Goga (2). 
I:! tare prin dreptatea pe care Toate aceste publicaţii pe-
o apără ; ea se va întoarce riodice apărute pînă la pri-
asupra cotropitorilor ca o mul război mondial, ca şi 
furtună răzbunătoa:re. Şi va almanahurile de specialitate 
trebui să bil'u1ască ! " Tot în („Almanahul războiului " 
primul număr, Octavian Goga 1880 şi „Almanahul armatei" 
are articolul Spre biruinţă - 1890) au cont.ribuit prin 
- indemn la lupta pentru V'alorosul lor continut, la 

""""'""""'""'"""',,......-

a lungarea vrăjmaşului care 
• ne-a încălcat hotarele. 

Medicii : Botescu, Sevcrcn
nu, Eugen Petrescu şi I. Fur· 
1 ună redactau rubricile cu 
sfat uri medicale, iar pictorii 
N. Mantu şi Stoika semnau , 
zi de zi, desenele cu scene> 

dezvoltarea educaţiei milita
re şi pat.riotice a generaţiilor 
de ostaşi din anii 1860-1919, 
ştafeta find preluată apoi 
de multe alte publicaţii cu 
tematică milit.arii editate 
pînă în anii noştri. 

Ion MUNTEANU 
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• Pre:.a româncase:ă. în lllllul 
1886. în anul trecut 1836 au a
părut in wată t.ara u1mătoare <: 
ziare şi reviste : 

ZM.ltE OOTWJEJl\"'E. T .a Bu{"U
rcşLi : „Rom ânul ". „Voinţ<\ K a
ţională''. „Romfinia li b('ră ", „ S a
ţiunea. ", „Evenimentul .. , „Lup
ta", „Războ.tul „, şi „Uni versul " ; 
în limba franceză : „ L'Etoilc 
r oumainc" ş i „ I.'lndcpcndence 
roumaine" : în limba germană : 
„Bukarcs ter tageblalt'', „Buk. 
Freie Prcsse ": î·n l'mba grereas
că : Silloghi" ; încetate : „ Crai
nicul", .,Pruncul român", „Stin
dardul", „Steagul", „Războiul 
român ". „ Trompeta Bucureştilor" . 

Taşi: ,.Liber~lul", „Patria". 

Galaţi : „ Vocea Covurluiului'', 
„ Gala~ii". 

GAZETE C'U .aipari~ie de mai 
multe o:·i pe să,ptămilln.ă : 

Bucureşti: „Reforma", „Ve-
teranul", „Deşteptarea ", „In-
frăiirea. ", „Vocea dreptă.ţii ", 
în limba :zro-eol1tă : „Ha.ioetz" şi 
,.Hagbib()t"'; 'în l'mba greceas.:Xi: 
„lpiros". „lrist-0n. laontis Ana
tolia". 

fa$i : „Curierul" (Th. Balas
san). „Opiniunea" (încetat} , „In
teresele tării " (unit cu P erd a
ful), .,Lu1>ta" (strămutată în 
Bucureşti). 

Bacău : „Egalitatea ", „Ecoul 
Bacăului ". 

Birlad : „ Tutova ". 

Botoşani : ,.Vocea Botoşani
lar ", „Curierul româ.n", „Cons ti
iuţiona.lul". 

Brăila : „ Lampa", „Dunărea"; 

'Încetate : „Bomba", „Vocea Bră
il e>i ", „Soolinela Brăilei " , „Too--
1>ila" ; gre::esc · .,Ifoni selevtc
rias". 

Buzău: „Unirea", „ Gazeta Bu
ză.ulu.i"; inc-etate: .,Albina. Bu
zăului ". „Indcpcndonia romârv.\ ". 

Caracal : „ Vulturul" . 

Constanţa : „Farul Cons tan(ci ''. 

Craiova : „Dreptatea", „ Pro
gres ul'' , „Olteanul" (inc.} 

Dorohoi: „ InformatoruJ " (înc.). 

Focşani: „ Adevărul ". ,.Inde
t>endontul" ; ~rwetate: „Viit<>rul " 
„LUPiă.torul ". „Cavalul" ; 

Gaiali : „Curierul de Galaţi " 
(1n<:.). 

Giurgiu : „ Adevărul „ şi „ Vh\s
ceanul" (încetat<'}. 

T urnu Mugurele : „T eleorma
nul '' (inc.). 

Ploieşti : „ Democratul'' şi „ Cu
rierul Prahovei". 

P . .at.ra : „C()l'esp<>ndenţa. pro
\'Î ll!.?.ială „ : 

Piteşti : „Dorinf.a Argeşului"; 

fioman : „R<>ma.nul" ; 

Rm Sărat: „Cetăţeanul " şi 
. .Rîmn.i.qul Săiriat" ; 

Rm. V11icii : „Buo.it.UDUI Vîlcil"; 

'l'r . Sever .n : „Dra1>elu1 Seve-
rinuluii ", „Voinţa l\1ehedinţiu-
lui ", „CurieiruJ Mehedinţiului"; 

Tulcea : 
de Jos " ; 

„'llulcea ", „Dunărea 

Vashii : „Vaslui.ul". 

• Două ziaa·e noj vor apal'oe 
în curînd în Capitală: „Organul 
grupului Flevist" şi ziarul „Uni
rea ·•, sub direcţia dl'U i I G. B:~ 
bloeesou. C.Războ".ul", 11 -ianua
r ie 1887). 

• Negoci'crile penmu înobe.ic
rea Wl.'ei convenţii oomer.cli.a.l.e 
ou Austro-Ungaria merg Ivll'te 
slab. La toate roncesiunile .rlQaS
tre vec:nd ră::.'1)und făcînd pre
tenţiuni unai mari. Se aslgu:·ă 
că ehiar d Slur7.a. căru~a i s-au 
d·tt put.E-ri nemărgi.n:te, ar f. die
clarat ~ă n.u c.utează să ia asu
p1'ă-.şi nsponsorubi!:tatea conce
siun'lor .acordate deja d(> g·u
v-ernul ITlQStru 

Prob1b1l .că n·cg<>cier:1:e ~ vc r 
sus,penda .şi d. S'.cun;a se va 'in
Loa1>e(' în ţ.ar<I ţ>entru a pr.mi 
noi. instruc;ţiun1. ( .. Naţiunea" -I 
ianua~'ie li8S7}. . 

• Ma.rţi , 13 ia.nua.de se va da 
la At-enw un con cert în folos ul 
„Cer cului ziarl.ştilor " . D-na h.
nes::u. d. Mi:.-hc.n„ :;;i alt i ;-.'.ar-.ş. 

ş i dt:ietanţi c.unosc,1.1\i vor da 
concursul lor. („ Universul". 10 
ianua1"e 18137). 

• Al 4-lea ('OWlgrcs a l oorJ>U
lui didactic din România v<.i f. 
la I.aşi în 3-!J ,şi 31 martie ş1 l 
aprilie viitor. Cest:une.a ('C se 
va diseuta este: organizarea :în
vă1.ămintului secunda:-. („Războ

iul ", 9 ianuari<' 1887) 

• Ilumina.rea Capitalei cu gaz 
aeri.fol'm s-a <l-.c's a .<.... face f>" 
,.,ca:ă ma întin•:.ă. Pent:'U ace.st 
s~op p~;1năir'.J a intrat în "' •rbt1 
cu wmp:rnh o~ l.'fa\l. c .u·1i···e:·
sui ··. 25 ian 1837) 

• D. l\I. Ko~ălnioeanu a a:-1. -
l 'l •:a şed n \"'l de ;er: a C·1 m<:~e„ 
D ·S'l a mu:ţu.m:t adunării pen
tru re::o-rr,~ens·.l naţ'on.:ilă ce i-.a 
a.urdat ~i a de-c'!:!nt c'1 1i v:i. 
ronsa::ra re . .; ul v:etii pentru a
părare;:i :ntere-~e·or ţăn , a..:au
gînd că w1 lu':>ta pentru nde
p.en'.lcn\ă în .a ară ~. pen ru dt>
mocnaţic î•năuntru. („Na;h.1nc .... 
H ian. 13&7) 

• „Convorbiri litcrwrc" va 
1n::epe a publica capodopera 
d-lui: Oen·anres : „Don Q ui
ehottc". La această publicatie se 
vor alătura sp!enct~de e i1l·ustraţii 

făc.ui,e de Cu.sta.Vie Dore („Uni
versul ". 118 :an. 1887). 

• Izvoarele fluv iului :\Iic;s i
ssippi. P nă acum nu se cunoş
•tea cu siguranÎă i;,woare.e iuul.Ji 
Miss.s'>1pi. cel mai lung de pe
toală s.uprafata p,ămintulu'.. Se 
crede:i că izvorăşte din lacul 
Itasiea. Un exp;orator americ:i.n. 
că.pitanc1I G'.as•ier. a orgi.n'zat o 
exiped;ţie .n scopul de a rezolva 
a.ceasl..."t problemă şi a des~operi• 
d ·ncolo de I<.asca un ah !ne de 
o întindere vnst.ă şi la doi mntri 
ma: sus decât cel d.ntîi : tiu' 
M'ssislS'ip;>i izvorăşte dintr-insu. 
Lungimea rLuvi•uh.1; est.e aşa di·.:l 
de 5 126 kim („Uni\·crsu'" () 
ian. 1887) 

• P ()du1l peste Dun rt.re. D:! 
1"l~ case d n s~răinătate au de
pus oferte p('ntru constr-u. "<''1 

podu'Ju1: pesle Dun.'.lre. Preturile 
vadiaz.ă de l, 22 pînă 1oa !8 mi
J.:•:iunc, aidici ma· jos ce~:t s :'11"1 

ele 35 milioane. votată de Parla
ment. ( .. Lupta ", 18 an. 1887). 

• Circul S itloli. Pr:miha C..1-
pi1talei a d~t d-l•ui Si-40:„ dreptul 
de a-5i recon~tPui circul .ars 
7. !<:>-Ic trc :-u te de un i ncencl':.: : 
d . arh Mandrea va conduce a
C('Ste Ju~r<ini car<e se z:,0 că v·i:· 
fi t•c-rm:nalc cel muH peste o 
lună. 

D. Sido'I .a pri.ml t ele la S.:x-ie
' atea Naţională 2.8 mii 'ei C'l 

dc:;păgubir' pentru pie:-derea .-;:e 
a sufori t cu ~rdere'l. e11·,::u 'u i s.'w 
(15 ian. J.887, .,Un ·versul"). 

Rubrică realizată de 
dr. Rodica $ERBANF..SCU 



Un lexicon 
al principalelor 
dom~nii 
ale ştiinţei 
mijloacelor 
de comunicare 
de masă 

"'r n editura „Wil
helm Fink" d;n 
:\Iiinchen a apă

rut un ,mportant şi u
til .ex icon des1..na t 
<:crtetălorifor, dar şi 
pub:!cului larg, consa
crat principalelor ra
muri ale mijloacelor de 
co:n:.m:care de masă :n 
acccptiunea cca mai 
?argă a Cor, adică ~n
c;uzînd pc lingă radio, 
te'ev:iiune, :1aare şi re
\" ste domenii ca s.cri-
10oare:1. filmul, broşura, 
loZ°'.n" . iiscul. teatrul. 
c~rte'I ck 

Est \ li oa de p:-Jma 
perspe:'.. vi\ <.le ans:1m
blu :ipărutU pină in pre
zent in R F.G. a~upra 
mij!oacelor de <'omuni
care de masă. punind 
în evidentă actualul 
stnd:u al re~c-eUirii fn 
acci.t domMiu 
După o bogată intro

ducere axată pe rolajia 
d'.ntre ştllnţa hteratu
r"I şi .ştiinţa mijloace
lor de comunicare de 
~.i sin• pre7,('nfak 
amllnuntit pnnc1palele 
p:-.)b:e:ne .a e cer e• 1 
unor mijl<1a:e spet·~ fice 
de comuni:.\1rc de m:is.:i 
Pe dîngă con::~ptt>. teo
nc si '~torle. în fieca
re din capit< t·~e con
i;acrate unui m Jloc ~n-
d \'ldual de romun c<.~c 

de m.1Să sfot oforite 
date de eren;ă pr.vi.nd 
prod'U«rea. d·i.5' ribu 1 rea 
ş1 recepţia m .. o • ..ilui 
respectiv. „Oamenii -
se arată în 1c;tudi1.11 tln
troduc~h· - che:tu!<>SC 
în prezent tot m.ai 
mulţi bani pe!' ni m.j
loacele de romu~i~.are 
d~ :mas:l ", relevin:iu-se 
că acest f(.nv.mcn ar~ 
printre cauz.e creşterea 
duratei l,JT\l>U1"..11 : ber 
şi o mollvatie soc.,"tl
p.,2hr-'og.ca. Şi. deşi a
<Xst f en<>m<.'n este co
mun t,1• 1rur m:j:oace
lor de oomuni·:«1re de 
m-isă, ri.lla de creş <>re 
p1·.:zintă deoseb. n m
portante de :a un m1J
Jo„ a al~JI. De p1:dă, 
dacă în anul 1965, cd 
oo ven:turi med, che!-
1 uiau încă, în medic. 
5,3 mfir::: .pc-nt:-tJ C':'lr\i, 
bt\JŞUri, pentru teilev:-
7.or 1mftlr'.a era de nu
mai :~.87 Tn.'.lrc . Se con
stată. totodal 1', şi o e
,·oluli<C a tend n'<>!or · 
aslfel i1n anul 1!175 re
laţia dintre ce.e d<Y..iă 
mijloace de com ,mic a
re de mas.ii .c;e inversa
se · pentru cărli se 
cheltuiau 9,75 m.'trci. 
i:lr pentru tcCevizor 
10,75 mărci. de unde 
se poate t.age con~u
zia c,1 în ra!JOrt cu cu
v;ntul 1·:'f).1r t, m1J!oa
CE"'e clcclronicc de co
mun.care de masă sînt 
tot mai mult 'J)re!e-ale. 
Se rnmacă hptul ca a-
0".lS!.a · end in l.ă e:c: te 
mai evidentă in ce pri
V('Şte cIIra ce!or care 
rc-cept>E'ază mesajele. 
PTCC'Um şi timpul de 
re:ep\ ie. Astic1 dacă i;e 
face o comparaţie 1n·re 
că ~n şi tc'eviziune, z11_ 
nic televiziunea ajun
ge Ia 730', pentru 
vest-gcrn;ian ii în virs
tă de peste 14 ani 
Pe cînd cărtil<> J.a nu: 
n:i 1i 12 J;i sută ; pe z: 
f·e-r.are petrece fo me
dic I 12 minute în !aţa 
te.JevizoruJui. Cată de 
numa, 11 minute dedi
c.ale cil tului tine. c~~I . 
Con~luz:a care se îm-
i: un~ : televiz. • nea este 
în prezent .,cel mai 
iTI'\;>ol"l.clnl" m lj:o:: de 
comunicare de masă 
atit din puncL de. ve: 
clc::-e ob'e~t1v cil şi din 
ounct de V<.'dert> s bie:: 
t v. Este o s:tunfit' "a-
re M~ explică pr; n h,o. 
!'Ul ca &l la 61Jlă din 
pc:,,;Qa..'le":e in \"i:-_..1,1 d< 

._„ Bibl."iografie 
JX'$le H ani dispun în 
fam~Joie de C<?l puţin un 
aparat de rec~,ic al 
tcleviz.unu. în timp cc 
a,proxiJn.atlV 70 ~a sJt.l 
din familii au o b;blio
tecă cu :mai pu\.n de 
1 iJI de cărt i. Da :ă se 
are ~U1 vedere ~i fU1Ptul 
c.i IP<>setţ .a cart ifor este 
legaLă de term!marea 
studi~dor univers. tare şi 
(.·xistenja unor venituri 
mari, domm1nd in spe
cial în coreul persoane
lor liber1pro!E-Sionis+c, 
:;e po.a te ajm1.gc la <'O 1-

c!uzi.1 ca, fo got·nernl. 
cartea t'~te caracterist1-
că în RF.G. unei elite 
r'lrc de'll-on.,,,r.., 1L<J .i.pti
tudinl pentru ~ectură, 
pe111tru a,prec:erea actu
.Ji de lectură, peaitru 
ub.J.i.are.1 cărţi i drept 
ins'!rutll<'nt de cuJlură 
ek. Totodată 1;e mai 
poat.e roma~c~ faptul 
că l"'<!tura este orienta
t.; în ultimu1 t.im,p 1n
dooscbi spre ~uc-ăr· 
neli berare. ~r l!) Ia 
sută din to1.alu1 tiUu
rilor de cărţi editate lin 
1975, de 1P1'dă, se 1n
cadrează in Stfera be
e !"i~ c:1. Aceasta nu 
în~eamnă .. moartea c-ăr
\ii", aLit de des prooro
c.t.ă. ci potrivit autor.
lor Jcxiconului. doar o 
sch'mbare a fun-::liLor 
c:1rţii ca mijloc de co
mc1n are de ma&:. 

Un amplu "<i>a1h1 -e.<;te 
acordat in a.cest. lex.
C(]n. z:arului şi rcv -;t-e:. 
Foart.e i.nt-0r(.~an1ă este 
anJ ~za deosicb!rilor 
d ntrf' ziar si r<>\' :-t ·i : 

. Ziarul oferă în princi
pal material !a,pt:c, re
v'sta prezintă mai ales 
op n!i şi anal:ze ; 1io
rul lindc rmai mult 
spre gonera"zare. ~n 
timp ce revista spre 
SJ>l'C;a·' 1.ar.._: de aseme
ne.a. '"X1st.'I ckos-cbiri şi 
în <'e pr'\'~t.e modul de 
abordare a subiectelor 
în ce priveşte vo c1m ;Î 
şi forma". Tn ac.est 
context e s te c:•·it un 

l'Xpl•r1 de m.1rc'1. E1·n~t 
Her-b ... ·rt L<.-hm„.nn cari! 
afirma : „O rev·„1a 
este o tipăr 1!;wră ce a
pare regulat şi care -
avjnd fa vedere dura
ta e1 ne';m1tată in t!mp 
- nu ~te )egală de ~
\•eniment.cbc 'La z1 sau 
pr. -wşte doar eveni
ment.iele de ultimă or!I 
nle unui domen:'U de 
spel::'i<ilitate". 

Fireşte. m jloace ati+ 
de moderne de comu
n:care de im.asă rprecu.m 
radioul şi lelev"ziunea 
o 'U.Pă un spaţiu impor
t.'.ln t fo economia votu
mului. „I n :s1.orla mij
loace.or de comun .care 
de masă, televiz'u:ne:1 
rQprez.ntă cel ro.ai re
<X'nt .şi cel mai inaintat 
mij.:oc din punct de vc· 
dere tehnic. fiind în
tr· o anumită măsură-· 
deşi incc'l într-o form:'I 
imperfecta sinteza 
formelor auditive si a 
C'<'lor vizuale de expri
mare. Din punctul d~ 
v<"dere al emit t!oru''l.li'. 
cit şi din cel al Teccp
torulul . .:înt necesar" 
cheltuieli te-hni~ m.ari. 
c1rc se C'l:prim:l atit în 
cos'm·I. c'.t şi în nC{'e

s"t..'iji d<? ca1if'care din 

pa nea produditorului 
de tele\'i7.!unc. Alături 

d" :>'te mUioaoe de co
mun:c.'.lrc de masă. te
le\. ziunea are c.1pac!ta
te:i ~e a se .1dresa u
nu; publ c d i~ţ>!'rS. ne
limitat" (pag. 8:i). 

Prin n ... me„ .a.~ e da

te oforitc, prin defini
tiile bine strJcturate şi 

am,p~e-le anal izc conţi

nu te-. aocst ~e-xicon tste 

fon.rte util ziari:ştilor şi 

in g<?neral t..itu.ror cer
c<'t.,.t.or"or cu preocu
pări în domeniul mac;s 
media 

Rom<'o NĂOAşAS 

Breviar 
C) Cc>! de-al :l-lt'a număr al puhlic:1~ie>i trime.~triale 

,.7rsz.}_ ly pra::oznawcze" (..Caiele rle teorie a prl";ei "). 
rd.tala llt' l entrul de Cerce\ări pentru Problt'mele 
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Presei CCCPP) din Cracovia (Polonia), debutează cu 
<irticr.lul ,.Analizele cantitalive ale conţinutului pre
sei in ccrcctarile CCP.P·', în care .autorul Pawcl Du
bi< l relatează pe larg despre studiile referitoare lu 
continulul publicati1lor din ziarele şi periodicele cen
trale ş 1 vo:vodale. In cei 30 de ani de activita1c, in 
cadrul aceBtui centru de cercetări au fost analizate 
47 de ziare şi 67 de periodice, efectuîndu-se în total 
1 02G de cercetări. „La acest patrimoniu cm1libativ 
se adaugă un semnificativ patrimoniu calitativ. care 
constă in verificarea. perfecţionarea şi dezvoltarea 
metodelor de anawză a conţ inu tului presei". subli
niazil au!orul. 

In articolul „Cercetări le CCPP privind influent<J 
miJloacelo1 de informare de masii ". Tomasz Goban
Klas şi Sylwesler Dzki informează asupra directi ilo' 
studiilor poloneze de teorie a presei precum şi despre 
eficienţa mass media. 

Sub genericul „Locul mijloacelor de comunicare în 
reprezentările culturii populare·', \\falet": Pisarek prP
zint'i date deosebit de interesante privind rezultatele 
nr:chelei efectuate de CCPP în anul 1085. a cărc' 
principală întrebare era următoarea : .. Cc ne leagă în 
primul rind pe noi. ca popor ? ". R5spunsurile au fost 
tirmătoarele (în ordinea procentului întrunit) : limba 
comună (D2,2 la sută) : istoria comună (87,3 la sută) : 
cullura nationaliI (81,3 la sulă) : locurile natale 
(7fUl la <;ulii). 

Pentru cei inlC'res.a\i dr Ct'll" mai noi realizări pri
v;:ia mijloarc!c de inf01·mare de masă. public;:itia 
imerea1.ă nrticolu l lui Andras Szekfli. intilul.at „Pri
mul expcr:mcnl clin sfe~a televiziunii loc.ale prin 
c-ablu ". rf'>fcrilor la cxpericnta specialiştilor magh iari 
in acest domrniu. 

• In a.rlicolul „Situatia actuală a presei din Ame
rica Latină " publicat în „Nouvelles de L'OIJ", nr. 22. 
1 %6. se arată că presa din acest spaţ iu geogrnfic este 
cnrncterizatfi dC' următoarele aspecte : o dezvoltare 
rapidă a m ijloacelor ele comunicare : un ni,·el profe
sional ri<'iicat şi un înalt nlvcl tehn ic şi cullural · 
<>xiste11tn aşa-numitei Mari prese burgheze care apără 
interesele monopolurilor : existenLa presei alternative 
care favorizează interesele poporului ; cenzurn severi:i 
si r('prcsali: asupra ziariştilor în anumite tări : exi<;
fen{'t unei prPse r('volutionare în ţările care au ob
\inut o \·eritabilă independenţă. 

Conform C'ifrelor din 1985. în America latină sînt 
publicate 2 500 periodice din care 1 J 60 ziare. Stati<;
t'cile aratu că la 1 OOO dP locuitori ai acestui conti
ne:it revin 72 cotidiane. Dezvoltarea presei este con
c2ntralii în spechl in maril<' or•aşe pentru ră n ivelul 
de alfabetizare este de 70 la sulă în zonl"le rurale. 

Aproape în toate lările latino americane. sedol'11l 
p;·ivat controlează în mod virtual toate mi jloncele 
de comunicare şi a.pără interesele economice şi poli
tice ale oligarh iei b urgheze. Par.alei rn presa. tradi
ţională şi ofi cială. evoluează presa de opozitie şi 
clandestină. De altfel. există agenţii de presă de opo
zi; ie care furnizează mijloacelor de comunicare. in
form.'.lţii. care> sînt omise sau deformate de mar ile 
,genţ li ele presă. 

Revista revistelor de presă 

PRASA 
-----~--· ~----~~--PO LS KA 
Numărul 12/86 al re

vistei se deschide cu o 
relatare privind cea de-a 
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Hi-a şedintă p~enară a 
con el uceri i ren t rnlr a 
Uniunii Ziariştilor din 
R. P . Polonă. consacrată 
activitătii Uniunii după 
cel de-al X-lea Congr~s 
al P.l\J.U.P. şi sarcinilor 
clin ajuinul c<.•lui de-al 

2-lea Congres al aceste: 
organizaţii, ca re va fi 
convocat •la 1 odom
briie 19B7. Sub tiU:uil 
„oD:reoţiilc- gindiiriI ", în 
primele p_qg:ni .se pul>!i
C<t cuvinhtl inlroductiiv 
la dezbat~rile din ca
drul s-cd,ntei. ros\li•t de 
v:ceprc.şedinle-le Uniu
ni•:, Marian Kruczkow
ski . precum şi conţ inu
tul dezbaterillor şi hotă
rirl\or a'Clopt.'.lle cu a
cest prUej. 

In inf.E.rvi•ul av'înd ge
ncnoul „Despre situai ia 
z.arisUidi işi 111op(ile 
albe", ziaristul Jan 
Brodzk~ de la ,,Trybu
na ludu•·, cu ttn stagiu 
de pest.e pat1ruze.::;i, de 
an: în act-astă profesie, 
căruia J s-a acordat 
prcffil'lll .,Bo1~1aw 
Prus" aij Uniunii Zi11-
riştilor, pe anul l !J86, 
îşi e~pune oip:nme în 
legătură cu activitatea 
sa ziairistici şi <>b
ş1ească. 

,.Limi•tele- cri licii 'în 
Pl'<"Să" constituie lillul 
unei dezbateri privind 
a.pldcarea legii 1Pre.o;ei 
în Polo.niia. la care au 
p1rticiipat n'prezent.anli 
ai justiţiei şi cunoscuţi 
zitaniişti de la .unele rpu
blicatii de prestigiu în 
ac-e-astă ţară. 

In număru1 de fată 
se C<lntinuă p ubilicarea 
,,Dicţio.na.rului zia•riş l i-
1or polonezJi 1945-19&5" 
redactat de Wacl.aw 
ZuC'hniewicz, fond in
serate scurte note bio
~rafi<:e a:e ziarişt;:or 
gn.1,paţi la litera „B". 

l n articolul ,. Redac
j ia de noapte. Cel"lintc 

aspira1(ii - presti
gi'l.l ", Jerzy Krawc.zyk 
sor ie de;;prc- necesitatea 
perieci ionătiii profesio
nale a ziariştllor care 
elaborea:t.ă materia!le 
din sfer.a genului pUb1;
C'ilStic j111fo1mativ. 

Ultimele pagini sînl 
consacrate cunoscute
lo r rubl.'ici „Cron ica" şi 

,.Bibliografie". (V. Ior
ga) 

~ţt;'Joumaliste · 
: ,,111nocrat!q~e.t. -~" ·J· t~· 

Prime-le pagini ale 
ullimului număr pe a
nul 1986 al revistei „De
mokraU.cc-ski jurnalist" 
sint l'OnsacraLe 1Unui 

grupaj de materfa~e re
feritoa re la re.cente:e 
lucrări ale celui de-a~ 
x~lea Oongre<; al 0 .1.Z. 
care a av.ut lo.c la So
fia : .. Aa>eh.1 I celui: de-al 
X-lea Congres al O.IZ. 
către zial:'iişlii din ~n
tre.aga lume", arti<:olul 
.. Polil'ca d-e pace. a a
dev.ăru l'll i şi progresu
:ui" 1n care z'iariştii 
sovietici Rafail Moseev 
şi Ghennadi Mtusaelia n 
se ref.eră la rolul 0.I.Z. 
în J'l.lmNl conte.m1POria-
nă ; .nten"i•ul acordat 
de Gordon Schăffer. 
singur.ul partkipant la 
foru.mu1I de la Sofia 
care a fost prez.ent în 
urmă cu patruwCi de 
ani la congrc-;;ul de 
constituire a 0.J.Z .. de 
k1 Copenhaga, membru 
al Pal'!;idu!ui Laburist 
di1n Marea Britanie. 
p.artic'.pant activ la 
miişc.area aclepti1or pă
cii d'n tara sa ; •. ~
claraţ iia d<' solidari'.a
tc>". adresată de cei de 
ri' X-lea C<Jngres al 
0.I.Z. tuturnr h1~rătQ
rilor d: n domen iu:! mij
loacel"lr el~ infol'Tl1are 
în masă din lume. care 
luptă pentru l(.'/Jibcrare 
na(ion'llă. autodete1m i
narc. progres social, 
împotriva imperialis
mulu' şi terori5mului. 

Un alt ovcnimen~ 
marcai 'in pagini•le re
vistei îl constituie cea 
de-a 40-a an iversare> a 
UNESCO căreia îi est(' 
dedicat articolul .. t Tn 
instrument ni păci i şi 
umanismului". 

Sub litiul „ Rolul pre
sei în cadrul integrăr ii 

socialiste", se publică 

un articol referitor la 
conferinta stiintifico
practi ră internaţionalii 

care a avut loc1a Mos
cov a, în periotida 30 
septembrie - 2 octom
b rie 1986, avind ca temă 
„Mijloacele de informa
re în masă şi pr obleme
le intens ificăr ii pro
ducţie i în tările mem 
bre ale CAER". la care 
au participat cunoscu ti 
ziarişti din Bulgaria, 
R.D.G., Ungaria, Polo
nia, Român ia, Mongo
lia, Cehoslovacia şi U
ni unea Sovietică. (V. 
Iorga} 



Giovanni Giovannin i 

De la cremene 
la siliciLI (IV) 

Noi tel1n ologii de presa 

Op~iuni inovatoar e 

O scrie întreagă de situatii din
tre ccle mai diferite, tendinte spre 
s-4.agnare în difuzarea cotid]ianclor, 

pari!l.1 unor noi mijlo.ice de in
fonnare ia impus p ictci opţiuni 
inorntoo.re, ma ale.<; în domeniul 
modelelo:- 1>roductivr. 

lntr-un ostfel de cad u trebuie 
pri\'it,1 ]nitierca procesului care a 
dus la introducerea si utili7.area 
uno~ tehnologii avansate în cla bo
rarm z.iar<>lor ca opţiune sLrategică 
ş1 .n:i pur şi simplu ca o m„>ec:.itatc 
lain~en\ia111. 

Denis Hwnil rm, director general 
al „Time.~ Newspaper L imited ". 
bordooză int~~un eseu unele pro

bleme lega te <le schimbă!'ile tehno
Jogire d in ultimele decenii prin ar
gumentări destul d e convingl\toa l'. 
deoarece cuprind lernl' de ordin 
tehr.ic, economic şi social-politic în 
1ptlca mai generală u evoluţioi mii
lrocelor de comunicare El subli
niază că „progresele in domeniul 
tehnologiei cablurilor au ofer it 
spectatorului posib ilitatea de n 
rcacuce pe ecranul televi1.0rului 
~u liste de da:e de a căror cău
lare se ocupă în mod automat nis
te cakulatoare în care sînt intro
du~c neîntrerupt date n oi". Toate 
aceste:\ nu par în prezent menite 
să producii un :proces ireversib il în 
delrim· mt J hîr1iei tipăr1 te „'Vla jo
ritatca oamenilor. sublin iază H.'\mil
ton. \'Or gllsi <'OnvcnabiHL şi sigură 
metoda re<'urgerli la o organizare 
in alcirerra ştirilor şi a comr nta
riilor. organizare în ca.drul ciLrela 
roncepţia desprc Jumc să fie ctmo'!
rută sl acreptată în prealabil... Cu 
toate ·acestea. p erspectiva p cntru 
1lare. ş i îndeosebi p entru ziarelr 
importante. a reieşit destul de alar
mantă , motiv care te-a determinat 
~li raute noi <'1li p entru rn•5t~rca 
rap11cltăţii lor el<' atracfi <', r edudncl 
preturile. Acc<;b e<;(c, - conchidr 
Hamil ton, Impulsul puternic care a 

d eterminat, în ul thnelr trei decenii. 
ziarele să adopte noi tehnologii de 
pres ă.". 

Posib1tilatcn de a imprima un 
c.'.lrac«er concret pro1ecklui de 
transformare ia căpătat o consis
ten' :i reală oda I\ cu introducerea 
calculatoarelor, „apărute în jurul 
anului 1950 ca ramw·ă distinctă a 
C'lectronicii, dind naştere alit unei 
noi d iscipline - informa.tira - cit 
şi unui nou sector industrinl imp.>r
tant şi influt>n\,ind o ser ic de oJte 
discipline (şHin\ifice şi umaniste), 
precum şi n umeroase aspecte o le 
vietii soc:alc ... Calculatoarele ~11 
apărut, în esenţă, ca maşini de 
c-a.lcul ... S-a î nţeles curind că ase
menea a parat<> consti tui au un ins
ti·umcnt mai i:(eneral dccît ceea ce 
se <: m ccpuse initia.l, deoarece c-rau 
in stare să efecturie pc «p;;inglici„ 
ce~e mai dife1>ite t>laborări de sim
boluri nu neapărat limitate la ci
fre. Aceasta ex tindea enorm am
ploarea maşinii de c.1Iculnt. denu
mi':'\, pe bună drt>ptatc, el.aborator 
le i1 formare" 

Ar ( iun ea. (munca) de inmagaz.i
narr o va. face romputerul este una 
din orimele lozin ci care au înc;()tit 
npar \ia acelui dispozitiv minunat. 
O • lozincii ce exprima ~dmirabil 
r>osibilităt i le de u tHizarc a calcu
latorului în domeniul info!"'naţiei şi 
al :darului. în prim ul nncl. 
Lucrările de inm.a~azinare. stoM

re, C<' nu sini rodul unei elaborări 
c·onceph1nle individualiz.ate, păre-.."lu 
.~ori i le să dispară sau să fit> red me 
la minimum. urmînd 11 fi încredin
ta te noilor maşini Dar s-.'l adevc
l'it curîml faptul di el.'\bornrC'::i zia
rului, chiar şi sub nspt"Ctul real iză
rii practice. se p reta. 1)oate în mod 
sDCcial. la introducerea cr'feriilor 
de bn:~ă ale romputerizări i. Jn fie
nrc f17 '1 a C<'<'a ce n7.I pulcm dE>
num 1 on~an i ..:are t rndition:111i 1a pro
rluct iei <'m vorb:t (si <'~le vorba si 
nzi) ele a reprodure cev:i el:tborat 
in intre::?imE> : arlirolul în r încluri 
de plumb : titlul în litere aliniate 

cu a jutorul linotipului s au a maşi
nii „Ludlow ", apoi asam blarea în 
pagină a aceloraşi texte şi a .ace
loraş i titluri ; readucerea :pa:;irui pe 
flnncul imprimat pentru reproduce
r ea pl;'\cii destinate cilindretor ro
tati\·ei. Fiecare din .aceste faze nr
cc•sită o dt>osebltă îndcmin.arc pro 
fesională, dar nu pentru ,, mod:fica 
sau a îmbogăţi produsul. ci pentru 
a-i g.a .nta o reproducc:-c sau o 
tr„1nspuncrc după toate regulile ar
t<>i. 

! n cond1\ He unui ciclu a •t de 
complex. lent (ş1 deci extrem de 
coM sit.tu ). folosircu computerului a 
dobindil cul'ind in lireaga sa im
po..-l-antă. 

UimirC'a puternicii provocată de 
anunţul a ceea cc rt·prezcnta atunci 
prima C'Xpt>rienţă de ziar electroni<' 
a decla.n.şa t doar discutia asupra 
uni11 aspec~ al evolutiei cc devenise 
po<;ibil;l g;-•tic utili7.ării comput f" 
rulu· : şi .anume acela ·eferi ' ~ I 
noua metodă dt> transmiter e la di'l
tanţă. Prof l! 1nist.a acelui prm salt 
cnlilal'\' în schC'ma procesului de 
e!abornrn a ziarului a fost „New 
York Times' care - în noaptea de 
19 spre 20 •clombrie 1960 - ·1 ren
li7A'l t .. mirnc lui" de n culege in 
mod simult an paginile S..'ll<> pe li
n• lipu· Ic tioo!!rnfie a.., •ric:ine şi 
P<' cele 1nst;ilate în tipow1'fia „Ln 
mn....;ne • din Pads Î"'Ouki:-i!e 
crnu transmise maşinil01· din Paris 
nu el<' om. ci printr - un sistem rc
glnl de computer. chiar dacă totul 
se re;iliM. cu aj utorul unor aparnlc• 
tr1ditionnle. ast' <-1 incîf exo<'rienta 
n căoăt.at denumirc'l d e „tr lelino
typc". 

Se pun<'a problema înfăptuirii 
un 1· p;is a„cis'v în ce<il<ltă rlirer-
li f'. pent:ru a r<'aliza ceea <'<' n u 
m',,, „prl'lucrarra elech·oniră n 
kxlclor ". C'u :i ' lc cuvin!<'. problf'
ma er a acrl'a dl' a sch imba. r :1.<li<';i l 
'!i'll<'muJ tl c t•ule~l'rr. eliminincl 
1>lumbul si r igiditătlle ll'gatc d<' 
prl'lucrar ra. sa. precum 5Î numl'roa
scle transfrr uri ne rare Ir n ecesita 
{C'hnir a rcSPC'Ctivă. 

Se pare c·1 primclt• cercel ri <'li 
nrivire la a.ut-0matizarra r uvintutul 
1111 fost efc>ctu:if(' la .. Loc; An2el<'<; 
Timc>s ". un C'Otidinn la c'lre cei re 
se ocun/I dt> nr~an'zarc1 muncii 
<;i-m1 rht sN1m.'l. cu Cf>a<;ul i n m î
n;i cn un llno'ioist utiliza 40 h 
~ută clin timpul s>iu n!'n1n1 a hotărî 
cu ce s" ince:ip"I . <:;in<'Pr vorbind, 
:mm· Ct'l ou fin fmi:'lt!' d'llc!e no\l· 
nall' cic :ir• I cnnfrolor df' O'""dn r-
1 ii'. Un OP<''"'ltrir bine m'P!!iltit din 
ounrt <le ""fler" nrofp<:ional rcn
SP"tC s'\ r<>1lizc7.e in intervale cfo 
timn nPl m"i sr11rtf' n<:..1 -ni1mil:i 
„c;n·1f!er" a rînrl11lui". rP<.OC'rtînd re
rtnlile l!ramnt.ir:il" si C'Plf" mii f'l"· 
mPnf :ir(' TP IZUli O!' ,„.afitl\ . Ad<'\'il
n tl P<.11' r?J lncma j trcinc;ounPr0 :1 
fpvl 11lui d :i<'t ilo11r;ifj;1I in colo:tnP 
r11lf'sp ru 11n c·i:·1MPr !!rnfir :>nume> 
<:i r11 C'nrnnl dP litf'''f> s•'lhilit n 
r• 1<.I il11if nrima form'i f1 Va '1fnio"· 
"'; dl' 11til izr11·p a <' 11cul:1toruh1i în 
f~ de> t: •lc~e1·c 
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Con1put~rul 

Treptat, a început să-şi facă loc 
idCL'<l fot culegerii, un procedeu 
care, Pl'in ntermedi ul unei OPE'ra
twn1 de !otografiere, permite obti
nerea. direct pe !ilm :-au pe hh~ie. 
a textului destinat presei. Instru
mentul pentru reali:r.area unui ast
fel de procedeu exis':1 : era acC'laş1 
calculat<>r care îşi fflCllSe intr.arei.l 
timid[1 în numeroa.'il' întreprinderi. 
fiind dcst.inat contrc lnrii cont.abil1· 
tă;u vin:r.ării abon:tmente!or. co~tu
rilor personalului etc. Deci princi
pala problemă ca.re se ridica era 
aceea de n studia cu :r.l'i „software ··
ul prognamelor priv. nd prelucrare:l 
şi culegere.a textelN. In pofida 
unor informaţii c.arc indică anul 
Hl-17 <lrcpt anul introducerii prî
mului fotoculegător la un ziar ame
rican, este mult ma: demnă de în
credere \'ersiunea cart- marchenzl\ 
începutul anilor '60. perioada în 
care in ţările mai dezvnltatc din 
punct de \'edere t<'hno!ogic au fost 
introduse cu succe.c; p:·imc1c .apli
ca\ii :1le no':or sisteme. 

C•itenilc urmate iniţial sînt dife
rite ele' 1,1 caz 1.a ca:r.. chiar dac:i 
resP<'ctrl o metodologic .asimilabilii. 
La baza procedeului (şi aşa va fi 
pină în momentul '.ntroducerii 
„on -line" care permite comunir:l
rea dir('ctă. via cablu. între c'lku
lator ş1 unitătile satelit) se ::iflf1 
. ,banda perforată", sau transpune 
rea pc bandă - de către operator 
- a textului elaborat în redaclic. 
Una din metode prevedea „prelu· 
crare.a" text ului (caractere. cort.!c
ti tucHn(', despărţirea 1;ndurilor) di
rect ele c[~tre operator, pe claviatu
ră. prin integrarea ulterioară a 
primei benzi cu banda ce contin(' 
con'l'lurilc. In acest caz. „band:t ·• 
era introdusă într-un fotoculegător 
care nu necesitn un computer in
corporal 

In schimb. o .altă metodă (şi care 
a avut desi,gw· cele mai mani şansr 
de afirmare) pornea de la produ
cerea unei „benzi kilometrice". 

Fotoculcgătorul. în c.1rul în cnrc 
era dotat cu calculator incorporat 
(sau computerul unităţii centrale) 
avea sarcina de a „prelucra '' ban
da kilometrică potrivii indica(iil')t' 
primite (cnracter. corp, rînd corect). 
de a dcsparli cuvintele conform re
gulilor gramahicale şi de a respecta 
:tnumite exigente Psl,elice. ocuoîn
du-se apoi de elaborarea electroni
că a caracterului pe peliculă sau 
pe hîrtie fotognafică. 

Primele :iplicatii s-au răspindil 
destul de rapid în Statele Unik şi 
într-o scrie de tărt vec;t europene. 
s îrnind un interes din cc în ce 
mai m.arc. Evolu(ia tehnologiilor de 
bază şi aplicaţiile lor în domen iul 
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prelucrării textelor. a transmit.eri1 
datelor şi a autom::itizări procese
lor de producţie. avind în vedere 
viteza opc.atiYă foarte mare a nni
lor slliteml' (peste 2 milioan~ de c.1-
"actcre Pt> oră încă el<.> ln primele 
.aplic.a(i il. deschideau noi orizon
turi zian.•lor. Se int.rezfl:-ea şi pe 
această calc mvdalit.1t<'a de a d.1 
un r,ispuns adec\'.at cri7.ei - car~. 
incepind cu anii '50. cuprinse:;e, 
deşi în proporţii diferit(', cotidia 
nele din toată lumea. criză contr l · 

carat.'l ele „boom"-ul presei pe1·iu
dice ilustrate - precum şi ele cx
pan.c;iunca televiziunii. Răspîndirca 
„civili7 ... 1ţici imaginii•· era ins• tila 
de posibilitatea de a crea noi soa
ti i şi sperante întemeiate într-un 
viiit.or al zial'1ului. şi, în speci::il. a l 
cot.idianului. 

Tipop;rafii "atelit 
Adopt.1rC'a fol-0cu legcrii a eclip

sat muJ1 -;1s ltmul carL'. 111 Jq6o. a 
t'aYoriza t fa imnasa ~r:rnsm lsi un<' via 
te:ex .1 ;darului .. NC'w Y ork Times" 
de b metrooo.a amer .:1n:i .ia P:i
ns. Pa~ina putea fi <1(:11m reoro
<lust1 pe un suport de hir:i<' si. îm
preună cu ilustra\iil<'. putea fi 
trnnsmisil. via telex. ln distant;i 
pentru n fi tipărită în tipografii)(' 
sa:elit. Apar aşadar nnaraturilc pen
tru transmisia în facsimile. E.c;tl' 
V•>rba <le instalatii c.1r('. în st.îl i:i 
cit> oornir<', explorează în mo<l li
niar orit?inalE>lt> şi lC' transformă 
Mntinutul nformaţjonal <lext şi 
il11strati1) în semnalE' electrice 
transmisibile prin c.abluri tclefoni
<'<' si la mare distant/I . La statia 
ele sn-;irE'. ncr<;te S<'mnnlP sint tr1-
d11se în imp11lsuri simil:m' care re
m·<>duC' rxncl nriginnlul ne suonr 
tul cie hirPl' Şi t()af(' ncC'-;1e 00PrC1-

l iuni c;„ 1•f·c•ue1ză în n umai rite\'rt 
m;nute. in functi<> df' 011•cri>1 :ion
raturilor şi R cnn:tlului de •ransml-

Tn Itali:i in ultimii 11ni. meloch 
h'ansmitC'ri i 01(!inilor orin l<>lcx -
imou1sion:itil si d<' ap:ir:it11r· mn 
c:ofistiratP nre. în •m!'le cn;ouri 
l>!·evăd "i utilizare: lnsf"rului" -
"·'l Pxtlnc:: nlte~ior n11 n11m.,'li inc~
rlrul lr1rlitirnnlelor r!'nf.re de nro
rlucfip clin Rnm;i si Mihn" ci si 
în nit<' rPgilmi ::ile or>11in"'•l<>i. ori>
C'llm ~ în Sicilin "' C:::w 1 inin . :-J11 
nut<'m sub .• p"<'C'Îa f:iot · 1! dl ace1c;
t!i <1p1 un<' 'l fost filcutf1 ele ziar<' 
c'lre. în „ni<t\;i de 01'0<ludlC'". nu 
<>f'o:irat fizic fazn culc~erii si n 
111m0:·ii în n:il'!ină de faz:i. nrooriu
··i~ ind11c::f ·inHi. a finăririi si a rx
"<'ditiPi ,\s'<;tăm în mo<'I frerven! 
1" c::·•uath în cari' - în :l""'"'"'i 
lnr'llifaff' <le rec:f'clinti'I - l'f',ţ'lcth 

l!'<'ntii c 1 ""rfn1.rE'IC' elf' . nr1>c:itirP''. 
""f•• situ·itri în N:'nfrul ornc:ului. în 
I imp c·p rnhfiv<'l<' sinl nmplasnl<• 

I.a periferia industrialu. Legătu: 
d ntre cele două faze ale elabori· 
ni ziarului esle asigu:·ată de siste· • 
mul de tr:lnsmilere prin telex. 

lnstal.atiile de fotocule~C're evt· 
1 au într<' timp destul de rap:d, 
pel'lectionindu-se neîncet.îL Alătu. 
de metoda cxperiment~la mai răs· 
pindită - reali.t.area bt>n:r..1 perf"-
1·a•e de cutre ope.ralorul-tipogra~ 
care transcrie. servindu ·se de eh 
vi.alură, textul elaborat in sPcton11 

redacţional - este f< urle la modâ, 
dE'şi inca nu tntal <'PUl:w~. proce
rleul .. Optical Ch:traclcr Recogn:. 
„on ·· COCH). E.<>te vorba ele baterea 
1extelor pe o maşinii de• scris. ut'· 
li:ându-.sc car actere şi inclica(ii li· 
z1bile de către aparatura OCR. 
rare>. la rindul ci. cc·ncom tcnl cu 
„rC'Cunoaşter<'a ~ :ex t.ulu1. produce 
banda perforată ce urmeată a fi 
u 1 i lizali'1 pentru fotC1culer.erc. L1 
prima vedNe, 'li' pute-a pf1reu o di· 
versificare dt> mică imporlun\ă a 
tchnologiE'i rle bază, dar. in reaH
tnte. nu este -<tŞa. fntroducer<?a OCR 
îşi asum;'\ ~trema de n pune în evi
denţa un element fundamental pen
tru pasul următor în clircctla inte· 
gnirii procesului de tralare <'lec
t ron i că a tcxtelnr. 

fnirebJrea ee se ridkă : c.'>te oa"c 
tndispensabi lă rebaterea texle!or 
clupă elaborare.\ efectuată de tia
r ist ? AdaptarC'a act.ivitătil ziari~
tice unui instniment rigid cum 
C'>lc acela prevazut de OCR nu a 
fost uşoara. dce>arece necesita pro
clucerea dl' originale „curatl·" pen-
1 ru a putea fi citite de aparatura 
amplasată în centrul <:islcmului . 
Dar înt:·<'b.1rca w·ma Ml primeac;că 
raspunsuri cit se poate de convin
gătoare . 

Intre timp. fotoculegerea s-a îm
bngătit cu instrumente colateralr 
mdispensabllc pentru transpunerea 
pe suport de hirtie a tuturor ele-
mentelor care alcl\tuic.-;c pagin. 
Cornpartimenh1t fotografic deveni'ie 
<'<;c>n(ial in viziunea mai complexă 

:1 sălii de cul<>gere. fie din nevoi:t 
ele a prnduc<' ilu.-.traOi în inter.'='llc 
ele timp compatibile cu \'itezele mari 
ale noilor instala~ii. fie din cauza 
fazelor u tC'~ioare. legate <ie prelu
cra.rea paginii după as.1mblarea. pe 
me.c;e lumincx1se. a diferitelor părti 
Clexte, ilustraUi şi titluri). Tilluri!e 
Nau scrLc;c cu ajutorul unor apara
turi spec1f1ce (in anii aceia au fost 
produse zeci de modele dife1i'el 
ba1.ate to: P<' conceptul fotografic. 
Randamentul productiv al fotocu
legătorului atingea un nivel ridicat 
dar nu ex<1J.(er:if · 4 OOO de semne 
pc oră. Calitate.a era a.o;igurată de 
posibilitatea dE' a urmări pe un 
L"Cran de sticlă translucidă dacă 
culq::cre.a C!>IC efectuali\ în mod 
exact şi dacă corespunde re~ulilor 
graficii şi esteticii. 

Evolutia lchn:>logică ajunsese -
după cum se P"' te <ieducc cu usu
rin' <'i - la ' Cv:ă delic<tl'i de tran-
7.Te '\larele salt fu sese înfăptuit. 
Dispariţia plumbului in proccseh' 
:ivansatc a clat roade ele o impor
L:intă Paltmhilă sub mai mull<' as-



pedf. Productivitatea a <'r<'scut s im
!l&or: cit· la Cl'le fi :iOO dC' semne 
pe oră ale linotipului s-a Lrecut la 

p:irin 11500 <h.: semne. 'i-au ob
!lnal auntaje importa nte în do
lllfnlul organizării muncii: este su 
f1c.ent , ne gîndim la d ficultn\c>;1 
şi la c.'Oliturile (materii prime şi 

personali necesare pentru a prelu
cra şi a manevra zilnic zeci de 
rhin:ale de liant mC'talic sau ln 
mple:e sr>:ihi necesare pentru 1 

găzdui un parc adecvat dl' !:noi 
puri, în c imparaUe ou spa~iile mo
dtSte necesare instalăr ii a1>araturi
lor modeme. 

Dar impulsul inov:itor. l hiar sa 
în tMi în care exoeriment 1rea "" 
desfăşura m.1i l'apid, iar n•strictiilc 
c~ erau nti• de puternice. se Iove~\ 
:n continu re ele l1m re oblccti n· ~ i 

de d!ficul\;1\i seri:'nse. 
Structura masinilnr nu C'>respura 

de1 incă f)4 depl „ exi~l·ntelor unui 
procedeu i;imolu si rapid de care 
arc nevoii' un ziar si m·1i al<>S. un 
ro·:dian. B1nda Ol'rforatit era un 
Wl>Ort incomod şi un obstacol de-;
lul ele nuu·e în C<llcn comunic;'\rii 
de claie „în I.imn real" carc C'stC' 
on•~o!?'l\Î\'a computorului. 

Se ;i.nmoil' moment 11 po•ri\'i t 
'mpuncrii un 1i s11nort solirl nerl'll'
lul r!e-acum sublire dar re7.istcnt 
t'I' desoi1rtE"'l munc'l de rNl actie d1• 
transpune1·ca sa productiv;'\ în s1ln 
dr ruleqcre. 

Modelele de maşini de fotoculp 
i:ete nu mai er1u cele de la înN -
p:.itul 'lnil 1r ·r.o. l\T:lşinilc cu tuh 
talodic au rost inlocuitl' d<' cck cu 
rază catodică. Un u 7.iar c„ ,lez Cpt. 
blint la Port•moun•h) 1-n r.cvi>nit 
.'3rc na de n tipăr' în 1!!1>8. pentru 
prima dată în lume. un rolidi:rn 
CU)(', CU O maşin l\. lll' fotO ('u)eger<' 
tu ra7t calodfre, denumit „Lino
lron 505". 

D J'" problema cc trebuia rezol\ a
l~ nu cons a exclusiv în „h:irdwn
re"-ul maşinilor. tn lin ii le de o
toculegere. <'lemcntul dt• Crin.are 
ccmsta înci\ în operat iunilc cu pre
rlld<'re mecanice cerute de si.c;tem. 

De acel'a. toate ct•rcetărilc asidtll' 
ef<'Cluatc la sfîrşit11\ anilor '60 ~i 

lncepulul anilor '70 :1u fost axa•e 
in direcţia reduct•r'ăi la maximum 
n mişcărilor mecanice. Cu 'llte cu-
1•in'i>, se punea 1>roblema utilizării 

unor computere care să Pl'rmită de
finirea şi manipularl'a caracterelor 
de literă (toate caracterel<' cele 
pentru text ş1 cele rezer\'ate •itlu
rilor) prin recurgerea la „dale di
fitale". tn consecinţă, această op
• ,Jnc de•e mina înlocuirea tuburilor 
catodice, din aparate cu sisll'mc 1le 
proiecţie a caractcl'clor rare să 

aibă nivele de voltaj com1>atibik 
cu cele alr computerului. 

Siste1ne]c 

din eca de-a doua 

0 cneralie ~ , 

Succe.sul ccrcetflr:lor şi <'xperie~ 
lt or în ace.st domeniu .1 perm1..:> 
rntrntluccrt:.i .aŞJ-ndm1t~lor „..,1stcmc 
din a doua geuera\ie". Video Dis
pia~ Terminal (\ DT) i~ i face apa
ri\i~ mai 1nl1i 1n .• J!c de culcgl.'n. 
(in uptica „sistemului tipugrafic"\ 
şi ap 1i lll lw·ourilc redac1ionale [În 
inreJ·prctarca mai ra\ionala a „l>h
temului edit 'rial"). ln ambele ca
;1,uri, band.a periorală dispare, iar 
ap;.raturile (de la VDT la otocule
găt<ir), oei.al , cu rezolvarea proble
mct .,compal b1lit;\ţii de llmb.1j , 
sint legate on-line de unitatea ~n
tral„1. functionind ca terminale ale 
unu :.istem 

tn cnzul ace.sl<I, ma. mult dl-cit 
de ino\·ati<'. este eurect .sil vo.rbim 
despre o adevărată .. cheie " care a 
pcnn1.s abo··ctarea problemei n· zia
ruh1i într-o optica tot.al nc>explora
tă pmă în momentul acela, iar a7.i 
doar in parte, chiar ş. în caz.W'llc 
în ca1·e aplica\iile par să f aLns 
nivele optime : posibilitatea de a 
dia.loga. cu c·oruputen1I din orice 
punct şi de la orice distanţă a răs
turnat litera lmente regulile care 
impuneau 11ină atunci un model de 
produclic ri~ld şi obligatoriu. Le
gătura cu rcdac'iile detaşate nu 
mai nece!>iW. ajutorul poştei, a 
Lransmiteri1 prin telefon s.au prin 
tC'lcx. Buletinele dr ştiri ale agen
ţiilor de presa puteau Ci memoriza
te in ordinator pentru ca apoi să 
fie „redate " pe ecranul \'DT ~i uti
lizate la momentul oportun. Vom 
da numai două exemple, dar sufi
ciente pentru a demonstra caracte
rul \ast .11 aplicaţiilor posibile. 
graţie utilizării sistemelor moderne. 

• N' ·Utatea Şi r~•Pidita.te.a :nstr..1-
ment.ului (de fapt o cln\'1atur.1. 
prin action~u·Nt căn.•ia .se culeg c~t
\'intc nereproduse pc o fo.aie, ci 
proiec~ate pe un ecran). lipsa on
cărui suport mecanic. pri.:găt!rca 
tehnică nespecificii pentru utilit„a
rea .sa. jU.')lifică oare existenta unei 
diafragme, de\·enită anacronică. in
tre redacţie şi sala de culeger(. '! 
Dacă culegerea se efect uca7.ă a.st
fel. dacă ordinatorul este cel care 
:.tabi!cşte din punct de vedere gra
fic texte şi titluri . .se pune întreb•
rea c.are este loGica ctitcriului în 
ba;n căruia ziari~tului i se încre
d.n\ează sarcina de a elabora art -
colul cu traditionala ma.şină de 
scris. rc1,ervind unui alt oper.a.tor 
sarcirui trainspunerii sale tcxtua!e 
cu ajutorul VDT şi apoi intervenţia 
ulte:loară a corcctornlui pentru :i 

c!11nina e\'Cntualc greşe l l comise 
chiui· 1n t.aza de rebatere a tex
t ului? 

Icl1.-ea „sistemului editorial ", un 
mod de a face ziarul în care .lt:.1-
riştii ~i tipuAr.afii utilizează instru
mente idcn:frc, dar cu sarcini şi rn
luri <.literit . apare tocmai din nt.'
cc;;itatca obiectivă de a oferi râs
punsw·i c1.>rccte la o a.st.fel de ml.re 
bare, c:hiar dacă indicatorul produc
tiv nu este :.ingurul pe ba7A1 căruia 
se poate aprecia re„ahsmul optiun11. 

S-.1 .spus (şi se .spune ~i azi pu 
bat.J expcr.cntelor dobinditc) c \ 
clPtrniti.a crn·c1·ti'i a „sistemului edi
torial" nu poutc fi confundutâ cu 
utiliwrea „.si.stemulul tipografic" şi 
dt! l'f1tre rednc\ie. Opţiune.a in fa
voarea „sistemu!ui redactionul „ por
neşte în mod ncccsa;· de la impul
sul în direcţia reducerii costurilor 
exnccrbatc, datu.rate unui lanţ in
finll de faze de repetare ; dar mi
zează, totodată. pe imbunutătirca 
calitativă a produsului, posibil gr.a
tie t•xploal<irii raţionale a organi
z.inii modificate a procesului de lu
aru. Posibilitatea ziunstului de a 
interveni pentru a imboga\i şi a 
actu,11iza ,.rtic0Jul pina in momen
tu. premei „f1tor punerii in ]').'lt:ţin.:t. 
dispunînd printre altele şi de o 
gamă de sur:,e de informare mu't 
mai \'astă şi profundu. ~mflrm ·, 
că binomul „produs mai bun La 
preţ mai mic" nu este rodul unor 
f'\'adări fan tas• ice în viitor. 

Pe de altă parle, acestea sinl 
conceptele !unda.mcnLale care au 
.stai ia ba:t.a primelor aplicaţii ale 
„sllitcrnului editori.a:·•. Primatul re
vine. încă o dată. Statelor Unite, 
deşi .se parc că nu c.ste prea marc 
înlîrzicrea cu care unele ţări eu
ropene (mai ales R.F G.) au adaptat 
elabor..irea multor cotidiane. 

Printre primele realizări c;.u·e au 
contribuit 1.1 răspind;.rea inov.atiei. 
merită semnalat exemplul ziarului 
,.Toclay - cotidian apartinind re
ţelei „Gannct Co ", care, c;nre sfi „ 
situl anului 1972. reulizează trans
formarea procesului s:iu productiv . 
inc„edintind VDT '.I" c ziaristil <> r. 
L:i pu\in timp, Î!l au~ust 197:!. la 
„,jarul „Dctr'HI Nl'\\'S" est<' pus în 
funci1une „cel mai mar<' !'I m:t l 
av;msnt sislt•m edito. al l ~cwontc 

din Statclt• Unite şi pon'<' din 
lume". lnct1 de atunci. 1·cdactorii 
utilii'„au 72 de terminale pentru n 
pr'lC!ut·e dire<:t. fără interventii u\-
erio arc din partea iipogrnfilor. o 

p:irtc a con\ inuLului ziarului (aoro
xim~t v 1 200 de colr>.we De săo
H'lm n[J) 

Dt> alunei şi pînă în prezent 
s-au înregistrat o SP.rie întreagă dl' 
realizări pe care este inutil si'l le 
enumerăm, fă"'.\ să fi exist:\L vreun 
ca.t controve1·sat care să pună sub 
semnul îndoielii iustctea orientării 
alese. Traducere ~i adaptare 

Emilia COS:\fA 
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• Cu prilejul sărbă
toririi z1 lei de naştere 
şi a inde:ungalei ncti
\'it.iţi re\'dlutfonar~ a 
tovar.ăşult1i -;\;"(,1!1;,: 

C<",'"IUŞl'SC'U, 1 . $Ci .I! n 
dnt."l1..:i gazelei „Dimbo
viţa" ~;-.1 dC'r"his ~l ex 
pozi: •ie de f•1togr;lfi 1 
sub genericul „ EPOCA 
NICOLAE CEAUŞESCU 
- epoca unor strălucite 
îll!!ăptui.ri revoluţiona
re". Expozit_a. <;Cn nat 1 

de „ed 1tctorul Gh(~·r~h<' 
Sar.„. bfă\i~eaT:1 im
porkinte ob:ec:ive et'<)
nomice şi 1;;oc.<1l-<'ult11-
rale ale judetulu . di
torii a~e acestei ('ţ>o)Ci 

de $(rf1Jucite rea1"1.."1-' 

• Comitetul Sindi
catului lucrătorilor din 
p11e>ă Constanta n or
g:lnizat. în colabon 
re cu Muzeul rle ~u·t 'i 
al oraşului, o expozitie 
orna!!" 1Jă intitulată 
„Ctitorii ale Epocii 
Ceauşescu oglinclite în 
arta. plastică coni.tăn-
feană.", dechcnt..ă an 
versiirii zilei de naşte
re n tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu, cl11tom l 
României moderne. al 
epocii căreia 1-u dat 
strulucire şi num<'. 

• Redac· 1a gaz<'te 
„Dîmbo\,îfa", impreun·1 
cu A~C'l.a'ia JUdet..:ana 
a jur-ştilor. a:ţioneaza 
pe baza unui "rogram. 
comun, penb'U inten„i
!i~a activHătii de (.'
ducaţie jur'dic;'.'i în rîn
dul cet...'l\enillor. !n a<'est 
sens, fa sc-ciiuU r('(lnc
ţte ' funcţionează un cn 
binet de consulla\ie ju-
11.di<'ă a cărui at1.h·. 
tate va fi ext:i.ri~ ln 
oraşele şi în une:t' cl.n 
}(')call t.:iţile judejulu i 

• Recen._ ~„ r ia 
tia z.aru!u, . Zori noi" 
- Suc<.><1w1 a f•.st 'ina-
lizat.ă e<Htia HJ!lfl n tra
d i I ion:i lu~u i <·on<=it11"$ 
prof<'s·-unal .cat(.' „._ cles

făŞ()ară pe s€'C\iuni. 
Astfel , pe prlmele :l 
locuri s...au ::.ituat 1n 
ordine : a) pen~ru <ele 
mai bune arl ..:."'C•le -
Doina. Cernica, D11mi
tru Bredcţan :>i Ol tea 
Tănase ; b) ipent1 u ce C' 

mai .n lercsanle note şi 

46 

10 0rm:„ii Doi.JM 
Cernica. Dumitru Bre
deţ.a.n ş ~icm Groza ; 
pentru ce:e m .. 1·1 a.r ~ă. 

toarP tit1u1 i : Doina 
Cernioa, Victor Nicu 
ş1 Con.„t.a.ntino Ştcfuriue. 
Fel ~ t.:-in c1<;= 1:,1t<. r1I >r 
con cu r~u lui 

• 1n :nou'l an dt• in
vlq.f'1mint. în c~idru! pre 
g;Ui :-i. prnf.es .n d • ~ 
l'l'<ktetori"or d n ·c l„c 
lin „Gazetei Gorjului~ 
au avu~ :oe de zl>.'"lk· ·i 
pP marginea r e·e1 . h. o• 
cu temele : „Despre in
formaţie şi rolul l'i în 
ziar" şi „Ancheta de 

ti1rncul fina! acordin
du-se nornw de da; 1-
f•icarc pină la catego
ria maestru. lnc'.usiv. 

• Imp:-eun:i cu $Cr
\ ,I(• ul circ111l"ţi-e d"n 
cadrul M litit· •• J :dc\4•n<' 
Viilcea, Wl7!el<.1 „Orizont" 
- Vîlcea ~1 ni ·tt 1.1n 
foarte ut;l concurs f\U 

t 1.•r pcn ru pie~ ini .nt -
tu..1t „A.genţii de cir
culaţie întreaba.. pai-ti
c-ipa.nţii la trafic ră.'>
nund". 

• Aflăm cu 1ntC'~es. 
că :a ş::oa!a ~<>ncrală 
nr. 7 d in C1ransc-b('Ş 

·; PE„··SCURT ., 
. . 

.de la noi--. · 
prcsi"L. l\loda.lilăţi de 
r!'aliza.re"', p rezent.a te 
de Ion Ciob.nnt1 şi, 
rt:-Sr>e<:ti v, Traian Dli
ne.scu. 

• In cadrutl '.tnei rc.:
cen1e şedinţe a renaclu-
'ui d(:' pub: . .c :>t ca al 
i;:aze•ei „Flamura." -
C.1raş Se\·er n .... 1 fost 
disr.:u1ate prob1eme ~e-

g.ate de d ifuz.uea căr
ţji in 'udeţ , de;r.bat.e 
rea i·clief:ind ne«:.sit..1-

tea îmbunăt.51~irii apro
vizionării cu carte. .a 
organizării u n u marc 
salon al căi- ii la He
şi1a. a promoYă!"ii mal 
.n:-b~ente a căt1 ii lo
C'alc. . 

• A fost inaui::urntă 
cea de a şapka t J 1c 

a popularei <'<>mPI! 1\ii 
ck• ş.ah „Trofeul zh!Orll
lui Oelta", compet ic 
mar:l'ton organizată <lt• 
redacl ia tu!c-ea.n[1. :;iu b 
~enericul •. Daciadci ". 
Desfăşurată MJb egida 
.. Ft.>deraţiei Române de 
Şah". manifesta.rea c:;te 
inclusă în calendarul o
ficial pe anul 1987 a'l 
com,pctitii1or şahiste ta 
n !vel republican, în 

a fost 'nfi.n\at cercul 
„PriC'tenii ziarului na. 
mura" . .Acea.stă .ni'iatt 
vli jşi propune stia11 u 
lar<-a corespo.nd\!n\elor 
p.on.er:lor, un dialo~ 
mereu mai strins al 
z a!'ului cu citHorii 'lui. 
ce toate Vîrstcle. 

• ln comuna Stăncu
ţa. unde a r.·alizal o 
amp:.'i ,·:z1 t.ă de doru
mcntare, ro:e::' \"li 1;a-
7,c-~ei ,Jnainte" - Bw 
da a partic·-pat l.a o în
lîlnire cu un grup d<~ 

cititori, oameni ai mun
cii din toate sectoarele 
de actiivitate : mecani-
7.ator.. ţarani coupl.!r.'.l
l<>ri . .special~işti. acti vişii 
de p.irtid şi de :·:al, 
de1ntati. pr<>paga.ndişti. 
C.'"ldrc didactke etc. 
D.:i·!·1~ul a \'i/.at pro
bleme ~egate de t,·mn
t1ca ziarulu!. d~· impli
care.t .-...<t t"t m<ii intcn
s.i'1 în eforLu1•1•le oame 
nilor munc; d in jud<.'\ 
f)(.'n ·ru real zaren .-.arci
n lor cconomiiCIC. 

• tn prima. lună a 
anului 1987, c nect!O'"l
cl• l „Contemporanul" 
şi-a p"opus ca tem:1 
de dezbatere „Filmul 
de amatori în !.prijinul 
realizării planului eco
nomic a l intreprinde
rii". I.n.vitaţii cinec-e:na 

c:ului nu fo.,t n.~ţizorl; 
:-::-colne C.1be'I. \'irg l 
Ca!ot~u ŞI Andt..!i 
Blaier. D .n partea gaz
delor, ca de ob:celi, cri
ticul cinematografic Ci
l n r.ălim:m 

• Vas.•le 13.:'l.r:in (''i\<' 
:-utorul rnm.annlu1 Ple
carea. cavalerilor. ·e
cen apărut l<l B<l • J1ra 
E1m1 ne:;cu. roman c.1r<' 
inch<'"<~ o tri:ogie din 
circ ma. r.:4c parte : 
.. Cavalerii de pe:.tc 
Coastă „ si „Limpezirea 
finhnii~. · 

• Coleg.ii nostru 
Corneli·u Ştefan din re 
dacţia gaze\l'i „Viaţa 
Buzăului" este drn no.i 
pr4-'zent in .L1brăr.i . de 
ac€1.'l.o;lfl d~tlă ca autllr al 
\"vhlmu:ui de prQze 
s::urte După anchctl, 
ap.'lr.it la B<li ...11;1 L 
minescu. 

• Vo1umu1 de ţ>r• 1!1 

scurt.i Mărgele roşii de 
Daniel Dr.ă~an. r<'dac
\<lr şef a: l'CV./;lCi 

„Astra" a figurat prin-
tr<> premiile acor<linte 
rec<.'nt de Asociaţia 
scriitor lor din I3raşov. 

• Premiul UniWlii 
Scriitorilor pentru 11u
blidstică şi reportaj pc 
anu: 1984 a rev'-·n t, ptJ· 

tr.\•it hotii:-ir1i juI'iUl:.Ji. 
Ane: B1andian:.i. :centru 
volumu! Coridoart> de 
oglimi (EditL ra C.1 rl<'.'"1 
RomâneaS<.'ă) ş1 lui Ton 
V1!~siiu, pentru vo umul 
Cartea. de toate zilele 
unui an (Edi'ura Da
c!a). 

• Editura Facla a 
h;mi$ în librării c'"lr
ea Fonetica. astre
lor. S"Ub .Sl:mnălura ui 
A ne.hei Dumi~nh·· ·1nu 
<h' 1a revbln „Orizont " 
(Timişoar.1). 

• A avut 'oe k~ti
v:.tatea de decernar..: a 
dip"'.omelor de onoare 

p~ anul 1936 ale 1-.evis
tcl „A<>tra." clin Braşov. 
penlr a.: iv.tnte \lrtls
t:că. şWnţifică şi de ln
''en\ii, :::porli\'ă, me.şk-

şu guri PoP'tlla.t '-'- p 1. 

cum şi pentru difuza
rea şi popu.arizar•'1 r '· 
vistei „Astra " . 



8 L1 Sofia n m·ut 
loc ccl de ... al VIr-lea 
Congre-; al ziariştilor 
bulgari. Delcgatii au re
ales ca preşedinte al 
Uniunii Ziariştii. " din 
R.P. Bulg.-u·ia pc Boian 
TraikO\.', directo'" ..;ene
ral al Agcntiei bulitare 
de presă CB.T.A.). B. 
Traikov n urmat studii 
de ziaristlc;i fa Uni\·cr
sitatea din Sofia. I s-au 
incredintat functii rle 
conducere la ziarele 
„Sorodna ~lladcj " şi 
„Poglcd ". !n deceniul 
trecut, a fost corespon
dent in străinătate pc.-n-
1.ru B.T.A. şi apoi pen
tru televiziunea şi ra
diotelcviziunc:.l bulgară 
Din anul 1981 a fost 
numit du·ector general 
al Agentici bulgare de 
presă (B.T.A.). tn octom
brie anul \recul, consi
liul de conducere ni 
Uniunii Ziariştilor Bul
~ari l-a ales in unani
mitate preşt'dinle al 
Uniunii. 

8 Un institut de 
ziaristică şi de comu
nicare de m:tsă a fost 
infiintat la Universita
tea din Allahab:u:I, sta
tul Uttar-Pradesh (In
dia) . Institutul organi
zroză cursuri P<>Stuni
''er:;itnrc cu o durută de 
doi ani, care se încheie 
printr-un examen de li
centă în ziaristică. Stu
dentii redncleazti pro
priul lor ziar - „Alla
habad Univcrsity Ncws". 

• ln prezent, Portu
galia arc 25 dc cotidia
ne, din care Hl npar pe 
continent, două !n Ma
dera şi 7 în Awre. Cu 
toate acesl-011, lit•.ajul lor 
total nu depăşeşt(. 
350 OOO de exempl::tre. 
Statul este cel mal 
mare edit.or. cont.rolind 
60-65 la sută din tir.a
jul lotal al presei coti
diene. Restul :ip~\ine, 
în majori'ale. diverselor 
grupuri comerciale par
ti<:u!are. 

• Firma francezii 
„Hnl'hettP" :inuntă np:t
ritia a două noi cot'· 
diane. Primul va purta 
numele „Alpha" şi se 
doreşte a fi redact.Jt la 
un nivel mai elevat, 
penfru cititorii mai exi
genţi. Cotidian ul „Be
ta" se vrea un ziat 
popular, în culori, de 

felul publicaţiei ameri
cane „U.S.A. Today"' 
Dacă se va realiza pro
iectul, e<>•;d anelc „Pa
ris cn :ibere" şi „Fran
<'e S. · „„ \'Or avea c•>n
c .1N>n . .~crioş' 

• ,,Scrto Ader", or
jµn de presă cent!"a.l a l 
Partidului :v1unc1torilor 
din Etiopia. are acum 
un tiraj de peste 
100 OOO de exemplare. 
Este cel mai mare tiraJ ' 
atins vreodnlă în Etio· 
pia. Ziarul apare o data 
pc săptamină. fiind re
dncta t de o echipă re-
daction.ală formali'i din 
15 persoane. 

cnjia „N('uc M <'dien ", 
Re\·isti va 11"'1! 1 pr 1blt!
me legale de t~lcviz1u
nea prin cablu şi pnn 
satelit, productia de 
programe tclcvi7„atc. re
clrun11 TV, . .\'iclt-otcxtc
le" ci<:. 

• D,n tO.:îtnna trecu
tă, .se poate cumpăr.1 

la Paris. un nou s[lp
tăminal cu extrase clin 
prc.~a sovic~icft. In nfa
t':1 caipitale1 Fran•e . 
Sf1ptăminalul. al crn·ui 
p··im numf1r a a\'ut un 
ti l"lÎ de 50 OOO ele excm-
plarc, a Cost difuznt 
în intrcaha Fran tă. 
în 13el~ia şi in Elveţia. 

PE SCURT . 
din toati lumea 

• 30 de ziarişti so
vietici au primit dis
lmctii ale Uniunii Zia
riştilor din U.R.S.S. pen
trn curajul lor, pentr:..i 
spiritul de abnegaţie. 
devotamen t fată de 
profesiune şi măiestrie 
L.iaristică, în legătw·ă cu 
prezentarea în presă a 
arnl'iei de la Cernobîl. 

• Radiodi!uziunea e
ste mijlocul de comuni
care cel mai răspîndi t 
în Angola. In această 
ţara, limba oficială fi
ind portugheza, postul 
A de radio emite în a
ceastă limbă 2·1 de ore 
pe zi. In schimb, posuu! 
B emite timp de 18 ore 
pc zi în limbile locait 
ş i în dialecte. 

• La ~ august 19136, 
parlamentul din Singa
pore a votat un nou 
proiect de lege care 
modifică legea din 197.J 

,Newspaper and 
Printing Press Act·· (Le
gea privind ziarele şi 

imprimeriile) . ='loua le
gislatie permite guver
nului să limiteze \inza
rea sau difuzarea publi
catiilor străine care 
tratează probleme le
g.,-ite de politica internă 
din Singapore. 

• Editura hambur-
gheză „Video-Markt 
Verlag" a lansat publi-

• Spt'.'claliştii fi ·mei 
electrt.nice nipon „Ci
tizen " nu nnuntat ·nce
perea procluctici de ~e
rie la un nou tip de te
levizor de buzunar. El 
\'a aven diametrul e
cranului de numai 7 cm. 
tn coni;t.ructia noului n
parat sint folosite cir
cuite intei?rat.c clin ulti
ma generntie. cu peli
cule ultrafine. ia1· c:i 
material semiconductor 
- arsenidul de galiu. 
Tele\•izorul „Ci lizen" 
<'Ste prevăzut, ele a..c;e
mPnl'<l. cu un racliore
ccplor <'U t.rnnzistori. 

• A~ociatia Zi.aristi
lor clm llonl?-Kong :1 

a les Pl' Woni:- Kwok
wah, de la „Pc.·i '.\A!'i 
Dwly ~cws ·', in functin 
de preşedinte, cu un 
mnnd:il ce-i va expira 
la .sfirşitul ~inului HIU7 

• 
• tn Nknr;1gun n 

:ivul loc un congre. ex
traordinar ni zia:-Jştilur. 
L:l Congre.c; !HlU alcă
tuit comisii de lucru 
însărcinate.' c1 1 studiere.a 
modi!lcărilor ln statu
tul Uniunii Ziariştilor 
Nlcaraguaieni (U.P.:'.'l.). 
A fost definit. de ase
menea, caracterul sindi
cal al acestei org:inizatii 
a ziariştilor. 

• Tntr-o recentă ple
n:wă a conducerii Uni-

unii Zi.'\riştilor din 
U.R.S.S s-a stabil't ca. 
111 z .de ele H -Hi ma1·
tic 1987, să aibă loc lu
crările celui de-a.I VI
lt·a c"n...;res al Uniunii. 

• Z a r i s t a :\Ian 
\\'elsh Hemingway, \'{1· 

dU\'a cc1ebn,' ..ii scriitor 
america!1. a decedat la 
fi noiembl'ie anul trecut. 
dupf1 o su!erintă înde
lungată. in \'irstă de 70 
de ani. l\lnry Welsh 1-a 
cunoscut în 1944. la 
Londra. pc \'iitorul sr1u 
s• t. Ernest Hemin~way. 
ln capitala britanic,\ 
Mtuy \\'elsh era core->
pondentă pentru revis
tele americane „Time" 
şi „Life". 

• A fost constiluit 
un nou Comitet execu
tiv ~\I Asociaţiei Zia· 
riştilo1· din Sierra Leo 
ne. Pre!)edinte al Aso· 
datiei a fost desemnat 
Cipu Felix-George 
~Iembrii Comitetului e
xecutiv sînt aleşi pcn
t.t·u o perioadă ele dol 
.ani. 

• 1n edltura france
z) ,,Arlea" a apărut c 11-

leg"rea de reportaje 
„Goncourt des repor
ters - Grands reporters 
- Les quarante pri" , 
Albert Londres 1916--
1986", grupind, dup?\ 
cum recomandă titlul, 
cele ma. bune reporta
je ale ultimilor 40 de 
,mi publicate în Fran\...r 
ş1 premiale cu „Oscat„'· 
ul ziaristicii. 

• Au fost stabilite 
optiunile Uniunii Zia-
1·iştilor din U.R.S.S. 
pentru decernarea pre
miului „V.V. Vorovski" 
în domeniul ziaristicii 
pe teme internaţionale. 
pe anul 1986: Premiul 
,, fost acordat următo
rilor ziarişti: G.V. Ya· 
siliev. corespondt'nt al 
z:arulu1 .. Prnvda „ in 
S.U.A„ G.P. Ustinov. 
corespondent al ziarului 
„lzvestia „ in Afganis
tan, V .A. Simonov, co
irespondent ale agenţiei 
„Xovosti ·• în S.U A., 
Heinrich Eberhard, pre
şedintele Uniuni~ Ztariş
tilor din R.D. Gemla
nă şi Garcia Carlos, 
membru al Uniunii Zia
riştilor Nicaraguaieni, 
director general ial a
genţiei „Nueva Nicara
gua" (A.N.A.). 

47 



Proletari din toate ţările, uniţi -vă ! --------

Revistă editată de Consiliul Ziariştilor 
din Republica Socialistă România 

ANUL XXXI NR. 1 

IANUARIE 1987 

Sumar: 

Col-!tlivul r<.>dac:ţion.11 : 

AURA ANGHEL (.:ecrcl:Jt principal de red11ctie) 
MILE:'ITA CO:tIAR!\l:scu 
CRISTINA DU,UTlmSCtJ 
AUREL NEAGU (rt>dactur şe,f) 
CO'iSTANTIN TATU • 

Lei: 8 

Rcd,1cţia : Bucuresti. Piata Sdnteii I , telefon 18 57 73; 
17 00 10 / 1333, cod 7l:i41 
Administratia : I.S.l.A.P. - Piaia Scintcli nr. 1, telefon 
18 03 57, cod 71341 
Tiparul : I. P. ,.Informaţia" c. 10;1:1 

Cilitc,rii din strămutate se pot abona prin RO!.\'IPRES
FILATELIA - sectorul export-import-presă P. O Box 
12.:::01 telex 10:Ji6 prc;iir Bucureşti. Calea Grivitei nr 6,1-66 

LA ANIVEHSAREA TO\ ARĂŞULUI XICOLAF. 
CEAUŞESCU, EROUL ROM:ĂNIEI SOCIALISTE
SE~'l'JMENTEJ.E UN:\NI:\IE ALE NAŢIUSU, 
DE PROFUNDĂ DUAGOSTE. ALEASA ST1'1 \, 
Îl\ALT·\ PREŢUIRI: ŞI RECUNOŞTI~ŢĂ 

• Telci:rama Consiliului Ziariştilor 
• O viaţă - J'ădic ş i stindard pentru nn· 
ţlunca română (Durni •ru Tarcob) 
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toţi fiii naţiunii i·omân<' (Viotoria Iliescu) 
• Omagiu omului IJO!Hic şi creatorului dl' 
irwstimabile valori ştiinţifice (lo...'ln Al 
bescu) 
• Luptătoare dîrză , neobosită pentru feri
cirea poporului (Constanta Nic1.1.lcscu) 

AXCHEfA REVISTEI 
1n lumina ist-0ricelor hotărîri ale Congrrsului 
al XIII -iea, a SJrcinilor, iutlica~iilor şi oricntilrllor 
secretarului general al partidului 
Anul 1987 - anul hotărîtor pentru îndeplinirea 
cincinalului. Pal'ticipă : Aurl'I Tekean, Iosif David. 
:\1Jarin M1nol.ache. PcLru Filioreanu, Re I l'~ Si
miont..-sou) 

LIMBAJUi, PRESEI 
Limbajul p~ Mei - un limbaj al comunicării di· 
rtttc, convingătoare (II) (Intcrloeutori: dr. 'Mioara 
Avram, Nieolac Dragoş) 

RETORICA ZIARISTICA 
Cine c m . .mică se şi comunică (Rubrică realizat:. 
de Const.;: '1tin Lupu şi !\'fircea Hamz.'l) 

.Kut>ru:a suuu•cllva 

Am Vit:l Jt • :-:Ic-a plă<."u! • Vă semn..alăm 

Făril su1ulrare ! 
De prin prc~A a<lunal<> „ 

f'I 5E PE~TRt: U!'l DICŢION.\R AL OA'\IE~ILOTt 
DE rm:s \ 
Lu,r C1zi. vi!lan (l\.lihae?1:1 Brumi:i. Laurenţiu 
l\Ii' --id1c) 

PROPLNERI PENTRU UV POSIBIL ;\lUZEU 
AL ZIAIUSTICII ROMANE 
Prim<. 'c noa.o;trc re\·,stc militare (Ion Munteanu) 

Citim in presa noastră de acum un veac 

BIBLIOGRAFIC 

lin lex ~on .al principnlC'lor domenii ale ştiintei 
mijlo.:icelvr de comunic.11·c de masă (Romeo N'ă
dăşan) ; Breviar ; Revist.a revistelor de presf1 

DOCUl'II::NTAR INTERNAŢIONAL 

De la crcm<'nc la silici..i (IV) ; Noi tehnolo~ii de 
pre~.-
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Scule diamantate pentru prelucrarea materialelor de construcţii 
----~~~~~~~~~~~~-
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iNTREPRINDEREA MECANICA FINĂ 
Bucureşti execută în cadrul programului său 
de fabricaţie, următoarele familii de produse · 

• Aparate şi instrumente de măsură şi con
trol dimensional 

• Aparate şi mecan isme de orologerie :.n
dustrială 

• Aparate pentru controlul mărimilor ter
motehnice 

• Elemente de automatizare pentru regla -
rea presiunilor şi temperaturilor 

• Scule, portscule, dispozitive şi matriţe 

• Produse din carburi metalice sinterizate 

• Scule diamantate 

• Pile şi raşpei-;? 

în imagine : 

1. Tahometru portabil 

2. Ceas programator CPA-ZZ-2 

3. Control de debite cu roţi ovale 

PRODUCĂTOR : iNTREPRINDEREA MECA-
NICA FINĂ - Bucureşti, str. Popa Lazăr nr. 

9-19, tel. 35 00 00, telex : 11 583 
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fn lumina sarcinilor fundamentale subliniate d' 
tovar:lşul Nicolae Ceauşescu 

Toate eforturile noastre în slujba înfăptui~iI 
integ1,alc, I.a un nivel calitativ superior, a ~arci
nilor de plan 

MASA ROTUXDA 

I ntegrarca tinerilor gazetari în activi tal.ea reda:· 
ţionalii - o preocupare la ordinea zilei. (Parli· 
ci pă I.a dezbatere Teodor Bulz.a. Ioan Da\'id, 
r,uzian Geier, Karoly Goder, Ivo Munci.an. Dumi· 
tru Oprişor, Maria Pongracz-Pop, Maria Stein 
Desanka Ştefan, Ion Ularu, Săndor Vajda şi $te-
1ian Varliade) 

Confcrin{a Sindicaiultai Presă Bucureşli; 

Rezuliatcle concursului de publicistică şi foto al 
S indicatului Presă - Bucureşti 

ANIVERSĂRI 

Gil de ani de la crea1·ca U.T.C. 
Tineretul - w·iaşă forţă soc:ială .a progrcsubi 
ccmlempPran (Ion Stru~ariu) 

RETORICA ZIARISTICĂ 
II. Don perspectivă semiotici\ (Rubricii reulîznlă 
de Cunslan!in Lupu şi Mircea Hamza) 

DIN VJAŢ,\ REDACŢIILOR 

Sub:·ect.:.1clia zi anii ui local - prezentă a::ti\'ă 

eficien tă (Ion Nedeie'!) 

PE TEME G/\ZE'I'ĂREŞTI 

!:<,I ul clesign-u!ui ziaristic în transmiterea mesa
jului politic şi social CV. Zamfirescu) 

DI~ TRADl'PILE PROGRESISTE ALE PRESEI 
ROi\IÂNEŞTI 

lVIdre<t răscoală de la 190î şi presa \'remii 
(Dr. Rodica Şerbanescu) 

GAZETARI DESPRE GAZETĂRIE 

Miha'l Sebastian: „Exercitiul jurnalismului u 
avut si calitatea de a ne fi descoperit valoarea 
ciucurn!:'.nlu lui clL vrntă ·· (Constanli n Darie) 

RUBlUCA SUBIECTIVA 

• Am n'tzut • Ne:-:i plăcut • Yti semn~1::•n 

PARA SUPĂRARE ! 
De p~·m presă adunate„. 

.FIŞE PESTRU U~' DICŢIONAR AL OAi\IENILOR 
DE PRESA 

Jean i\fauri<:c Hermann (PreşNlin lele de onn::m~ 

<.11 0.1.Z) 

Citim în presa noastră de acum un veac 

nocu~ENTARINTERNAŢIONAL 

Gio\.Jnni Gio\·:i.nnini : .. De la cremene la st11ciu": 

Tele v,ziunc.3. - o în lclung.:1 lă pre.storie, o r:ipid5 
dezv•> · t:we 

Pano.-amic cxicrn 
Pc scurt de la noi • Pc scurt clin toată lumea 
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„Trebuie să construim un comunism de omenie, pentru oameni, pentru 
bunăstarea şi fericireo omului, dar făcînd totul pentru ca fiecare să·ş i aducă 
contribuţia activă la dezvoltarea generală a societăţii!" 

NICOLAE CEAUŞESCU 

.A 

In lumina sarcin·ilor fundamentale 

subliniate de tovarăşirl Nicolae Ceauşescu 

Toate efort urile noastre 
În slujba Înfăptuirii integrale, 

la un nivel calitativ superior, 
a sarcinilor de plan 

T
răim o epocă de mari 
şi r.aipide pref.ace1i în
noitoare, caracteristicile 
ei esenţiale fiind dina
mismul, procesualitatea 

nelntreruptă. O epocă ce nu-i oferă 
ziaristului n.iai o clipă de răgaz, nici 
un fel de stagnare iin gindire şi fap 
tă. Ac\ionînd ,permanent în direc
;ia propriei sale transformări, lăr-

gindu-şi necontenit orizontul de 
cunoştinţe, el este chemat să- 5i 
consacre zi de zJ eforturile, întrea
p energie şi capaciltate realizării 
măreţelor obiective şi sarcini ale 
revoluţiei şi construcţiei sooi.aiListe. 
~ condlu7li.a firească, desprin

.să de fiecare dintre noi, o dată 
mai mult, din cuvintăirile secreta
rului generail. al pa1rtidului, tovară
şul Nicolae Ceauşescu, Post ite în 
cadrul ceremoniei de omagiere a 
zilei de naştere şi a îndelungatei 
sale activităţi irevoluţ:onare, la şe
d:nţele Comitetului Politic Execu
tiv al C.C . .al P.C.R. din 30 ianuarie 
şi 2..5 februarie a.c„ iprecum şi la 
C-Onsfătuirea comună cu preşed i n \ii 

foonsiliilor unioe agroindus tr 'rule .şi 
organizatorii ide µact.id din 1n-
treaga ţară. 

Prin conţinutul lor dens în idei 
de mare forţă creatoare. prin te
zele şi or.ientările novatoare ce le 
cuprind, aceste imiportante cu
vintări se înscriu în vasta operă 

~retică şi practică a secretaru-

lui general al part'.dului, operă con
sa·crală făuri1rii societăţii soc'aliste 
multilateral .dezvoltate şi h1aintărj1j 

României spre comunism. Acestea 
eviden~iuză din n ou, cu puterea 
faptelor, contribuţia decisivă u 
tovarăşului NicoLae Ceauşescu la 
elaborare.a şi înfăptuirea planurilor 
şi programelor complexe de dezvol
t.are a \ării, l.a perfec~iona•rea or
ganiz~1rii şi eonducei'ii societă\ii, a 
întregii vieţi sociale, la adîncirea 
democraţiei muncitoreşt i revoluţio
nare, la mobilizarea energiilor cre
a tOMe .ale naţiunii în vederea rea
lizării în cele ma:i bune condiţii 

a obiective!or stalbilite de Oon,gresul 
al XtII-lea, de Programul partidu
lui. S tudiate cu cea man mare a
tenţie, dezbătute în întregul nostru 
p.airbid, înswşite de toţi comuniştii, 
de roţi oamenii mundi, ac-este 
cuvîntări stau în prezent La temelia 
întregii noastre activităţi, constitu
ind un mobilizator pro19ram de 
muncă şi acţiune în întîmpinarea 
Confe1'i·n\ei Naţionale a partidului. 
pentru transpunerea exempLară în 
viaţă a .sarcinilor de plan pe 19:l7, 
pe întregul cincinal. 

O idee-for\ă de mare însemnă
tate, subliniată cu vigo<rre în ulti
mele cuvîntări a le secretarului ge
ner.a1 al partidului, este ideea con
tinuităţii procesului revoluţionar, 

proces unic. care nu s-a încheiat 
şi nu se va încheia niciodată. A-

cea.s.ta impune ca, în temeiul acu
mulărilor dobîndHe, al legităti>lor 
dezvoltării sociale, să se asigure 
perfecţionare.a în continuare a so
cieLălii noastre. să se intensifice 
!nnoirile soci>aliste în toate com
partimentele de activitate. Şi tot 
aceasta face obligaitorie manifesta
rea s piritului revoluţionar, ampli
fic:rre.a lui în opel'a de edificare 
a noii orînduiri, ceea ce presupune 
î:i\elegerea deplină şi respons.abilă 
a faptului că nimic nu se poate 
opri în loc, Lransformărjle revolu
ţionare fiind inerente şi inev-itiabile. 
Spirit revoluţionar, care, învestit 
cu puterea unui precept de viaţă, 
imperios necesar şi nouă, ~eta
rilor, „trebuie să se manifeste nu 
teoretic, ci - aşa cum spunea lim 
pede tovarăşul Nicolae Ceauşescu -
în felul în care fiecare îşi îndepli
neşte, în cele mai bune condiţii , 
sarcinile încredinţate". Iar rolul de 
genera.tor al spiritului revoluţionar 
în idei şi în fapte îl are partidul 
nosLru comunist, centrul vita.I al 
întregii na\iuni, de la care emană 
şi trebuie să emane întotdeauna 
clarviziunea, oare dinamizează şi 

pune în mişcare forţele creatoare .:ile 
m.ase!or. „Jn acest proces larg re
voluţionar preciza totodarn 
marele o m politic - îşi are locul 
şi se afirmă cu putere forţa parti
dului de conducător politic a l în
tregii activ i tăţi". 

' 



n'lr can· es+e locul nostru, al 
1..u1 . .şt !or. în ~impiul .proc<':i revo
lutinnar menit M1 inaltc. pe noi 
trlp:e. sc:c'etnte.a noast~·ă s11c·inl3-
l11 '! Răspun.~ul nu p;>alc fi dedt 
unul singW' : accl~i de a m• adu..:c 
o c"'nt.!"1buţie spo:·ită, tot ma ac
li \"ă la dez.\•olt~m:?a g1•ne:-ală, eco
nom!că şi socialii a t"' 1i. inclcpl -
nndu-ne cu cl:'1ru.;·e şi l !lSiune .sar
cinile ce ne rc\'in, rfuipandl rile in
crcdintate. Cu <.iltc cuvi nte. trntind 
problemele c .1 competentn. cu înalt 
pro!eslon.ai1:.111, rc!lectind \'Cnd1c 
realităţile complex<.'. \'i.ata tot ml'2i 
!Jog:i:ă şi mai t-:-cpidantă a 7jlc~or 

nonst:·e. Fi.ndcii nu:n:i.i aş,1 ne \'v;m 

pute.a bOCOti rcwilu\ionar" m.htanţi 
ncobos'ţi pentru propul.sa:ca mJ:.i
lui, pent.!"u b1ruire:t vc::hiului, a tot 
Cl.'Ca ce impieilici'i mersul nost:!'U 
!r..,"linle. 

Un loc important fo noill' cuvin
t.ărl nl-c .!'CC'!"'."~.uru • .Ji gen.-ral 'll 
pa~t dulu; ii o..:up.i iel iefa ·1 1 necc
s: t.ăţi1 llczvoHării continu<' a demo
craţiei mUJlcitoreşii r<'volu(ionare, 
participări i Iar i a ma.:.clor 11 con
ducerea tuturor domeniilo.r lle acti
vitate. CC"'a ~c se as·gur in ce: 
mai inal· .,;r 1d p~:n imb m1rca „,_ 
mnn o:is.ă a arl'\•ităţii o:-gani;r.a;iibr 
de stat cu ce.a a org:.nismc:-0r de
mocraf:e er„'ltc 1n •ultim'i .ani. 
care dezbat ~1 ado:;>t.ii in conse:ls 
cu \'-O'n;n întregii n:ii·uni. hot./\rir:Je 
p:-ivi:ld dez\·olta ~:i ~en-er.:ilă a ţă:-i'.. 
politica interni'! şi externă a patr!ei 
noastre. Exii:;ten\.a cadrul\li organ i-
1.:itori:: larg e.-.k c~ totul firească. 

2 

pentru c:-1, e„tc h.ne ~t.ut, cjif1,;;1rea 
social smulu. nu .<::! p'>ate con<.:c;>c 
lăra c~a n1<11 lar;::fl dt•mo:::-.1\ic Il'

\'olu\1on.iră. s·'>C' ~1li.;mul ş1 democ:-a
\ia n:n:i :n>epara!Jilc. Făr[l inr:o· a
:a, e.;f-e o dat ;·1t• de onuarl' .1 i.;a
zet:i:ilor d.! a ccintrib.;i într-o m 1-

su:-a t'lt mai mare la pc:-!e:ţ1<Jn·1re..1 
tuturor •H·~anismc:o:- dem 1Lrnt.C"~. 
lt intt.r1re.1 !i::.tl•mulu: nostru Ol.'
•r11cr.at'c rcvolu\10n:.1r, care - n;;a 
cum spunea 'ova··aşul :O.:.::obe 
Cc'l l.,cu - „oglindrşte iru,u '1 i frlul 
de \ ia\ă, de a fi . ni poporului ro
m.în, care rnlotdeauna a fo„t un 
popor cc a dorit ~ă fi e liber. inlle
JlC'IHlc>nt, să-~i hornrască ~1n )fur 
<lrzvoltarca „a, în mod d cmol'n•ti<"'. 

O m~"e hscrnnhtale, ln c •ntex
•u1 p ~·ui:upurilor noastre. ll a:c şi 

subl;ruere:i. de către secretarul i:!l'
!lcr„: al partidului a rolului mert•u 
spodt a l provril'li'ilii sodlllistc in 
dc.:\'ollarc:i compkxa, echilibrată 5i 
1•fidrntă a t•couomi!'i naţionak. in 
rld1l':We:l ni\'clului de l•"ti m« 111 
~i spiril ... d al •11tur,..•· ml.n1u 1!•>.' 
soricti.\11. ,.Praclit-a noastră - urăta 
tnvariişul ~ co:aE' C uşi ' ..i - a 
dr•morl'.tr„L '>I d1•monstre;.1<~ JH' <fr
plin < .1 11• oJlrl ·l-1tra sociaii-.t.1. <·.i 
1>r111H'it•tak a întn•gului POIJOr. in · 
11i l1 rrnl sub <<' fol'ma csll' - de 
sial -.1u coi. 1 • „,..La -. I nirr.l 
;i dcz\ ollare;i l'i rt•prczintă -.in••ura 
l'U le 11rnlru infu1 uirra în vil\li a 
11ri ll'it>iilor ele tl'hitate <; i drf'J> .1tc 
snc·i11 l ă, de dt I.\ oltare pult• ·ni<·;1 a 
forfl'I ·r clr produ1·lh•. de a s igu r .irc 
a bunăstării ) i indevendenţei tic-

cărei naţiuni „. Rezulta. deci, lim· 
Pl ' cfl d.1to:-ia ~'.!zei ir..tlm cornu· 
"'·'• cstl.' de a susţine eu argu·nenit 
convingăto'1re, pe ·tirwntc. supcric· 
rit.:l!c.a propl'ietăti i ~ ~ 111btc, de J 

act ionn c:u con se..:\ cn\.i. p n scn· 
sul său, pt!.1t:-11 întarire i 51 dcz1·o!
tare:1 ei. pentru ca aceasta să-5 

:ndepline iscfl mult!plPlc sale lune· 
l•i în înflorirc·1 multilateralii a pa· 
lrid. !$1. ele ascmenen. ~:1 dc1.vuluie 
turele prnprietă\ii cnptta lis te, care 
diniotcleauna, s-a afla• la baza ex· 
ploatflrii omului de rtt:.r.:? om. a ja. 
fu!ui şi asuprini, s:1 combată hotă· 
rit teoruk cro!late d<>sprc aş:i-z;s:•l 
s'1cir „m de piat<i cc, în fapt, d 
friu !Jbcr manifcslf'11·ii unor feno
mene CL'"nomice în viidită contu· 
dk\ie c:u c•mditiilc de exercit.a.re a 
calila\1: o::imenilor muncii de p:-o
priclm'I. produciitorl şi benef;c!ari. 

Rcllcfinrl ceea cc a fost pnz.;t.·1 
în imlcp!tnlrea pLanului pe mus -
primul an al ccllli de-.al 8-lea cin· 
cinai - C'ii mai ales neajunsurile 
cc şi-au făcut loc în unele sectoo· 
re, secretarul general ;i l partidului 
a ins!stat eu !.!lrie ac;upra d · 
rectillor princip.a!<' ele acţiune Î" 
vederc1 re<llizării C'Xl·mplare a O• 
b;ertivclor stabilite. „!'\it facem to· 
tul 11rntru a înfăptui planul, hotă· 

r îrile Congresului şi Programul 
parliclului - sub n a tovară~ul 

X.c· l.1 Ceauşe.-; u pentru că nu· 
mai a-,a, 11artidul nostru , cadrele 
tk particl 51 de s ta l vor demons tra 
că i'11 inllepHnc~c în mod cores· 



punzător rolul 11c care ii au în 
ndrlall'l noastră". 
Aşad:1~. presa noastră centrală şi 

ncală, radioteleviziunea sint che
mate să concure, prin mijloacele 
r specii 1ce, la indeplinirea int<>
"ală şi in ce:e mai bune condi\ii 

a sarcinilor de plan pe acest an 
ş pe întregul cincinal. Va trebui 
d punem accentul, în mai mare 
mă.sură decit pînă acum, pe intă
nrea răspunderii cadrelor f.a.ţă de 
ndeplinirea sa.rci.nlilor încredinţate, 
a numa: la un anumit nivel, ci 

intre.1i;.a scară ierarhică, de la 
muncitor la director, de la consi

ile oamenilor muncii la conduce
.e ministerelor şi ale altor organe 
ntrale. Răspunderea, exigenţa ş i 

auloexigenţa reprezintă expresia 
pra.etiră a angajării revoluţionar(' , 

r :ic=,1 ' angajare trebUie să-şi 
.;.:i.se.iscă expresia în modul cum 
.ecarc om a.I muncii, indiCerent de 
I nc\ia s~. acţionează pent:·u ridi 

rea c-1nfnuă a nivelulu i ~eh:'! ,. 
cal.lat\' al p:-oduse'.or, pent "U 

riguroasă a normelor 
e cal.ta te, a .-eg.k r ţări in a~(',.;' 

ckimeniu. Este necesar, de a 
ceea, să ne reCQnsi1derăm şi 

po.q1a · n 1 ~1st•·a ta;fl de .~:·i-

ticl şi auto~-riti::- ~ a cmt in-
st:·ument ideal de prnmo,·are a no
ului -. folosind-o cu m<ii mu' t:î 
inclri'iznearn. cu mai multă comb·-1-
tivil ·tte. ori de cîtc ori nl' i7.bim 
de neajunsuri, de incr\ic şi indo
lcn\a, de mentalită\i .an·icronice. 
ALitudinile conciliante, criticile a
luz.ivc ori la modul general, necon
crctc, care, din păcate, se mai in
tilncs« destul de Irecvenl în pagi
nile unor publicaiii, lrebuic înlă
tur.ale cu desăvîrşirc, ca fiind 
străine normelor noastre de con
duită, deontologiei ziaristicii comu
n iste. Să nu uităm nici un momen t 
că spiritul de omenie, umanismul 
rc,·oluţionar implică acţiune şi cxi-

- genţă revoluţionară. Şi în aceast<l 
privin\ă să ne călăuzească în per
manenţă . clipă de clipă, îndemnul 
secretarului general al partidului : 
„Umanismul, spiritul de omenie nu 
înseamnă a trece cu vederea peste 
neajunsuri, peste lipsuri ; dimpotri
vă, aceasta impune exigenţă, fer
mitate în respecta.rea legilor şi 

aplicar ea lor ". 
F:\ră îndoială, problematica e:o

nomică este deosebit de c0mr>lexi\, 

iar tratarea ei în presa scrisă şi 
.audio\ 1zuală deloc simplă. Condu
dtorui part du!ui şi statului. to
\"arăşul Nicolae Ceauşescu, ne-a 
atras în mod special atenţia asu
p:·.a lichidăr'i lipsurilor mru'i. se
ri aw existente în industria extrac
tivă ~i în domeniul energetic care 
creează mari greutăti în cl<:>zvol
tarea economico-socială a tării. 
Dar şi în celelalte sectoare - in
dustria metalurgică şi de utilaj 
greu, chimie şi pet.Tochimie - s-au 
constat.al, anul trecui şi .în prima 
lună a acestui an, o seamă ele ră
mineri în urmă în realizarea pta
nului I.a producţia fizică, cu deo
sebire la export, în reducerea C')n
sumurilor materiale şi de t'nergie, 
în creşterea productivităţii muncii 
şi a eficienţei economice. Cu multă 
perseverenţă trebuie urmărit~. in
clusiv de către presă, mai ."lies 
realizarea exemplară a planului la 
export, aceasta reprezcnlîncl unu 
din cc "lditiilc esenţiale pentru clez
volt..u·ca de ansamblu a economiei 
naţia-na.le, pen lru asii;:u1-.area re ;~1r
selor \''11utarc necesar<' în vcdere:1 
eîe::::uăni importurilor previ'iwt~ şi 

a lichitlurii datoriei externe. 
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„Mai mult. co oricind, trebuie să se impri me un spirit de iinoltă răspun
dere, de exigenţă în întreaga activita te de organizare ş i bună re partizare 
a forţelor - de aceasta depinzind, în fond, felul în care fiecare î~ i va îndeplini 
atribuţiile ş i sarcinile pe care le are !" 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Un marc neajuns ca.re n impietat 
şi continuă să impieteic asupra 
int.rcgii dezvoltări economit.-c a ţă
rii, şi La înlăturarea căruia presa 
noastră trebuie să contribuie mai 
.:1cliv, îl repreiintă, desigur, con-
sumurile mari energetic<• i;.i de 
materiale, în special de energic 
electrică ş i gaze naturale. Datun:a 
<.icc.stu.i tapt, dar şi .altor cauze 
de ordin obiectiv şi sub!ccli\', .a 
devenit absalut necesară, după cum 
se cunoaşte, adoptarea Dccrt>'.-ului 
Consiliului de Stat prh·ind uncie 
măsuri pentru rationalizar~'l con
sumului de gaze na~ale şi ener
gie electrică. 

De altfel, anul 1987 trebuie să 
nMrcbeze o îmbunătăţire radicală 
în toate domeniile de activitate, în 
intăptuirea prngra.melor de perfec-
1ionare a organizării şi moderni
:t.llrH producţiei, în întărirea con
ducerii colective, în aplicarea fer
m 1 a noului meca!llsm cconom.ico-
1inanciar, a autoconducerii şi auto
sesiiunii, a principiilor de retribu
ire a muncii. „Putem spune - sub
linia secretarul i:;eneral al partidu
lui - că anul acesta este hotăritor 
pe11tru infă.ptuirca întregului plan 
d ncinal, pentru realizarea tuturor 
11rogr;\mclor de modernizare, de 
normare, de organiza.re, inclusi\• de 
a1>licarc a .uutocontlueerii şi a no
ului mecanism economico-financiar. 
:-oa ac\ionăm in ti-;a fel incit. real
mente, !>ă punem ordine ~i disri-
1.>lină în toah• sectoarele dl' <U'tivi
tate". Este o ct•rintf1, un impt'rnliv 
de care trebui~· :;;"1 \int1 st••nrnt în
treaga nonstri\ Pl'l'S:i, toti zinrişti i 
ln activitate."l cc o desfi\şo.:m1, ono
rindu-şi cu cinste şi demnltat<' no
bila mis.iunc încredinţat:\ . Planuri!<' 
no..'l."tre tcmatirc, rurcntc :;;i ele 
perspectivă. .se n•r mereu n•viiZU\l' 
şi imbogii\ik'. pc.'ntru a n•flt•t·t:t cil 
mai complet. cu cficknli'1 111~1xim;"1, 
i 1 funcţie de profilul publicu\iei. 
ele aria sa de cupnnclen.• proble
mele majore •tic eclificf1rii llOU!>l r-:: 
socialiste. 

Faptele atest:'\ că presa centrali 
şi loca l ă, precum şi radiot.l•lt•viziu
nca, înţelegîndu-şi plen<U· rnlul, 
menire:i cc Ic revine în mobiliza
rea şi educarea nutsclor. au răs
puns hotă.rit chemării p..1rtidului. 
indcmnurilor înflăcărate ale secre
t.arului general, tovarăşul Nicolae 
Coauşescu, angajîndu-se cu toati'.1 
r{1spunderea şi fermitatea în susti
ncre:i noilor comandamente ale dei
vo'. tării şi perfcctionării continue 
a societătii noastre socialis!e. Iată. 

ne pildă. ziarul „Scinteia" a publi
c;1t în ultimele săptămîni, un ciclu 
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de artlcole de in.'llU tinutu sub 
genericu. „Idei, tezr, orientări din 
ginclirca novatoare a partidului, a 
lo\.araşului :\ioolae Ceauşescu·', c 1rl' 
dezbat probleme de mare in.-,cmnă
t.:il<' u-orctuca :)• practică. Al<iturl 
de .:ir<-slca .iu apilrut şi <iltc rubrici 
inten'.<;.ante. dinlrc cure ;.unintim pc 
ct'IC nt1tul;~ti' „Stil de munca mo
d('rn, C'ficient. în conducerea activi
fă!ii economice", sau ,.Adunările 
genrralr ale oamenilor muncii 
fribună tle dezbateri active, de mă

suri concrete". In c.:adrul at·e~le ia 
din .1rmu au aparut, aproape 1.il 
na:, . n·ticolc bine scrise, cu t·on
clu1.11 :;;i în\'ălaminte pract;cc Me
r1tn runarcalc :;;1 wginile speci;1'.t• 
(„ fo l 'CI de al doilea an al l'illC'i
nalului : exigenţă, calitate, organi
zare superioară. a m uncii", „Efl
cicnl<\ înaltă în întreaga economie", 
„Obligatoriu : economisirea strictă, 
se\ eră a energiei în interesul în
tregii societăţi, al fiecărui cetă
ţean", „Energia - asigurată ritmic 
in activitatea de producţie, econo
misită sever în sectoarele nepro
ducti \•c" etc.), car<', intt·-o manieră 
ai:,it·1t irică. com:ingMoare trateazu 
teme ele o stringentă actualitate 
pentru mersul îm1inte al patriei 
no;1strc-. 

Act>IC'aşi preocupări majore întil
nim în „Români~! liberă·'. „Scintcia 
tineretului•-, în .. Munca•·. în rc
\'i'>la .. Flacăru··. Se impun prin \i
nutn. prin compctc>ntia şi acw·ate
I<' 1 cu e.are sînt scrise îndeosebi 
rni::inile> din coticlinnul F.D U.S .. 
clintrl' care s-~11' putea cita. evidcnt. 
l'Plt• apurutc sub ~t•ncricul : „Ener
gia 11roblem ;i. vi tală a economici 
nationaJC', a noastră, a tuturor", 
re:il 1.: ll dc rcpvr!t·n ai z,arulu 
chn•t't in „punctele dec1si\'C ale bă
lai ici rwntru c:1c1-gie". Tot <le la 
f;i\~1 l1wului, t'l't.•a c:c reprezintă 
„panl'IL1l forte" al implicării colc
~.101· de la „Romttnia liberă . a fost 

•t1".ln..,mîst1 :;;i .ancheta „Ţării - cit 
111aî mult lilei", mal.iz.a ă in dtcva 
schele pet.Tolicre. Scr~e cu suflet. 
inlr-o maniera tinerească. combatl
\ "(1, şi fără să !IC sC<.1pe din vcdCJ·e 
c.scn\ialul. ::;int şi 1natCJ·ialelc pu
blicate ele ,.Scîntc1a llncretulu " · 
„lndcpl inirea programelor de mo
dernizare as igura produe!ici ritmuri 
inalte, efidl'n\ă rldkată ". „Realiza
rc..i intt•grală a planului la export -
obiN•liv prioritar ", „Februarie -
o lună de maxim efort·•, prt"..:um şi 
J llf'IE' Nici din p· 1bhcatiile locale 
n u , :be•c te.'Th.!lc majore : ,.Ex11or
tul - s arcina nr. l " <..Inf rmat1:1 
nucurcşt,ulu .. "). „Printr-o nouă ca
litak a muncii - o nouă calitate 
a ,· ictii " ( .. \'r<:>murl n 1 " - Vaslu ), 

„Energia electrică - judicios r• 
sită, riguros economisită !" ( 
inte" Brăila), „Reducerea pera 
nentă a ~nsumurilor energetice 
materiale" („Delta" - Tulcea), ,J1. 
dus tl"ia - modernizare, dln 
enlitatc" („Tribuna Sibiului") ele. 
Şi, firt.>ştc, am citat doar cileva ar
ticole al căror con\inut răspUlldt 
pe deplin exigentelor, părindu-11 
ră u c:\ sp:iţiul nu ne îngăduie li 
dt[im şi altele, pentru ci\, fapt lm
bucu riltor, publica\iile j udeţene, la 
111~1ro"l lor majorik"llc, se sit:ieai.i 
la rnal\imC'a marilor coin3nclamen
tf' actu.'lle. 

Este llmpcde. in~ă. nu ne ~u~ 
op:·i ai<'1, clcclarindu-ne mulţum: 
cu ct•t•;i ee am realizat pinu acum. 
O atl•ntit> mai marc v;.1 trebui acor· 
dat{1. spre l'xemplu. pcrfcctionărll 
i!Ctivlli1\ii organelor şi organiz.a\u· 
lot· de partid, oglindirii rolului l'll' 
t•onducător în înfâptulrca prcve<* 
rilor de plan şi a programelor sta
bilite. Şi eforturile org.ll1izatiilor 
de mas[1 sindicale. de tineret -
se cer m li bine reflc."Ctatc, îndeo
sebi în paginile publicatillor locale. 

D:.ipă cum este ab:<:iilut necesar 5l 
a:tionl\m mai hotărit pen1ru t:"ata
rea cit ma; largă a .pr<ibleme;o: a
gr ·culturiL su„•inind din -plin e:<Y.'· 
;urile oamenilor mun::!I de la sa:e, 
angaja\i plenar în noua revolu\îe 
agrară. pentru a obţine la Porumb, 
g:iu şi relelalte culturi recolte d' 
:noi bi1 ne Ac;a cum s~bl;nia recent 
10.-ar<.ş. I 1' colae Ce:iu.şescu . ..i• 
acest an trebuie să obtinem cel pa· 
ţ'n 32 de milioane de t.onc de Ct· 
reale. Dar. dacă vom lucra bine -
şi sper <;ă se lucreze mni bine -
ar trebui să tindem spre obiecli\"11 
general al noii re,•oluţii agrare, dt 
a depăşi 3:> de milioane de tor:-e dt 
cereall'". 

Dispunem de tot ceea ce este ne· 
ce5a:- pentru sparirea apartulUi nos
:r.1. al z ariştilor <'omun:şti ia 
îndeplinirea exemplară a prevede
rill"lr de plan. la progresul nein· 
treruot .al patriei ~cialiste, spr~ 
binel<' şi fericirea întregului popor. 
Apdnr. :sl\ desfăşurăm o mai largă 
şi mai efiC'icntă activitate publicls· 
lien, s;'1 tratăm cu mai multă în· 
dr~zncală. mai activ si mai varinl 
problemele de roză ale dezvoltării 
i;oc!etltţii noastre rnci-'ll:ste, contr · 
buind :1st.rcl tot mnl puternic :a 
mob!lizurca 01men:1or muncii na fo· 
făptui1·c:i n<'ab/\tull't n hotărîrilor 
Coni?rcsului al XIII-Ieri. n Progra· 
m11h11 pa:-ltdului de făurire a w· 
ciet1'\lii socialiste muliilateral dez· 
voltatc s i in.aintnrc ~ României 
spre comunism. 



,.Numai acei activişti de pa rtid şi de stat - inclusiv a cei l ucrători din 
domeniul presei - care vo r dovedi receptivitate faţă de tot ceea ce esle 
nou, care se vo r strădu i să înveţe continuu, să înţeleagă sensul dezvoltă rii 
societăţi i vor şti să contribuie la înd rumarea vieţii sociale, îş i vor putea îndeoli •li 
ciu cinste datoria . Avem nevoie de asemenea a ctivisti în toate domeniile 
de activitate ş i mai cu seamă în domeniul prese i." · 

Masă rotundă'., ., . . „„, . ~·~ . 

La Tim i s oara: „ 

Integrarea tinerilor gazetari 
în activitatea redacţională, 
o preocupare la ordinea zilei 

Pu!ine sint meseriile în care să poţ i spun e, la un moment dat, 
ci ştii totul sau aproape totul. Oricum, lucru cert, ziaristica n u se 
alJi intre acestea. Mereu trebuie să înve ţ i , mer eu te izbeşti de ne
cunoscute ; nici a bsolvirea facultăţii ş i nici ch iar obţinerea. atestării 
DU·U dau clrcptul la relaxare. Int('grarea dC'plină a tînărului ga-
1t&ar in actiYita.tea redacţiona lă solicită tim p, necesită efor turi. Evi
dent, înainte de toate din partea sa, dar nu î ntr-o mică măsură 
din partea colcct.ivului in care Iucrc;iză. 

ln condiţiile revoluţiei tehnico-ş t,iinţ i fice - s-a spus nu o dată -
aslsllm la o adevărată explozie i nformaţională, Ia. o diversificare 
de neconceput i n trecut, a preocupărilor uman e. P rocesul lrgic de 
flurire a noii orinduiri, a socialism ului şi comunismului, ridică 
probleme a căror rezolvare cer c o înaltă competentă. An de an , 
sarcinile ce revin presei sint tot ma i complexe, înfăptuirea lor cu 
IUCCt'S solicită o responsabilitate maximă, eforturi sporite, o temei
nică pregătire politico-ideologică şi profesională. Cunoştinţele acu
mulate in şcoaH, trebuie, deci, mereu îm'prospătntc, îmbo~ătiie, 
Cum să facem acea.sta mai bine, mai eficient ? Care sint modali
tlllle, căile, formele cele mai adecvate ? •Iată problemele pe care 
fi-au propus s1L le dezbată gazetarii tim işoreni in ca drul ar estei 
mrse rotunde, organizată prin grija Sindicatului Presă din T imi
şoara şi a. redac(iei revis tei noastre. 

La dezbateri au participat : T eodor BULZA, r edactor şef al zia
rului „Drapelul roşu" (care a condus m asa. rotundă) , 

Ioan DAVID, redactor al aceluiaşi ziar, Luzian GEIER, 
publicist comentator la ziarul „Neue Banater Zcitung ", 
Karoly GODER, şef de secţie Ia ziarul „Szabad Sz6", Ivo MUN
CIAS, redador şef al gazetei „Banatske Novinc", Dumitru OPRI
ŞOR, redactor al ziarului „Drapelul roşu ", Maria P ONGRACZ-POP. 
redactor şef al ziarului „Sza bad Sz6 ", Maria STEIN, reda ctor ş('f 

adjunct al ziarului „Neue Bana ter Zeitung ", Dcsanka ŞTEFAN, r e
dactor al gazetei „Banatske Novinc", Ion ULARU, şef de rubrkă 

la ziarul „Drapelul roşu ", Sândor VAJDA, şef de secţie la ziarul 
..Szabad Sz6 " şil Ş tefan VARTIADE, redactor al ziarului „Drapelul 
roşu". 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Teodor B ULZA : Cr ed că în dez
baterea noastră ar trebui să P<>'"ll im 
de la definirea conccpbului de in
tegrare profesională. Concept, care, 
în meseria noastră, înseamnă in
cluderea tînărului sos.t de pe băn
cL!e facull.ăţii, cu bogate cunoşt.nte 
teoretice şi , într-<> anumi'tă privin
ţă, şi practice în tumultul vieţii co
lect;vulu i redacţional, ~ activ itatea 
şi preocupările c<;ale cotidiene, în 
atmosfera lui .angajant.:1 de lucru. 
Cu alte cuvin t.e, s.:'i f e c 't mai re
pede în măsură de a scrie mate
l'liale de mare s<Ubstan\ă ide.atică 
d in domen;ul de care răspu nde. 
D.:ică , si'\ zicem, a primit să se o
cupe <le energetică, e'. trebu ' e să 
cunoasc.ii întrea~a problematică ct 
care se confruntă acest sector, ş i 
n u în general, ci in c<lndiţiile ju
deţului nostru, al industr ie' sale. 
Să f.e, adică, un veritabil expert în 
mater hle de energetică. (Acelaşi 
lucru s-ar putea spune şi despre 
tinărul gazetar r()partizit să lucre
ze fa secţia .agrară). Aşadar, incă 

de la înc~put, i ~e cere compett'n
lă şi iar comprtentă, nimen' nu-l 
in treab.:\ de cînd es•e z'~ri.~t. Dacă. 
prin scrisul nostru . cPrC'm zi de zi 
oamenilor muncii l'ă dovc-de.a<;c"l 
oompetentă. răs1'undere, <'«te ş i f' -
resc ca acestea să ne definească, 
înainte de toate, pe no' Nu se 
Poate altfel. E în joc auto''ilatea 
noastră mor.nu ! 

D€13igur, un rol imix>:-tan'.., în In
tegrarea tinăruh1! g:ize:ar ii are co
lectivu l. Fiecare redacţie dispune 
de formele e i i::.;>eciale de pregătire 
în funcţie de p:-of'i l. de uroblema
ti~a ce o abo„dc1z.ă, de a:-)a de 
cupr'nde:-e. Prin com'tetul sindical, 
!nsă, organizăm la Clubul prese: 
tim'ş.orene acţiuni cu caracter me
todologic, in.structiv-educ'.'ltive, ca "e 
ne prqeju'esc c;inoa,<:•erea ma' 
bună a pre(}Cupărilor major.e a le 
or~an~:or de P'.'l!"t;d şi de stat lo
cale. 1 sarcin'for CH"Pnte şi de 
perspectivă privind dezvoltarea e
conom;că şi so::ii'll~cul+ur.ală a jude
ţului nostru. Ev1dent. acc-ista ne 
ajută tuturor. dar, m a, ales tiTle
rilor gazetari. In ce ne privec;t<> 
iam iniţiat în rccki.ctie şi u n curs 
int~nsiv de perfecţionare a pregăti
rii profesion ale. mcnH &"\ a,profun
deze cunoştinţele noastre t.eoretice . 
menţinYndu-ne in permanenţă an
corat! în actualitate. în pulsul v ie
ţii. Săptăminal au loc dezbateri pe 
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marginea reforatul ui pregăt t din 
tim,p doc către unul sau doi redac
tori. Intre altele, ne...am propus a
semenea teme : „Obiective şi priori
tăţi în inlăptuirea planur ilor de 
dezvoltare economico-socială şi sis 
tematfaare a IocalităUlor judeţului " ; 
„Ziarul - tribună a opiniei publi
ce, „Omul muncii - erou lle re
portaj", „Profilul , conţinutul şi 
limbajul publicist~c în «Drapelul 
roşu»" ş.a. Diversitaite.a lemelor re
flectă oom;>'exitatea acliv'.tă.\ii 
noastre ,redac.tionnU-e, dar .~ i nevo:
le de pregăt!re ale rcja:tonkir. în 
primul ~ind ale ooleg1lor n::iştri mai 
iineri. DE!hbaterile. schimb:1l d e o
pinii - s-a putut vedea în şedin
ţele de pînă acum - ne ajută ;;ă 
vedem mai b;ne neîmplinirile. ;;.{1 
le înlăturăm mai repede. sâ ne 
perfcaţ ionăm act.:vitatea. Fi:·eş+..e. 

. 6 

acestea nu po t înlocui studiul indi
vidual ş1. dintr-u.n alt unghi, mun
ca individuală, sprijinul de 7..i cu zi 
pe care noi. cei mai „vechi ", î'l 
ciăm celor ma.i li neri în g.azeo:ă rie. 

PONGRACZ-POP ;\'.Caria : fu..cimc
nca colegilor noş:ri de la „Drape-
1 u I roşu". :~i noi, ziaJrişt. de !a 
.,Sznbad Sz6", avem un program 
special de pregătire 1>01itică şi pro
fesională. In fiecare săptărm.înă. un 
redactor studiază numerele de z:ar 
apărute şi ne prezintă concret, 
deschis. opin iile sale. De cele m:ii 
multe orl se 'încing discuţi i aprin
se, apar controverse, dar asta nu-i 
deloc rău. Dimpotrivă. 1învă\ăm cu 
toţii : din ceea ce este b un. dar şi 
din grey"ll. Lunar dezJbalem cite o 
temă de teorie şi pradic;i a prese·. 
folosindu-.ne in reforatele prezen
tate atît de exemrplle din ziarul 
nostru, cit şi din ia.1tc publi caţii. Am 
dis:utat dPspr<' interviul de pres.ă. 
apoi despre comentariul publicistic. 
doua genm·i (olos1te frecvent. d:1r 
nu tol'dMuna cum treb',1ie. Şi alic 
de7.lbateri ne-au incitat la reflecţii, 
ne-au ajutat s.'i de«prindom con
cluzi utile. De pildă, cele pc te
mele : .. Răspunderea l,l'azetarului 
pentru ralik'ttra materialelor". „Mă
iestria de a da titluri" ş.a. Foarte 
interesant1i a f<1st ş i dezbaterea dP.s
pre spk'tul de i n i\ia!ivă al i:pze
ta•-ului. L'.1 ~dînţelc noastre de orf'
gf1tire i-am ' nviit.at şi pe cî\ivn d 'n
tre foşl' i n:>şt:'i colc~i de redacţie. 
ao;.tă;.:i pt>nsion'.l'."' Bog:ila lor expe
rienţă s-a dovedit utilă pPnl:-u ce: 
nn1 t:nen rl ;nlre noi. S, in v. t l1' 

vr,m organiza dezbateri ca acele:i de 
p;n'l aC'um. pe a]+<' ,\eime. evident. 
da!· poale c"i ar trebui !'ă 'n'iîf"ITI 
mii m'.llte uc.:tbni cornum• cir ore
i(it irc ;.:iarisli„;i. m'l' ales în cr pr'
vc•L~ modalităţile d„ ab-Ord:irP jn 
p'.'e•a. în P'"'"!'.l1g.3nda noa~t:-ă 8 

P"-OblerneJo:- fun:lament:ile ;ile no'i
t 'cii interne ~i exleme u part'du1ui 
şi ~'.;itului n:}strJ • 

GODER Ifaroly : Aş dori să re. 
!ev rnlul organizaţiei noastre de 
partid în inle~rarea tine 1·i!or gn
zetari. in ridioare'l nivelului de 
pregătire politico-ideologică ş i pro
fC'sională al tuturor redactorilor. Şi 
m-aş referi, in primul rind, la 
adunările generale', in cadrul că
ror.a sînt dezbătute problemele cele 
mai -"<"'tu.,1(' sarcinile pr·im·it:ire. 
modalităţilP de re'lliz.are a )01· în 
cele mlli bune condit iuni. In ulti
ma vrPme am avut la ordinea rte 
·ri cre!>terea aportului comuniştilor 
h ('tmoa<;tPrPa s i înfăptuirc'l. cc
rin!elor noii revolutii agrari'. la 
trans1>Un<'r<'a în viată a noului nw
c·ani5m economico-financiar, ca „i 
la rczolvarcn scrisorilor oamt>nilor 
muncii. .'\şadal'. prnbleme ma ore 

de care nu poţi să te ocupi fă.-l 1 
le cunoaşte profund, sub toate ai

peclele, ceea cc este valabil pent.i 
toţi ziariştii. 
Organizaţia de partid, se şL• 

răspunde nemijlocit de pregălira 
polltico-idcolo~i r,ă a oamenilor. S 
ţin să .subliniez, tinărul g<1z.;;.;r 
nu-ş1 poate îngădui în .acest dorr.~ 
niu nici un fel de pauz:i, chiar daci 
s-a în tors d<)1l' de cîteva luni d• 
pc băncile facultăţii. Slrins lei,,, · 
de rcJ.lităţile locale, de;i:batcrile a;i 

învăţămîntul de partid ne înar· 
rnează cu princip.'.llele orientări d:: 
documentele de partid. [ar pentr. 
a le conferi un conţinut ridica' 
un plus de calitate, apelăm şi 
sprijinul unor lectol'i de la ca'.fo 
drele de şt1int.e sociale din ins'...'
tutiilt> de invi1\ărn!nt superio. di\ 
locali ia te. 

Sigur, n-a.5 putea să închei fări 
a sublinia. în contex bul dezbater' 
noastre. eficacii.alea discuţiilor i•· 
dividuaJc cu comuniştii. Cu 
rnai tineri în profesie, biroul orga· 
ni za I ici de partid stă de vorbă in· 
deosebi despre căile de imbunăt.I· 
ţire a acli\'ilăţii lor g.azelărf.>51 

căutind să afle greul:'\tile pe ro.1 
le întîmpină. ajutîndu-i să le de
păşească mai reipede. Făn\ îndo
ială. insistăm şi 1asupra deoni.oJo
giei gazetăreşti. a principiilor 
normelor de <>t.ică ob!ig.'ltorii 
in'"ea~a noai;;tr.'l activitate. 

Maria STEIN : Ffrcşte. în Im• 
n:-dac\ii le integrarea tinerilor g,. 
ietari cun0oaşte acelea.ş i ci.ape. Şi 
m re>dacţiq zi,rwului „Neue Banate· 
Zeitung" învăţămintul este bi"lt 
<•rganiz:it. dt'venind, între altele, 
c11Jişnuinti'1 invitarea unor specia· 
!işti care sa explice amănunţitceei 
ce. în opinia lor, este necesar sl 
urmf1rim. în domeniul respeotii: 
<'ind ne dcpla~iim în teren Facere 
ace.as.\ 1 m:ii ales pentru tineri i ga· 
iet:1:·i. c3rP. se rntl'l<'ge. nu .s'in\ pe 
depl;n fami' ar:zati cu realită'ile 
c:>m;:>lexe al,... j.ideţului Tim ş. Chi<: 
aslăz• n i s-a prezentat o expunere 
d~pre org3nizare.a Şi mod<!rniiam 
muncii. .a producl1e1. o problem.l 
la ordinea zi lei. în solulionarea că· 
reia presa nnastră ar trebui să 
int<'~vină cu mai multă f('Jt'lllilale, 

La noi. în redacţie, t;ncrii absol· 
vcnţi ai Cacultătii de ziaristică au 
trecut in r.cnere prin toate:- sec\iilt 
şi a u abordat · toate genurile gaze
tăreş ti. ct>ea ce. după opinia noas· 
t:ră, a asigurat integrarea lor m;;, 
deplină în munca de presă . Ei a~ 
lut "'ll m9.1 întii in secţia „.scrisori·'. 
im•ălind t<>meinic să redacteze o 
s1ire. sci in!re in nlmul redacţie'. 

să simtă pulsul mesenei. Au î nvă· 
\al îndeosebi f'lptul că lrebu'e sâ 
se exprime conc:is, la obiect, sl 
cunoască b'ne oamenii, cu prcocu· 
p:irile, cu problemele lor. Desigur, 
e. au trecut Si p1in secrt>tariatul 
de 'reclnc\ie. pulindu-ş i însuşi pr'.1C· 
tic între,crul proces ele elaborare ş: 

1 ipări"e .al ziarului. Colegiul s-a 
do\·edit astfel în măsură sfi' st.abi· 
[l'l;.1sc<'1 mai exact sE'<.'ţîa unde tină-



III pzetar putea !i cel mai util 
-.Wui nostru. 
111-IŞ permite să formulez şi 

• sugestii. Mai întîi, .aceea de 
acqaniza schimbw·i de experienţă 
'*e ziarele de acelaşi pr ofi I. Ar 

bine. de a.~emenea, oea un 
Ilir' redactor de Ja noi să lucreze, 
Cil putln o Jună, într-o altă redac„ iar unJl de acolo în redacţia 

lmlră. S-ar învăţa, cred eu, mul
ii, fiindcă orioe ziar îşi are ex pe
dlnla sa pozitivă. 
Wor BULZA : Avet i dreptate, 

• esle Or~nizarea u nor aseme-
• schimburi de experjen\ă de
linde. i nsă, exclusiv de noi. Re
âclra noastră ş i -.a propus ca în 
at a.'l, să organizeze un as~me
aea schimb cu iredactiile ziarel C}.J: 
J')aeăra roşie". ,.Drumul socialis
mului·' şi „T1·ibuna Sibiului". Ari1 
pirfeci.at deja un schimb de re
dlrtori cu colegii noştr i de la „Ol
~·. care, nu încape nici o discu
lie. ne va Ci foarte util pentru 
cunoaşterea cxperJenţei înaintate 
prMnd înfăptukea cerinţelor noii 
mrolutii agrare. 

Maria STEIN: Aş <lori să subliniez 
el faptul că tinerii noşlri gazetari 
ID\'a\ă mult ş1 în procesuJ de elabo
rare a paginilor speciale sau lo
cale, Jucrînd cu colaboratorii şi 
ClftSPOlldentii din subredacţLile 1-es
pective (Arad, Lugoj. Jimb~lia etc). 
El1e interesantă şi utilă îndeosebi 
exper:enta acumu lată în redact a
rea revistei şcolare ,,Len.auschuJe ", 
pe care o edităm împneună ou ~
dre didactice şi elevi .ai liceului 
.Nikol.aus Lenau" di n Timişoara. 

De altfel, nu întimplăto.r, unii din
lrt redactorii noştri de astăzi au 
debutat in paginile acestei reviste. 

Ivo '.\IUNCIAN : Experienţa co
lecilor noştri de la „Neue B1n1-
tlr Zi'ilung• în domeniul in!Rgră

rtl tinerilor gazeta:ri merită. crerl . 
lludiată cu multă iatentie. Eu m-aş 
referi, insă, la un aspect despre 
art s-a vorbit pină aoum cev:t 
mai pufin. Cel al selecţionării vi
ilorilor gazetari. De peste trei de
cenii. copiii s înt prezenţi 'În •. Ba
naflke ~ovine" într-o rubrică spe
mlă. scrisă de ei. Cei m'.li buni, 
mai ta!entati îşi continuă activita
tea în pagin;i lunairă „Curierul li
eeelor", .apoi la rubrica dedic'ltă 
ttudent ilor. Se va înţelege o;i mai 
bine O!'('()CUoarea gazetei ino"lst.re 
nentru form1rea a noi generatii de 
'l"zeliri. dacă voi spune că. o d::ită 
'11 două luni. edităm două supli
men•e · unul pentru copii. altul li-
1er11r ~ no-i·it ia lor răspundt> un 
"edactor cu mai multă exnC'"ienti\. 
rare coordonează şi act.ivi t a~e'l 

~"ilor literare din licee si fa
"'lltAti orecum si cea a cenaclului 
'lteri_r de exoresie sîrbă. El urmil
reşte evoJutia tinerelor tale"lte. ii 
so:-iji 'lă înde1..,roape in dori nl1 111'" 
de a'·rm~re. Eficienta ? E de>niunc; 
sA arh~ că mai multi redactori -
lnduslv redactorul şef - s-au for
mat exersîndu-şi „mina" în spa-

· Masă. rotundă 
ţiul t ipografic destinat copiilor şi 
tiinerebului. 

Ioan DA VID : De fapt, dacă stăm 
să ne gîndim bin e. în ga7.etărie 
integrarea este un proces continuu, 
oare începe în prima zi de activi
tate şi se termină în ultima. Tot 
timpul ai ceva nou de învăţat. Do
va da ~ea mai bună e că toii cei ce 
ne aflăm în j urul mesei rotunde 
sin·tem tineri. Dacă nu ca virstă 
în mod cert ca s t.are de spixit .. : 
ln ce mă priveşte, am terminat 
cursurile fa<:ultătii de ziaristică în 
1980, fiind încadrat imediat la 
,,Drapel ul roşu". Adaptarea mea la 
noile condiţii, cu alte cuvinte par
curgerea prim ei trepte a integrării 
nu a constituit pentru mine o pro
blemă deosebită. Aceasta din două 
motive : 

a) In facultate am primit jm
partan le cunoştinţe teoretice, avînd 
şi posibrntatea de a le transpune 
în p1-.aclică pe timpul elaboră.l;i 
publicaţiilor şcolare ; 

b) In perioodele de stagiu în 
redacţia „Scînteii tineretului", am 
luorat efectiv, încercindu-m i pute
r ile în diverse genuri gazetăreşti. 
Deci, practic, am venit aici. ca să 
mă exprim ia.şa, pe un teren dina
inte pregătit. 

Sigur, nu vreau să spun că mi-a 
fost uşor. Eu oonsider. tî nsă, că in
tegrarea esle înainte de orice un 
comandament personal. Cînd devii 
eficient ·~ Aceasta este chesti<unea. 
J<~vidcnt, cind răspunzi în conditii 
hune tuturor ceri nţelor. Aceast'l 
pre!>upune să fii bine infO'l"m.at, să 
cunoşti temeinic problemele despre 
care sor ii. Ceea ce se realizează în 
primul rînd prin studiul individu.al 
al documentelor de partid. Apoi 
prin realizarea unei legături per
manente cu organele de speciali
ta te din domeniul în care lucrezi. 
Aici intervine sprijinul conducerii 
redacţiei, care î ţi asigură partici
parea la plenare, şedinte. adici't 
acolo unde afli ce e nou în secto
rul de c.are răspunzi , organizînd 
toto~tă şi activităii p1ioprii : con
ferinte de presă. intîln iri cu di
verşi specialişti etc. Hotăritor ră
mînf', însă. contactul cu t<'renul 
cu re:tlităiile. Fără aceasta este 
practic cu neputinţă să ilustrezi 
fidel vbt.a. 

ln procesul de integrar e un r ol 
deosebit ii ar e şi t rebuie să- l aibl'i 
r evista „Presa noastră". De aceea 
aş dori ca în pagini le ei să S"! 

consemneze cu mai multă regula
r i•t.ate schimburi de experienţă pe 
diverse teme, la c.are să par ticipe 
redactori ai mai multor ziaire, e
ventual de la cele ce apar in1tr-o 
anumită zonc'1 goografică. Poate că şi 
prob lemele reportajului actu.al ar 
trC'hu i să facă obiectLtl unei dezba
ll'ri în .jurul mesoi rotunde. 

• " „ "f~'f'" ~~-

Dcsanka ŞTEFAN: Vreau să con
tinui ceea ce spunea colegul meu 
Ioan David referit.or la adaptare. 
!ntr-adevălr, pe timpul s tagiului de 
practică productivă, dar mai ales 
după absolvirea facultătii , cînd am 
fost încadrată în redacţie, mi s-a 
oferi t posibilitatea de a cunoaşte 
bine intregul proces de elaborare 
şi tipărire a gazelei. Am lucrat 
mai în·iii la corecbură, apoi am 
scris informaţii, scurte relatări, a
bia mai tîrziu trecind la reportaj 
şi comentairiu. Consider drept foar
te bună pr.ac t.ic.a ce se foloseşte la 
„Banatske Novine" ca tiner ii ga
zetari să fie repartizaţi p e lingă 
un redactor cu experienţă, OOJre le 
îndrumă cu i·ăbdare, cu tact cei 
dintîi paşi în meserie. După cum 
merită relevată, cred, şi practica 
repartizării noului redactor în sec
torul pe care, prin natura profesiei 
anterioare, îl cunoaşte cel m!li 
bine. Eu. de pildă, răspund de 
rubrica agrară, deoarece înainte de 
a Ii trimisă la Iac-ultal.ea de zia
ristică am lucra1t oa tehnician a 
gronom . Desigur, te descurci m ult 
mai bine cind dialoghezi cu inter-
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locutorii tăi in d<.'plinfi l"tmoştintă 
de cauză. 

Dumitru OPRIŞOR : Din expe
rienţa mea person...){1 pol i;pune că 
integrarea tînărulUi gawt~r în ac
tivitatea de pr~f1 depinde. pe de 
o parte, de st.rădnniile sale, Iar pe 
de .altă p..'.lrte de masurn în c.'lrc 
colecti\'ul nu uilli cl1 nrc de-a face. 
totuşi. cu un începător, ajulindu-1 
sll biruie greutătile. să st• orienteze 
in noi.anul de probleme cu oare 
se confruntll. Dificultntea cca m.1i 
mare pentru mine n Cost acee.1 era 
a trebuit să invlit sfi scriu scurt. 
spaţiul in z.laruJ nostru fiind 
drămuit Nu-i deloc simplu să dis
cern! esentiolul. dar porn<'.5C tot
deauna de fa principiul ci\ ru1.lcolul 
meu trebuie :;;'1 aibă o marc <lcnsi
t.nte de idei, să fie bos::tt in con
ţinut, să-şi atingă Sl"OPUI de a co
munica cu citit.o:.!. 

Vreau să mă refer şi la ctlc:i 
profesională a tin?irului gazetar. a 
gazcta•ului în J:t'nerc. Unu! dintre 
profe.~orH noş I nl' îndemna să nu 
uităm nici o clip\. or unde ne-am 
aJ'La, dl reprezentăm z•,1rul. V'lrbim 
in n umele lui. C,1 a1.are. :i.utoeon
trolul trebuie să Cunc\ioncz<.' ' 1! 
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timpul, O..'lJllenii judecindu-ne clupT1 
cum ne comportltm, după ce<':i c„ 
spunem. De uceca r.1ut ca dialogul 
meu cu tinerii - răspund d<.' pro
blcmc:c vie\ii U.T.C. - sii ric cit 
mai fln.•sc t•u pulintă, ceea t'c îmi 
ingăduit• ~r1 rcall.r.cz o mal bun:'\ 
tiocu•11cnt.arl' in tn.ren. 

Teodor BULZI\ : Foarte impor· 
tnnt 1 1 ,1 ·e.J tinerilor "'lZCtari 
estt• c.11rru.11.u1 de muncă flin ·edac· 
tie. exigenţa rolecti\'ulul Dc->:~ur, 
ei vin lnarmatl nu numai trorl·Uc, 
ci dispun şi ele cunoştintele prac
tice e?cmcntu.re nle meseriei : ştiu 
st\ scrie o inrormn\ie, o relat.-ire etc. 
Aceste însuşiri. dez\"olinte pe fon-
dul iptltucllnilor lor n.ati\"e, !-C cer 
ampli Cica lt'. 1wrr<'c\ionat.e. Tiniln1! 
g.1zetar trebuie sl\ muncească mult. 
si\ transpire. să a.sud~ pc manu
scl'is, dind 1extului său forma ce.i 
mai ndec\"atli. Ximcnl nu-l ~>ale 

scuti cit• sarcini. de indeplinire11 
atribuţiilor fncn.'<lintatc în prOCl'5Ul 
de elaborare a publlcaf1e1. Echip.1 
rndac\ională trebuie să fie in pt•r
m~int•ntn completă, altfel z1nrul nu 
polllc .sti upun"'i Dt>pind<.'. <i~:uhr cit• 
fiec.-in• ln pai lt> cum onorl 11.li 
incrcderl'<t ce i s-a acord..it ci<' n 

lucra in pr~a. De altfel, noi t.1· 
m1h•m in facultate numai lin« 
Cd r~ au ceea ce se cheamă ~~ 
pub:!cl:.Hc, inclinaţii pentni p. 
zetărie. Este şi ITIQtivul pentru 
participăm actl\' - cum s-a rnt 
t.pus - la cenaclurile Un~ 
condeic De aici ii .'i<'Ject.'lm Pe et: 
t'c mt•ntă să ~ie inclu.,i in reum 
noa.sini de cadre. Le rerem 51 
scrie. ind cinelu-le anumite lcmt. 
iar celor m 11 buni le dăm l)ll5ibill· 
lulea de u-ş1 încerca Cortele li 
examenele de ndmiterc în f.acUl~ 
tea d<.' ziaristică . Donr es~ li! 
datori 1 noastră ~ă ne gîndim h 
1.iua de miine, să-i pregătim pe tt: 
ce in mod Inevitabil urmează d 
r.t• i:t Jocul i'1 redacţii. 

J>umitru OPRIŞOR : In context: 
cel - ce discut!\m aici, propun a 
re' Ista „Presa noastr.t" să lnstlllll 
o rubrlell. destinat! exelu11lv tine
rilor gazetari. Aceştia să-şi <;punl 
dt•„chis pă t•nlc dP~pre stilul d! 
muncă din redactll, despre i:reu· 
lătilt• pc care le întlmplnll. des;>!? 
modul cum re~c sl\ le de~ 
şea.o;că, .să se integreze deplin t 
activltatC'a ziaristică. Cred că dn 
„ronfrsiunilc" ce vor vt.'Clea lwnlna 
tip.irului in sp.atiul dt"Stin.::tt aces
tei rnbrici \"or avea de dştigat I· 
tinerii ~7.C't."lri. şi pubUcatiile la 
":tn• lucrează. 

Şl<>fan VARTIADE: Situn\ia mea 
r !1 ·1 't ·um m.11 ap;fflt• fată de 
cc.a n L'Olegilor mci m:1l lini·;i <O 
redacţie. Ru am \"enit la „Dr-:.lpelul 
roşu" abia după absolvire'! · • ·: . 
:litii. practica efectuind-o I.a „Sci: · 

111 tineretului" şi „Dimbo'lf.a 
Dt• H"eea -im pasit în rcdact1e nu 
fiira o ~tnumi tă temere. Nu cun()G· 
team deloc judetul, mă gindoom 
că mă aşteaptă o sarcina dificllA, 
insll tot eu m1-am zis că trebuie 
să răzbesc ş1 crod că am izbub~ 

cel putin in parte. Aici am gă.tjt 

un colecth· in care expcz-Jcnta ~· 
lor mal ln ''i~lă este imblrut1 
ari"' m. s cu elanul celor mal U· 
nez Şeful sectiei economice ml·l 
cer ,1 ncâ din prima zi 11ă seri: 
un c"mcnt.a.:·iu pe o temă concretă. 
care, spre bucuri.a mea, .a şi apllrut 
în l1ua următoare. Nu s-a lnt.crvt· 
nit prea mult pc m;.inuscris, ceea 
el', tic bună .seamă, mi-a dat aripi. 
Am fost repartizat pe lingi1 oame!lf 
cu cxperien\â. împreună cu ci n:ll 
mer ... in document.arc, în Upo~le 
.\bia după el' s~u convin:; di pot 

li m:1 descurc m...:\U lăs..1t să plec 
:.lngur Sn teren. Fire~tc, m... run 
multt• de învăţat, ştiu că trebuie 
:;ă c·1tc.sc mult. Nlrnic nu se poatt 



.ai.a fără un studiu temeinic. 
ll'Ofun<bt al operelor tovnrăşului 

ac Cl!<!UŞCscu. al celorlnlte do
cumente cit• parlid Trebuie si\ fim 

llmpul bine iniormati şi, de 
eea, consider îndreptătită preten

roleg1ulul nostru de r<.'"'~1ctie ca 
să \lncm o strinsă l<.'gfltură cu 

a e de resort ale comltetul~i 
iean tic µarW<l, cu n lte org.a ne 

llrale. Sintcm feriţi astfc.I <I~ <.'rnr:, 
Dili, şi ziaru I. 

LaWi GElER : Eu con„„idl'l' fi
a: că p:nă acum s-a \'orbit mai 
fllin de grcuUl\i, de ne~junsuri în 
lftlCe5U de integrare ni iinerilor 
pwi, Este un fapt ceri di în 
IDiie redac\i ile timişene s au creat 
tl acest sens condi\it optime. Exis
t. Id.că, nici la Timişoarn un di
at de muncă propice afirmării. 
l ln plus, prcscleciia şi selectin 
pentru rctcrva de cadre s-au făcut 

genere bine, patrii..it unm· cri
llrii precis de\.crminate. După op1-

me1 - vorbesc şi din proprie 
1118'.enlă - esenţiale în prore-.ul 
• inlegrarc sint gradul de anga
Jlft al linărului r edactor, pasiunl'a 
• elanul său in muncă, voinţa sa 
..arimutală de autop('rfcr\lonarc. 
li es:e c<'l mai interesul sa se 
lfir:ne in V.w•i<I de zi cu z1 a re
k: e, in pagi mie ziarului. s~i 

spre a !i apreciat cn o au
ta:e ln domeniul de c.1 rt• .-.:is

pwide S;iunlnd acestea n-am vrut 
li dimtnu<'z cu nimic rolul c >lcc-

vulu. in p::'<X'esul de jn lcgnu·e. ci 
doc să subliniez, o data mai mult. 
lflpimdere.'.I imensă ce aµasa pc 
umeru tinf.rului care şi-a propu-; 
an a ror.s;mtit să practice nobila. 
dar g~eaua meserie de zrnrht. 

Ion ULARU : tn redactin noas11·u 
lf face puternic simtit prncl·~ul de 
bmertr<' n cadrelor. Pe noi, cei mai 

drstă, dar m<.'reu tineri c:.i su
lletJI, ne bucuri\ prezenta in m:j-

1 n~u a tot m.1i multi n•
or1 unen, di --ici de afirm:ire. 

participii cu v1t. ....teres la dez-
:erilc din c.1<lrul 1 •• ·'1t<imintului 

de p.uiid, al cursului de perfectio
re mtc.:tSlvll. precum 5 la cc.c

lllte a~t1\'ităti. Au fost cu toti1 
pmenµ la acţiunile de documen
tare intreprinse în ma1ilc- 11nităti 
eronomice t:~cne, iixr unii dintre 
ei au laat part.e şi la schimburile 
de expe.'ien\ă pe care Ic orgn.nizi'tm 
cu publicaţii de acelaşi profil din 
llte lă."Î socialiste. Dormi.a noastră. 
1 celor m.11 virstn.ici. e->tc ca ei, 
lileii g:v.etarl, să manifeste mai 
multă perseverenţă fa\ă de propria 
lor pr<'g;"1tire, s!\ fie m.:ri ex.ii;tenti 
cu el înşişi , cu ceea ce aştern pe 
Mrtie Meseria noastră nu este 
llllOQ!'ă, s-a mai spus a:;ta. dur e 
plicutil, ltl oferă 111uhe !>:ttbC.1ctiL 
Binein\eles, dacă o faci cu dra
plc, cu pasiune revoluţionart1. 

\"AJDA Săndor : Prcocuplndu-ne 
llator:tic de reînnoirea perm.ancnt:: 
a ziarului, de pcrfcctionarea mod::i
liţi.or de exprcsi<.'. de întincrirc·1 

nu pot .sll nu subliniet. d\ p:-in-

. " - . . . . .} 

; ; -. „. „ .· Masă rotundă 
' • • 'A. ' • ' ' •• . 

cip;ua cale spre ating~·<:;.;.i. acestor 
1c1u1, a reprezen 1 -o îmbunătăţi

re•~ 1>crmancntă a s tilului nostru 
u.: mw1ca, n1oclcrn1z.aroo 1;t1·uctu
nlor organizatorice ale reclac\ic1. 
Fan' indoialu, faptu l că Iiccarc 
renac or a iost obl1gat să-şi revada 
uct.i\'it,:nea, in .spirit c1itic şi auto
l'r1t.1c, să-şi rcc.-on!>.dere raporturi.c 
cu cotabo:-atoni a c.xmsliiwit o mo
dah:.ate de perlec\1onarc şi nuto
pcr(,,qionare dintre cele mai l'fica
cc. Atit pentru cei mai in virst;\, 
mai „\·ec'l.J ·· în m<!.'>cric, cit ş1 rx·n
tru cei m.a1 ;,nerl. Acum in rcd~1c
\14l no,is~ra exbtl'l o atmoslci·u .sa
nulo.i.sa de lucru, în care cei cc 
doresc :.inccr .sa se afirme, să se 
cvitlc11\1czc pol si't o facă fără ni~1 
u oprcl 1ştc. Dimpotrivă, sint incu
raju\1, aJUlati sa invete, să scr.e 
m.:11 t.nnc, m•u frurn1 is. sa p:\trund;i 
in esenţa lucrunlor Spiriwl r<.'\"o
luţionar ia tot ma. muit locul ş.a· 
blonismului, rutinei. Ş1, ca sa in
chl.'i, a.ş dori ca „Pre.sa noastrn" ~(t 
\"ină mai concrt•t in sprij:nu.l dc.s
lăşurăr11 procesului de inte.:rarc a 
tinerilor gazetan, .~;, se implice 111 

genere intr-o mai m.1re măsură de
t·i~ pină acum in pC'rf<.'ctionarca ac
t1\'ita\1i publicist1ct'. iniţiind şi alte 
nieM.: rotunde pc problemele de 
1wrrt•c\10n..1le i,1 uutopcrfecţionar<.' ale 
t,.1r1~t1lor. Con.sernnarea şi publi
-~.r.• 1 act:Stor dezbateri v.a 11 ln 
c11\osul rnturnr co!egilor noştri din 
~::wfl, cum sper că \'a fi şi cce.1 cc 
..1m t:Jcut noi astăzi aici, la Timi
;oru·~l 

Teodor BULZ \ : ::\f,1~a no:L~tr[1 , 
··otundă pe '"M integrării tineri
.or j1;izc.ari - o temi\ cu ade\'ftr;1t 
.,;cnt·t" 1; ~:1 - :1 ,1\"Ut loc ~ub au.'. 
1JJc11 [a\·orubilt• Tc1\1 ne all;"tm inr« 
.• ub Plll<'r-.nic:t 1mpn'.c:ic a bog;)\ici 
.ic il'Zl' i;;i idt•1 n1prins<' in cuvin-
•• 1rile r~~~tik de to\0a:·[L5ul :'l<ico!~e 
• ·„ . .:i.1Şcl;e.1. secretarul genera.1 .ii 
µnnwulu1, cu pr •CJu: ani\•er:;ăril 

z· 'c-' =~e de naştere şi a îndelunga•e1 
;,c• ivităti revoluţionare şi la şcdin
i "lt• ţ.l>m; telului Poli t.c Ex~cu li\' al 
C.C' al P.C.R. - documente adop
t..:tt.e ca programe de muncă şi lup1:1 

p<'n„ru intregul pa:·t,d, pentru în
t~·C'gul popor in pen;pecti\'a întim
pinării Conferinţei Nation·t!c ·1 

µ.:irtidului. Xe C'Ste, erect, tuturor 
limpede că e:xig<'n\cl<.' formulate de 
iubitul conduc;'it.or ni partidului şi 
stalului nostru, trebuie să se rcga
:.«XL'ită, in.aintc de a l'e reg:hi 'n 
pro!lnilc publicatiilM". in at:-udinea 
noaslr.'\ fa\ă cit• muric;1. de ind:ito-
r i ri. 1 n comport·li·ca noastră ele zi 
eu 1.1. Nurna.i aşa vnm pute1 sa 
f"1ci>m fată marilor ce:-inţe, cu :idl'-
\ .\r.lt re\'olu\ionare. exp:-im.1:.c !n 
doc11mPnte!e am.:it1te. 

tn u-:<'~t c:>nte·.:: de m:m.~ efc:· 
n~c;cen;r1 poli l ic;i, tic angajare p!e-

nară. d•'7.ba:crea nCX1.„tră a relie
fat. după pfll'crca mea. opinii din
tre Cl'le mai \'aloroase, pertinente 
în c~· p1·iv<.'ştc preocupă1ile redac
\iilor timişene pentru întinerirea 
lor, p(•ntru intC'grarea cit mai de
plinii a tinf.!rilor g,xi:ctali în munca 
de prcsu. Eu însumi mi-am not.at 
multe din cele spuse de pa.rtici
pan\11 la masa rotundă - o do
\'<tdă, i,i nu singura., a oport.uni
tă\i! ci. S-au făcut şi propuneri, au 
fost poale şi opinii pc c.ire nu t.oU 
cole~1i de brea.„lfi le \'Or impăr

tă.şi Problema în discuţie este mult 
p:-ea importantf1 r~1 sit Poat.'i fi 
rezolvată într-o singură dezbatere 
ln jurul mc:.ei n.1lunde. Sint îns.'i 
con\'ins r;"t revista noos~ră . a zia
rişt.ilor, ne va prilejui şi cunoaşt.c
re:l alt.or puncte de vedere, poate 
m:11 bune, mai utile în efortul nos
tru ron~lnuu de autodepăşire, de 
an~:1jnrc rcvC'lutionară. 

M:1s:1 mtundă coru;emnată de 
___ Co_ n_stantin TATU 

Fotografii · 
Emeric ROBICSEK s1 

Ioan DROZltAN 
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Conferinţa Sindicatului Presă - Bucureşti 
La 19 februarie a .avut Ioc Conferinţa Sindica

tului Presă Bucureşti, ale cărei dezbateri s-au 
oar.acterizait prinLr-un pronunţat spirit de lucru, 
coostructiv, de depHnă angajare a ziariştilor din 
Capitală care, alături de colegii lor din întreag.a 
ţară, desfil.5oară cu pasiune şi dc,·otiunc. cu abne
gaţie şi competenţă. o activitate rodnică, propul
sată spre noi cote de exigenţă şi profesionalism, 
de calitate şi eficienţă, de însufletitoarelc idei, 
teze şi orientări formulate ele scoret:arul general 
al partidului, tovarăşul Nico'l.ae Ceausescu. Jia re 
centa şedintă a Comitetului Politic Executiv '11 
C.C. a:1 P.C..R. 

Fdilurli „.Sc:î11le1a", ~icolac Simionci,cu, redactor 
şef al gazetei „Agriculturia socialistă·•, Corneliu 
f cu, redactor şe! adJunct al revistei „Contcmpo· 
ranul '', Nicolae Lupu - „Scînteia '', Eugenia Ma· 
rinescu şi Elena Ciufu - .. Agerpre.c; ", Ionel 
Cloşcă - Editura politică, Violeta Molnar 
Public.aţii de învăţămînt, Dorin Iancu - Publi· 
caţ1i pentru străinăLate, Geo Racţki - . .Sportul", 
Gheorghe Ch iriac - „Munca ', Al. Păsărin -
.. Flacăr.a "-„Rl'bw; ", Mircea I chim „Albina", 
Dan Lă7ăre;,,cu - „i\luncito1·u1 sanitar" si altii. 

In încheierea Conferinţei, au fost anunţate re· 
zultatcle Concursului de publicistică şi foto pe 
1986, ediţia a V"'3., organizat de Comitetul Sin
d iN1tu 1 u · Pre-s;i Bucu rPş.ti. Propuneri le de premie
re. făcute de juriul format din tovară5ii Aurel 
Neagu, Corneliu Leu ş i Iuliu Raţiu, au fost va
lidate de biroul şi Comitetul Sindicatu1'.li. 

Pc marginea dării de seamă prezentatt1 de pre
.şedinlelt: sindicatului, Petre Popa, au luat cuvin
tul tov.o.răşii Viorel Sălăgean. secretarul Comite
tului de Pa'."tid Presă, Stan Pelteacu, directorul 

IWWWEZMJWt 4'llifSIU INWMS aa····- G e-+4%WAiscwzw; a 

Rezultatele concursului de publicistică şi foto 

al Sindicatului Presă - Bucuresti 
' 

Editia „ a V-a 
' 

1986 
I. DEZBATERI SOCIAL-

~0_!.-ITICE ŞI IDEOLOGICE : 
Paul Dobrescu - „Scinteia"; 
Ilie Purcaru - „Flacăra ", 
Armancl Oprea - „Er..'.\ so
cialistă". 

.!!.: COMENTARII, ESEURI, 
CRONICI : Laurenţiu Ulici 
- „Contemporanul ". Eugenfa 
Marinescu „Agerpres '" 
Petre Bărbulescu - Editura 
Politică, Alice Mănoiu - „Ci
nema ", Eftimie Ionescu 
~Sportul". 

III. ANCHETE : Ion Lazăr 

- „Scînteia", Papai IuclHh 
- ;,A Hct", N. G. Iosif 
.. Revista cccmomică". 

IV. REPORTAJ: Cici Ior

dache-Adam şi Ion z.uba.şcu 

„Flacăra ", Consta.ntin 
Stan - „Scinteiia tineretului". 

l\1ikl6s Lâszlo - „Elore", 
Sorin llolba n - „Informaţia 
Bucureştiului'', Dan Medca
nu şi Pavel Pcrfil - „Tribu
na României'", Helmut Ka
milli - „Neuer Weg". 

V. INTERVIURI : Crina 
Sîrbu - „România liberă", 
Ioan Cbirilă - „Sportul ", 
Milena Comarnescu şi Cris
tina Dumitrescu - „Presa 
noastră", Dorin Iancu - Pu
blicaţii pentru străinătate. 

VI. COMENTARII DE PO
LITICA EXTERNA: Romu

lus Căplcscu - „Scînteia", 
Venera Anghel şi Aurel Du
mitrescu - „Agerpres", Cor
neliu Vlad - „România li
beră". 

VII. PAGINI SPECIALE: 

Nicolae J\Iilitaru - „Scînte
ia tineretului ", Luminiţa 

Yartolomci „Contem-
poranul ", Hans Frick 
„Neuer Weg", Ion Şerbu -
„Agricullum sock1listă", Ste
la Pomino şi Gheorghe Chi
riac - „Munca ''. l\lircea Dat
cu, Gheorghe Călin, Nicolae 
Vamvu şi Ovidiu ;\farian -
,,Agerpres". 

VIII. RUBRICI NOI : Ane
ta. Popescu - „Femeia ", Ion 
Covaci - „Agerpres". Daniel 
Cocoru - „Luminit·:l ", Al. 
l\lărculescu - , Ştiinţa şi 
~::-hnică". 

IX. FOTOREPORTAJ: Pe

tre Dumitrescu, Mihai AJcxe 
şi Va.sile Moldoveanu - „A
gerpres ". Sanclu Cristian 
„Scinteia ", Paul Agaricl 
„Flacăra". Ara Ghemi11ian 
„Nor Ghi.ank", Gheorghe Cu
cu - „Scînteia tineretului", 
Petre Cozia - „Munca ". 

------ -----



65 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist 

TINERET U.L 
ariaşă forţă socială a progresului contemporan 

C 
rearea Uniunii Tinere
tului ComunL<;t la Con
ferinta n.itionah din 
19-20 marlie 1922 a 
tinerelului socialist, a 

rons:ltuit un moment de referintă 
111 istoria mişcarii revolutionare, de
mocrotlcc şi progresiste a tinere
lilUI din patria noastra. a influen-
: decls!v gindirea 51 p:-acli~ 

!!1"0!ut1onară desfăşurat:\ <k linăra 
l'-'leratie, a marcat începutul unei 
&pe noi, a luplei în care tint:rctul 
s-a an~jal împreună cu clasa 

:;:icitoo.re, cu celelalte forte de
mxratice şi progresiste ale n.atiu-

Pl'r.tru r.1 idealurile nobile şi 
pa~.vtlce ale libertăţii ~ >t'iaie şi 
na11unale să fie trans!o!·lllJte din 
deudcr.ale de ordi1n tt•orctic în 
real.late pr:lctiră pt> pf1mintul 
Romăniei. 

,.Formarea io 1922 a Uniunii Ti-
11tttlulul Comunist. la un an după 
ll't&rea ParUtlulu1 Comunist Român 
- sublinia tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu - a constituit un mo-
11mt crucial în istoria mişcării 
m-olutlonare de tineret mn Româ
llia.. •t poate spune CI\ Uniunea 
~etului Comunist a tle<;făşurat 

ia toată perioada llegalit ă\ii o in
kmă a~tlvitate de organizare a 
Unuelulul, de ronduccre a lupte-

St·ârunib I 
u. î',.·b:W)~ 
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lor sale a lături de clasa munci
toare, de t-0ate t ortele revoluţionare 
~ i progresiste din România". 

Pen•.ru Uniunea Tineretului Co
mun ist, pent~u întregul tineret al 
P.'lbrici, reprez.iotă cel mai înalt tit
lu de mîndrie şi onoare faptul că 
in 1induri!e org:mi:z.aţiei revoluţio
nare de :~ne:-et din patr:.a n 1ust.ră 
.s-a călit şi s-a afirmat exemplara 
biografie comunistă a tovarăşului 
Nicolae Coouşescu. Intrat din coJ 
mal fragedă tinerete la aspra şi 
C!'01oa şcoali1 a luptelor de clasu 
orr.uni:.-.ate şi conduse de pa11id, 
to\·arl1şul Nicol~e Ceauşesru şi-.:i 
împletit deplin şi definitiv vl.a\.'.l 
şi lupta, încă de l.1 începutul ani
lor '30, cu momentele fundamentale 
din istoria Uniunii Tineretului Co
munist şi apoi ale partidului. De 
mai bine de cinci decenii si 
Jumiltate cel pc care tovarisil sfii 
de luptă l-au numit „Cel m.<1i bun 
dintr!' t.-ei mai buni tineri c )mu
niştl" reprezintă însuşi simbr)lul 
suprem al tincretii noastre revolu
• i ,„are. 

Şi cu acC'st prilej tînăr.:.1 gcnera
t1e a tării om•1~1a.ză cu re~pect şi 
<idm1ntie ~ntr1butia deosebită pe 
can• a a\'ut-n în mişcare.a revolu
\iunai [1 de tineret din Românkl 
[ (IV•ară.ş.'l Elenn Petrescu CCeauŞt•scu). 
1Hli'1zi eminent om politic ~1 sw.:int 
dt• renume mondial, c;ire aduce o 
1·vnlribuţie dt•lJSebit ele im!Y':·:..:.int:i 
l,1 elaboraroa şi infăpluirea între
gii politici interne ş1 externe a 
partid,plui şi statului nostru, la 
l'ducarea multilaterală a tinerelor 
gene1'1\ii, la t.riumJul idealurilor 
luminoase ale socialismului, progre
sului şi păcii 

C')ndusă şi îndrumată în f)(.'rma
ncntă de partidul comunist. Uniu
nea Tineretului Comunist s-a situat 
cu consecvenl I\ în fruntea mişcării 
revoi ution.1re şi democratice de 
tineret din Rom;\nia, eroismul ac
ţiunii politice. abnegaţia şi patrio
tismul caracterizind activit.:itca d~s
frlşur.alu. 

ln mari le bătulii revolutionare 
purtate de rlasa muncitoare. 
de r.oate fortele democratice şi 
progresiste ale sodetătii, împotriva 
exp!Mlârii, pentru drepturi şi li
bertăţi demorratice. pentru apăra
rf.':1 independentei şi suveranltatll 

n.'.l\ionu.Je a României, tineretul s-a 
af!at in primele rinduri, înscriind 
pagini antologice de bărbăţie st c
robm. Rev()lutia de eliberare so
cială ş1 nationaW, antifascistă şl 

anlii mperialistă a creat tinerei 2e
ne.raţii minunate condiţii de mun
că şi afir~re asa incit în tot cc 
s-a in!ăptuit în <.&ceşti ani se afh\ 
incorr;>orate organic, inteligenta, e
nergLa şi pasiunea creatoare, ro
mantismul său revolutlonar. 

Jn ooncepţia partidului, a secre
t.arului său generol, tov.oirăşul 
Nicolae Ceauşescu, tineretul repre
zintă o put.emică Cortă socială, vi
itorul însuşi al naţiunii noastre 
soc.ali.stc. Această apreciere oare 
constituie pentru înlreaga generoţie 
tinf!rfl a patriei un înalt titlu de 
min<lrie, o adevărată emblemă t.u-
1clani a insesi vietii si muncii sale 
avintale, pline de pa.siune şi dă- • 
rui:-e revoluţionară. constituie, fără 
doar şi poate. alături de o uriaşă 
investiţie de încredere, şi o recu
noaştere a contribuţiei tot mai im
port.ante pe care tineretul şi-a adu
s-o şi şi-o aduce neconteni t ln 
edi!ic:irro multilaterală a societătil 
nuasl.rc socialiste, la asigurare.a 
progresului. civiliMtiei şi bunăstă
rii tuturor fiilor acestui pămint. 
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65 de ani 

de la crearea U.T.C . 

lntr-.adcvăr, Uniunea Tineretului 
Comunist, organele şi organizaţiile 
sale, milioanele de tineri de pe.i.o
treg cuprunsul tării au avut şi au 
drept scop suprnm .al întregii lor 
~ctivităii, .al muncii lor de zi cu 
7j, traducerea ne;\bătutr1 in fapt:'1 
a Politicii partidului nostru de fău
rire a societăţii socialisl'C multila
ter.al dezvolta.te şi de înaintare a 
României spre comunism, n înflăcă
ratelor îndemnuri şi ch<'mări ale 
celui mai iubit fiu ru na~iunii, cti
to.rul noilor noastre de;tine de li
bertate şi demnitate, secret.arul 
gimer.al al partidului, tovarăşul 
Nicolae Coouşescu. In tot ceea cc 
înseamnă chipul prosper al tarii, 
în toa•ce marile cuceriri ale po
pt>rului l>e regasc.şte la loc de 
cinste prezenţa entuziastă ia t inerei 
generaţii, sînl încorporot•' roadele 
muncii sale neobo:.1te. ale elanuri101· 
şi energiilor lui creatoare. A<itfel, 
generaţia tînără, crescută şi edu
cată de partid în spiritul valorilor 
fundament.ale ale civilizaţiei .socia
lL~tc, beneficiază - pr:n faptele 
s..1le, prin aillaşamentul sr1u deplin 
la rouza poporulu:. a socialismu
lui şi oomunismuiui - de o iden
titate inconfundabilă în contextul 
uriaşelor. eroicelor eforturi depuse 
de întregul popor pentJ.·u ridic.ai-ea 

"patriei pc cele m:ii inaae trepte 
ale pros::resului si prosperit.'itii. 

Toate acestea au fost şi sînt po
sibile graţie îndrumării nemijlocite 
a întregii activităţii a Lnere:.ului 
de către partid, înaltei responsabi
lit1'\ti comuniste, revoluţionare cu 
care Uniunea Tineretului Comu
nbi, org;melc şi organizaţiile sale 
au acţion:i.t şi actionoozi'1 pentru 
educ.a.rea şi formarea multilale:·~1li'1 
a tuturor t.inen:vr pauwi. pentru 
mc·bilizarea lor cxemplarn în direc· 
ţia sporirii necontenite a cont.rl- · 
buţiei lor la dezvoltarea şi inflo
riroo pe: manentă a act'Steia. 

Unui din obiectivele ccnl1"1ie 
ale act ivităţii Uniunii Tinerelului 
Comunist l-a constituit. fircşt<>, şj 
continua să îl constituie educ.arca 
ix•nt:-u muncă şi viată a tineretu
lui. antrcnare:i tot mai largă a ti
nerei generaţii la înfăptuirea pro
gramelor de de7.\'olt:are ro •nomico
socki.lă ia patriei. ln ocest sens. 
on~anclc şi or~anizatiilc U.T.C. au 
situat şi :;itucază in centrul activi
lătii lor mobiliwma aci.ivii şi rcs
ponsnbili'i a tuiumr tinerilor la 
lr:inspuncrca în viată a obicctivclo1· 
Istorice prei'igumte în Progr:unul 
P:irtidului Comunist Român de mu
rire a societăţii socialiste multila
teral dezvoltate şi de înaint..arc a 
Rcmâniel spre comunism. a hotr1-
ririlor Congresului al XIII-lca al 
P.C.R. privind dczvoltarea econo
mlco-socinli1 a ţării în cincinHlul 

pc care îl parcurgem ş1 in pers· 
pcdivă pină în onul 2000, a in :i -
cn\iilor şi orientărilor formulate de 
to\.·.arăşul Nicolae Ceauşescu, secr<>
t.arul general par!l.dului. M~ rturic a 
înidlcgeril depline a rornlu1 Ş• S<.lr
c.nilor c.: îl re\'În .;.:iau f:i.p1ele tk 
munc~ ale tin~ro~ului din 1.<>.a1te do
menii~e ele act:\"Î late. re.s.ponsabili
tatu:i şi pa.to.>ul r1:\'olut1onar cu 
cnre a.;:-est.a se impHcă con,~lant în 
nY.olv.a1:<.~1 L'11turor p:xiblemelor pc 
oare Ic r'd c[1 al'T\j?lul pfO<'"'S istor:c 
de c!.zvo)tare muli at~r:alft a p.<1-
tl'ki A<:tfcl, tin• ri. t'U1prmşi tn 
organi~1\i11!e UTC. clin i'ndustrit'. 
mns!ructH. tran~pmiur., .•fera scr
v~tiilor. din ins tutele de cercet.1-
re-proie-ct:irc ş. ·ng.nerie tehnolo
gic~'\. de .pe ş.3.nt.ore, s-1au rtmlarca i 
.ş: se re~1rcii. <il<iturj de îndcpli
nire3 exe:np:a:ă , sare·n:lor con..:rc
tcale lot"Ului :e muncă, pr n iniţierro 
ş· 01',.!?ani:tal'<"l un<11· ample av.:\iuni fo 
\'edcrea rrolizăn1 si dl'Păşirii in
dicntorilor de pkm, a ang.1jrunen
telor organizaţiilor de tineret. A
mintim în acest sens iniţierea silp
tuminilor şi dec.adclor record în 
producţie şi c.alit.alc. în cadrul in
irt-rerii ulecist.e, alte acţiuni me-
nite să conducă la îndeplinirea · 
planului la produc;ia f;zică, pe sor
tinwnle. .a producţiei la export, 
ri<i.c-.area nivelului tehnic şi c.a1ita
liv al produselor. rectu001·ca consu
munlor ele materii prime, mate
riale, combustibil şi energic, crcş

t~rca produciivit:'\tii muncii etc. 
De asemenea. în domeniul agri

cu turii, organc•e şi organizaţiile 
U.T.C. urmăresc pt·in inir<>aga lor 
acth·itatc an!Jrenare<i tuturor tine
ril<>r în c·1d'"Ul inbecerii uteci~e 
„Tineretul - pa1"t1cipant acti\' la 
inf. ptu:r<''.1 noii re\·oluţii agrare", 
in vederea îndeplinirii exemplare 
a sr ·ci ni Ir r slobilltf' în programele 
ci<.' dez\'o".'ll'"" in·ensivă şi mocl"'r
niz.arc a ag:-iculturll. 

ln mod asemă'1ritor. c-u aceeaşi 
r!1c;pund<.'rc comunistă, ctt ace•!l5i 
l'lln re\' >lutionar. actione~11i1 org 1~ 
ne'e şi o.-g~inizaţiile U.T.C. şi A.S.C. 
din şcoli şi fac·ultăti in vedere,1 
C!'<•'lte:-ii necontenite :t nivelului 
pro~<.'sului instrucliv-educ-at.iv, pen
trn modemiz.aroa şi perfcctionarc:l 
îm·:iţămîntului în cn1iormilatc cu 
ce;c mai m:iri exigente ol<' prezen-
, ui şi viitorulu . 

O !alură dcosclHt de import..'\nlă 

J ct1vităţu Un mii Tneretu'ui 
Comunist, , onwnelor şi organiza
ţiilor sale o repl'C'7.intă nntrC'nare:1 
ln.rg:'1 ~ tineretului la realizarea 
prln munca p:itdotica a unor obiec
tive cuprinse în Planul na.tionnl 
unic de c;ezvoltnrc economico-soci
:\li\ a tării. Xumeroaselc şantiNc 

n;iţiona.l<'. judeţene' şi locnle ale 
Uneretului, obiectivele construite, 
rc.•morcabilC>le reni 11iri obţinute in 
c.aclrul ac<'stor.1 constituie mă.J.'1.urii 

elocvente ale ·ec;pon.c;abilitătii şi 

diirulrîi cu care acţionooză tînârt 
~encratic pentru dezvoltare,., mult!· 
laterală a patriei. constituie o do
vadă fierbinte a romantismului re
voluţiona · ce ca.r.1c.terizează iJne. 
rct u1 Romuniei som<.&liste. 

Nu trebuie uit.-ită acthita\.·J 
u:r.c„ a organelor Şi org;anizaţiikc 
sale consacrată intensif.ic:'1rit acl· 
'l:itiipi de crca\ie tchnlco-ştiin\ilid. 
antren.J'"ii unui număr t-Ot m. 
marc de tineri in cadrul accste~l. 
v:)!ori f'.ci1r; i depline a potenţialu!• 

creator al gener.a\ici tinere pnr. 
reali1.area unor luerări menite sâ 
conducă la sporirt\;l productivitălii 
muncii şi ~l nivelului tehnic şi ca
hl.<1tiv al p:·odusclor, la moderniza. 
n.n tehnologiilor şi util..'.ljelor, la 
creşterea eficientei întregii activ!· 
tfiti economice ele . 

Ala.un ele eduaarC'a prin munci 
şi pentru muncă n tin("rei genere.· 
\ii, Uniun('a Tinerelului Comun: ;t 
organele şi org.aniwţiile sale au 
sarcina dP inaltf1 rf1.sp mdcrc de a 
e'luca tin(•rii în spirit comunist. 
patriotic şi rcvoluUona.r în conse:is 
cu conceptfa proruntl umanista a 
partlclului, a secret 1rulu, si1u gene
ral, tovan'işul Nicolae Ceauşescu, 
privind făurire.a omului nou al so
cietăţii no'l.Stre. constructor liber, 
dc'Tln şi c.~>mpett•nt .ii propriilo: 
des+ me istorice. Şi din .:tC<'.'lt pune: 
de vedere, Uniunea T Jicrctului Co
munist a acţionat şi acţionează ln 
permanentă pentru f01·marea şi 

c!czv >ltare.'l conştiinţei socialiste, 
pen '"U educarea mul~.1laf<>rală a ti
neretului în spiritul wu~epţlel şti

inţifice. re\ ,lutionare de!>pre lume 
şi \'i:.l\ă a partidulu nos;ru, al idt
i lor şi te.telor cup1 inse în opera de 
exv•ptiunalii însemnat.ale tcoret ă 
şi pracrcr1 a secretarului general 
al partidului, tov:irăşul Nico!ae 

Ceauşescu 

E te. de •. semcnca. necesar să 
smatem in evidenta preocupările 

Uniunii Tineret .1lu1 C-Omunist in 
dircctia antrenării unu număr i!l 
perm:rncntă sporit de tineri la ac· 
ţiunile şi manifestru·ile organizate 
in cadrul Fe,;tivalului naţional 
. Cin'..area Rpmâniei" şi a compe
tiţiei sportive naţionale „Dacia.da", 
st.rălucite initiat.ive ale tovar~ulU: 

Nicolae Ceauşe.c;cu p~·in care se 
valorifică geniul cre:.1tor a l J>Oporu· 
lui nostru la dimensiunile n lii 
n ~astre civilizaţii, se actioneaz.A 
pc>ntru fol·mn.re.:i. complexă, armo· 
nioasă a personalităţii omu.ui n01. 

Tinerelul României SJClaliste s-a 

I on STRUGARIU 
redactor şc>f al zhrului 

„Scinteia tmcretului" 

(Conti1111are in pag. 32) 



o.Din perspectivă 
semiotică 

Caracte:rst;cile me>aJului, scris 
al celui virtua·l scris, difuzat 

pl'l:l presă, m<l:ll!itaime J.ui de arti-
re vor reieşi mai clar în evi

denţă, abordînd deocamdată dome-
11 nostru de l'.l.Oţiune icu instru
mente \•alab";c ·pentru toate t'v..1ri-

de mesaje. 
F ~re d ntre noi are p1,ilcjul 

c tea'leă" in:li::atoarele de d--
1cformule ch"micc, hăr'ti. To<t

lt acestea au scmn.f'•caţii p~e. isc 
pent:'U cei c.11·e le utilizează · pcn

av z.a\i, () fonmu~ă ..tine :o:u: „ 
I sub.siante chimice, iar o 

hartă „inlocuieşlc" terenul. A1 tfel 
ele s!nt .semne l!>e :arc 'e 

I '.i.im reali'.1'.ii. Dar semnele 
studiat€' de o ştiinţă vc::he de 

nd I mea .şi toc.:nai de .a:ee.a des
coperită foa11te tîrziu, fiind deci, 
foarte modernă : semiotica. '.Pentr..1 
~Jl de."Uer.sulu i nost:-u z:.arist.c, 

se t.mp;ine să f 0 cem o suc~intă tre
cere în revistă a principalelor con
cepe cu care o;>erează această şti
ntă Pentru înceoul. facem o pri
mă de.imitare, apelîn.d la ~1J 1,ma
lia 'u Umberto E:::o : ,,sem otica 
stud aUI l•..ate proce~ele cuHura~e 
ca procese de cQlmuniicare"1) . Po"
n:lld de !ia deC:ni\ia aceasta, ~rc
cizăm că obie::ul de studiu al 
semkt.c"i <>ste semnul. 

II. I. Corn unicarea 
. 

pnn semne 
S-a convenit ca printr-un semn 

anwne să reprezentăm wn anumit 
tragmentde:rea.lit.a.te şi numai .acel 
fragment. Dacă cineva înţelege o 
a:u realitate desemnată prfo sem
nul re'l])ectiv. comunic.are.a devine 
lmpos!bi1ă. Să exemplificăm. In 
accep'ia curentă, . .Jllate" desem
nează un arbust or:ginar d.n Ame
rica de Sud, d in ale cărui frunze 
5t prepară ceai ; fo jargonu.I elev -

r, acelaşi cuvînt este o presc'..lr
tare de la ,1mate.'11atică". Vă !l)"Jte i 
lmag:.n.1 un di.a'log, tn .care se fo
lose(~ acest semn, ~ntre un e lev 
ş o persoană care .nu cuno:iştc 
jargon:il şcolar. 

Cîteva concluzii se impun : 

'l Umberio Eco, Tratat de semiotică 
(ftlerald, Ed tura Ştlln\l(Jcă şi E ncic1o
pedlcă, Bucureşti, 11182, p. 19. 

• Semnu~ <-sie o conventic soci
ală. !n l'mba română, am convenit 
să dc.c;.emnăm lich!dul incolor, ino
do:· şi ms:pid .c:-.are ..1mple un lat' 
p:- n semnul lingV'isti:: ,,a.pă". Dar 
dacă toti vom conveni să-l înlocuim 
prin alt 1;omn lingvistic, nimic nu 
ne poJ.tc opri s-o facem. 

• Un semn se oompune din 
semnificant .şi somn:ficat. St1lnni
f.:cantul este aspectul mal.er1aJ al 
semnului (de exemph1 : un desen 
renrezcntind o ţigară tăiat.ă de 
două linii gooasc). Semnificah1l 
est.c sensul logic al semnuOui (in
te1·dic'ţia de a fuma, ,pentru exem
plul pre;:c:lcnt). 

• Semnul trimite l:t o realitate 
pc care o in.locu:cşte. Realitatea 
aceai;ta .se numeşte referent. 

Ogden şi Richards* au. lega!L sem
nificantul semnificatul ş1 reieirentul 
într~un c~lebru .,triunghi semiotic" 
rep1·e7.entat astfel : 

r~nifica~ 
/'-.. 

,-S-em_n_i-fi_c_a_ll - 1 nefere~t \ 

• Dacll există o mul~i1mc de c.a
racleristic1 com une unui gru.p de 
semne, aceste semne se pot wn.s1 -
tt„, în cJase. 

m Semnele dint.r-o c'lasă şi regu
hle de combinare a lor formează 
codul. 

• Codul reprez"ntă 1>0tenţiaijita
tea semnului (limba). Mesajul trans
mis constituie actualitatea utiliză
rii sC'mnulu1 (vo!'1birea) 

• F'olosin::l un cod comun, r"-
ceptorul înţelege mesajul cmită-
toru:lui. 

8 Se.-nnele l.ngvist~ce produc 
~omne actionale (un art. ~ol ::!"it:c 
rlintr -'lln ziar unn:i~te o s:him
bare ln conduita celor viza\i ş1 :i 

celorlalţi cititori.) 

II.2. Un anume fel 

de semn : textul 
E.-;te unanimă ideea că un roman, 

un .a1·ticol de ziar, reci.am.a unui 

') Cl. c. K. O~den. I..\. R Ch:lrds. 
'l'he l\Jcaning or ~leanl.ng„ London 1966, 
p. li. 

prodits sint texte. Există texte H
terare, afirmă Heinr'<:h F. Plett, 
d.<tr „şi din cele juridice, teologi
ce, de :medicină, de astrologie, e
conomice, jurnalistice. Exlstă texte 
vorbite, cîntat.e, "sorise, tipărite, 
stenografiate, filmate"2). Unii au
tori (W.A. Koch, de exemplu) sînt 
tentaţi să includă 'în sfera noţiu
nii de text .şi man'feslările non
lingvistice (de exemplu, gesturile 
sundo-muţilor). Şi acestea se con
formează, totuşi, def,initiei formu
late de Pebc<r Hartmann : „Textul. 
înţeles ca posib;litate fiundamenta
lă d•? actua!li7..a·re a limbii într-o 
fllnn'i m.an:iestă <>i. iprin urmare, 
o~icc text ca ap„riţie unică mnni
festă a unui limbaj în stare de 
functionarc este semn lingvistic 
originar. Componenţa materială o 
po:ite constitui O'!"icc material ipur
trtLor de semnificaţie acceptabil sub 
<i«oeot Jin~vistic"3). 

Etimolo~in tenmenu1ui sugerează 
structura îmbi narea. •<'SiJtura (tex
Lus) unu.i lucru. Textp!e sînt, deci, 
,<;.trucluri relafional.e de semne di
ferite 

Pie de alt.'i parte, „il')Cntru evita
rea erori:or termino1ogi~. Robert 
Escarpit restrÎlllgc sfera noţiunii şi 
f1ce cJist:nctia înL„e d seurs, prod'.IS 
de limbajul om.I, şi text, produs ăe 
limbaju:! scris.'). 
Considerăm. însă, că definiţia 

textului în forma dată de Hiart
mann -poate Ii acceptată. ~'lsia 
nu exclude influenta la care este 
supus textul dln partea fi'Uportului 
mate.rirul, al canalului prin care se 
difu7,e,1ză. 

Onicum textul este supersemn, 
t'O'lelalte 'unităti IJingvist"rp (fisd
cu1ele de trăsături distinctive, fo
nemele. rnorfeme1e s;ntagme~e) 
sînt doa" rpă!rţ i de semn. 

Apli-0ind a5uipra textului eoncl.u
z'!lc desprinse în II. 1. putem afir
ma: 

• Textul este un se-nn Ji.ngvisli-c 
ba1~1t ne o convenţie so_:ală ime-
m·or' ::i.la Arb'tr'!nl său rezidă ~n 
faotu1 eă socict.atea i-a aC<lrd.at 
se~'1lf'cati. 1•cmnifican\i şi refe
ren•i diferiti 'în d;feritc epoci. 

L'mb:i Cin foiim'i acustică sau 
!(raf că) -este 01rtc1 mate„!ală a 
texh1lui. Semn!f'.caţia textu1ui este 
senw!. M.ili mu'.te se<mnifi"a\ii a
cordate •;nui semnifi,cant ~enerea

z'l po!i~ ... mi.a textului A~ee::i.;:; sem
Pific1tie at.ribuită m::ii multor sem
n1f ~1nti :iu~e la <i:>a~tia s'noni-
m:~; 

1!11 RC'fcren'i ai textub• 'OOt fi : 
- ob!e:te 2Ie "(X'rce„'ie' senzo-

rin!ro directe ; lucruri abstncte 

'l lIAlnr!ch F. Plct•. Stllnta trxtului 
~I anall7.a lif' text. ">cmtotlcl\, Uni:vls
tică, retorică. Ediiurn Univers, Bucu
rP"'i 19B3, p. 35 şi urm. 

) P. Il'1r•mann. "T'l'Xt des linguL~tlches 
Ol>Jckt. Cf. H.F. Plctt. op. c't„ p. ~6. 

'J Vezi : R. ·g r.arplt : L'Ecrit e t la 
communlcatlon. Par!s, PUF, 1973. pp 
88-91. Cn„<'h11.111c: autorului le vom re
lua !n d·«·ulia asuprn conceptului ele 
operă z.larlstlcă, avlnd la bază textul 
zlarlst!C'. 
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(prietenie, solidaritate); evenimente 
contempor.ane (războjul din Liba:-i); 
evenimente istorice; faple ale im·1-
ginaţiei. 

GradUl de adecva1·e a textului 
la referent detenmină wnţinutul de 
adevăr şi real al textulu i. 

• Un inventar de semne 1:ng
vis1Jice formează baza de constitu
ire a textului. Acest inventar are. 
în fiecare limbă, mai multe sub::o
durl : jat'igonul, argoul, dialectele. 
limbajul de specialitate, cel istoric. 

• Definim dilerenţa oomu nica
tivil. ca fiind distanl<i ce .aip.are jn
tre textul transmis de ;produc.;Hor 
şi modul cum este rei:ep\ionat. A
ceasta apare ca l\Jt'tlTl<:lre a deosebi
rilor ipsihologice, cultu.rale, ·istori
ce dintre emiţător şi receptor. ln 
cazua [n care diferenţa oomunicati
vă este foarle mare, comun:carc.a 
d€'Vine im1posibilă. Indicii de li
zibilitate, inclusiv indicele de !la
cllitate a lecturii (FL), prezentat 
în numărul anterior al -reV'istei. au 
drept soop să îndemne oe produ 
cătorul de texte (ziiarist'ul) să redu 
că diferenţa comunicativă d·i.ntre 
el şi cititori. 

Cum poate fi analizat (si con
ceput!) din această perspectivă, tex
tul? Ch. W. Morris 5) propune un 
model în care nu anilizează în pri
mul rînd ceea ce poate fi conside
rat semn, ci procesul în cari" 
~ceva" funcţionează ca semn 

Acest proces ii denumeşte semi
oză şi îl descompune în: sintactic't 
relati.n dintre semn şi semn: se
mantică - relaiia între semne si 
obiecrele în legătură. cu care sini 
puse semnele; pragmatică - 1·ela(1"\ 
între semne şi inleI""pretii acestor-a. 

In consecintă. vom defini ca fiind 
texte toate textele ziaristice. Cind 
ne vom referi la alt fel de texte 
Oiterare. juridice. tehnice E'k.) le 
vom denumi ca atare. Includem în 
categoria de „ texte" toate produc
tiile apartinînd unui i?en ziaristic. 
publicate în ziare şi reviste, titlu

rile si subtitlurile acestora. precum 
si titlurile acestor oublicatii. Dacfl 
acceptăm cele de mai sus. atunci 
vom defini ca „suoerlext" un nu· 
măr de ziar sau de revistă*). 

II. 3. Dimensiunea 

sintactică 

a textului 
Am precizat deja că, în sens se

miotic, sintactica studiază legătura 

'> Ch. w. Morr!s, Foundations or 1be 
Tbeory of Slgos. 1938. Ct. Heinrich !". 
Plett, op. cit„ p. iG- 47. 
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semnelor cu alte semne. Această 
legătură se face ordonat, respectînd 
anumite reguli. In structura unei 
Jimbi date, unele semne pot sta 
altituri numai de anumite alte 
semne. Privit din această perspec
tivă, un text este format dintr-o 
înşiruire ordonată de semne ling
vistice. Să dofinim extensiunea. de
limitarea si coerenta sintactică a 
textelor. Excmpli!icăr.Je le vom 
!ace pe textul (prezentat în numă
rul anterior al revistei) "Hienele " 
de N. D. Cocea. 

II. 3.1. Extensiunea 

sintactică 

a. textului 
Din punct de vedere sintactic, un 

text are o extensiune minimală de 
două propoziţii corelate între de; o 
extensie maximală nu este impusă. 
Textul devine astfel un semn la 
care s~ raportează toate celelalte 
părti de semn. Acestea sînt: 

- nivelul textologic: „Ochii nu 
vorbesc. nu spun nimic. Dar gurile 
sP ai'tiu:i. se dec:chid. clămpănesc 
( ... )" 

- nivelul sintactic: „Trec h ie-
nele" 

- nivel ul morfologic: „ Hienele" 
- nivelul fonologic: (h), (1), (e) 
Porn ind de la ultimul nivel cel 

fonologic. prin combinări succesive. 
reoultă nivele tot mai înalte pină la 
nivelul text. 

II. 3. 2. Delimitarea 

sintactică 

a textului 

Sintactica nu are la dispoz1tie 
semnele care să ne împiedice să 

m~rim la nesfîrsit. prin adău~are 
la început si /sau Ia s!îrsil. un text 
D:n perspectivă sintactică, este posi
bil ca textul lui Cocea să nu în
ceapă cu propoziţia „Trec hienele". 
ci cu un număr oarecare de propo
zitii sau fraze puse înaintea aces
teia, cum. de asemenea. este posibil 
ca acelaşi text să nu se încheie cu 
propozi1ia „Trec Brătienii ". ci sil 
mai contină o altă frază. care ar 

•) Tn mod analog. i.c pot discuta şi 
c·~Jela!te canale nle preBeJ (radio. tele
v!-ztuneal prin cnre sint difuzate mesaje 
ec au la bazl\ texte - măcar virtual 
ser1se. 

putea începe astfel: ,.Şi ei. a~· 
menea hienelor. înghit, fări 
scrupule, noi afaceri.„ ". 

Schematic putem reprezenta aus 
proces astfel: 

T1=P1+P.-P 3 poate deveni pm 
adăugări 

T2 -·P - P0 , P11-P~+P3+P„+P; 
Este deci legitim ca. în redactie, 

un text să devină mai luni( sa'! 
mai scurt, după necesităti. 

l n textul „ Hienele" nici un sem· 
nal nu arată că textul, în mod obli· 
gatoriu, trebuie să înceapă prin CU· 
vinlul „ trec" şi să se sfirşeascl 
prin cuvîntul „Brătienii". 

Există, totuşi, caracteristici del· 
mitative. Un exemplu: „Cu ochi 
sfredelind pămintul si cu spinările 
spre cer, ele respiră în aerul în· 
cărcat de miresme si printre Ier· 
burile înClorite duhoarea morti;. 
Pentru ele viata e un ospăt". De$. 
exemplul dat reprezintă. din punct 
de vedere sintactic. un text, pentru 
că indeplineşle condiiia minimllă 
a două propozitii. el trebuie privi' 
ca eHplic Din el liipseşte pa~e..1 

premergătoare. asupra căreia ne 
atrage atenţia pronumele „ele". 
Cine sînt ele ? Dacă adă.ugăm .şi ;pre· 
poziţia .;~nt h!:enele" care prece:

exemplul dal. lucrm·ile devin ime· 
dial clare. 
Fără propozitia hsînt hienele" 

cele două propoziţii ale exemolulm 
nu sînt text pentru că pronumele 
„ele" genPrează un gol sintactic ~i 
semantic.:, CE' se cere umplut cu 
ceva. Deci, cind avem semne cu re
feri nţ;1 anterioară şi /sau posteri
oară. e!C' trebuie saturate contex
tual pentru ca şirul lingvistic res
pecliv să devină text. 

ln concluzie. o delimitare a tex-
1 ului nu poate fi făcută decit prin 
ne~atie. dE'oarece orice text poate 
fi mărit :a nec;fir5it iprin adăug:r 
de semne Nu putem vorbi de text 
atunci cind el prezintă la început 
semne cu referinţă anterioară si. la 
sfîrşit. din cele eu referin\ă poste
rioară. Aceste semne trebuie satu
rate din context. 

II. 3. 3. Coerenţu 

sintactică 

a textului 
Pentru a obtine un text nu este 

suficient să însumăm aTbilrar ele
mcntt:ie lui structurale inferioare, 
ci acestea să se conformeze unor 
norme combinatorii precise. Cu alte 
cuvinte, studiind coerenta sintactică 
a textului, studiem ceea ce uneşte 
laolaltă elementele luj constitutive 
Să admitem următoarele exemple: 

(I) Stelele se rruscă lent pe bolta 
cerească. Dacit vei· în vă ta. vei primi 



ti dar •J blcic:etă De regulă, pom.i 
llfloresc pri mă vara ". 

(II) „Sinl hienele. 
I .. . ) ele respiră ( ... ) duhoarea 

10rţ1i. Pentru ele viata e un ospat 
Ială-le, lrecînd în cete ( ... ) Acolo 
( ... ) \"Or găsi cu ce să-şi potolească 
fDameaM. 
Exemplul (I) (care nu face, evi

tmt. parte din textul lui Cocea) 
11111St1tule o însumare de propoz1tii 
oncte dm punct de vedere sinte
tic; totodată, el nu nre semne de 
rtferlntă anterioara şi I sau poslc
doară. Cu toa te acestea. nu poale 
li categorisit ca text. J)('ntru că ec;tc 

inşiru i rc aleatorii.' de propoz t•i 
firă legătură între ele. Doar e'<C'm
plul (II) este text. Legătura- intre 
fl'Opozi\ii se Iace prin „Hienele" 
u propozltia 1, .,ele·• din propoz1-
tlle 2 şi 3, „-le'" din propoziti.l 4, 
arca .per~o;ina a III-a plural • 
ln .vor g/lsi a propozitiei 5 şi 
(dl .-si" d in propozi~ia 6. 

Astfel, este reluat. prin forme 
tferlle, e:ementul de: nitor'u ,.hic
ltle" din propozitia 1 P rin acest 
9ld se realizează coC'renta sinte
tică a 1l'xtul ui. 
Din aceste exemple'. rezultă l'Xls

tmta unor elemente care depăşe'\c 
lmitele propoziţiei. deşi sint in
duse in aceasta. şi c:ire asic:urfl 
toerenta :;lnt3ctică n tt:xtului. 
Prezentarea acestor elemenfl' ::;i 

aplicarea !nr la textele 7.arislice le 
'°"1 aborda în numarul viitor al 
RVistei 

Aplicaţie practică. 

I. ln numărul trecut al revistei. 
11111 recomandat să se stabilt>asc1"1 
Indicele de facilitate :i lecturii (FL) 
pentru textul lui F. Drunea-Fox -
,Femeia vîndută". Textul a apărut. 
pentru prima oară. în l!l37. în co
loanele ziarului „Dimineat'.l" şi a 
fost reluat în volumul „Memoria 
reportajului". al aceluiaşi autor. 
!dltura Eminescu, 1985. p. 168-169. 

Indicatorii luati î n calcul sînl: 

lfc:: G lc=l82 

Folosind formula 
FL 207-0,906 lf-0,613 Ic 
rezultă că 

FL 207-0,906.6-0,613.182 
FL 90 

adică este un tex t foarte uşor. 
Ce concluzii se desprind în Ie:::l\

tură cu această calitate a textului? 
2. StabiliU FL şi pentru alte ti

puri de texte. Vă sugerăm să vă 
oprili la o operă literară în oroz,~. 
la o lect1e dintr-un manual şcolar. 
la o carte ştiintifică sau tehnică s1 
la un text de lege. Cornparati re
zultatele. 

Rubrică reaJizată de 
Constantin L U PU 
~llrcea HAMZA 

REVISTA DE CONTABILITATE 

una din tre cele mai vechi 
----

publicaţii româneşti 

S-au împlinit 80 de ani de 
la infii11 ţnrea „Revistei ge
nerale de comerţ şi contabi
litate". ca unic organ de pre~ă 
al „Uniunii ahsolt·entilor şcoa
lelor comercial<' din Români".?". 

Apariţia acestei publ!calit 
este .~trîm lt•(lată de dl'Zl'olta
rea economică şi socială a ţă
rii, cu contrad1c1itle ci inerC'n
tt• în primPlc d.•cenii ale n.•a
cului nostru. Pc ordinea dt: zi 
a celui dintii Congr<'S al absol-
1·entilor şcolilor comerciale, 
care a avut loc in toamna a
nului 1906, /i(1ura - într<• alte 
probleme arzătoare - „i11/iin
tarea unei reviste care să fie 
oroan de prc>.~ă exclusil' al 
contabililor din România" şi 
care area 'ă poarte df'n1tmirea 
de „Revbta ~enerală <.Ic co
mt'rţ şi contnb11ik1te". 

Problema apariţiei ei .~-a Te
discutat în toamna anultti ur
mător. întiiul său numdr vă
zînd lumina tiparului în ia
nuarie 1908. Era rodu l initiati-
1lei stăruitoar<' a unui grup en
tuziast d" absolvenţi, care îşi 
dă1 uiserd energitle, şi îndeo
sebi economiilf' agonisite, în
făptuirii acestui tel. Revista a 
militat cu consecvenţă încă de 
la începuturile sale, 1>entru a
părarea drepturilor elementa
re ale contabililor, indiferent 
dP locul lor de muncă. peritru 
modernizarea învăţamintului 
com<'rcial. In paginile revistei 
intHnim dezbateri interesante 
şi bine argumentate care ates
ta contribulia sa la dczrolta
rea învăţăm intului economic, 
a culturii româneşti în genere. 
A.~t/el, aceasta a su.sţinut cu 
"onsecvenţă necesitatea înfi
intă.rii Acacl<'miei d<' Inalte 
Studii Comerciale şi lndu.,tria
lf', care îşi încppea activitatea 
in toam na anului 1913, prpcum 
şi legife rarea profe.~iunii de 
„contabH autorizat :;I e.rpert 
contabil", con.,< mna tă pl'in L<'
{}<'a şi regulamentul d<' apli
care a c1 dm 1921. natorit!i 
profitu lui ei complex. revista 
s-a buctirat dr colaborarea 11-

nor economi~tl dr scamă - ş 
nu numai din Romănia - ca
re, prin scrierile lor, au lăs!lt 
1moin1 dt• reală ţinutei $tlnţifi
cci. 

I>upă elibc•ra rea ţării, ret:ls
• ta s-a aliniat cu toată fiinţa 

=orilor noi ce se de :chidea11 
publicisticii romdncşti, fer m 
hotărită si1 slujească noilor ce
rinţe ale economici natlonale. 
Srtuindu- <e pe cordonatele u
' ·i otndiri noi şi sub influen

ta unor factori progrC'sişti, r e
r1sta şi-a rC?structurat conţinu
tul, reflcctind pe larg procese
le înnoitoare. transformările 
:;trncturalc dm societatea noas
tră. 

In lmnina noilor comanda
mente, „Re\•ista de contabili
tate·'. ca organ de presă al Mi
nfaterului Finanţelor, a abor
dat cu consecvenţă p roblemele 
noi ale teoriei şi practicii con
tabilităţii, controlului finan
ciar în economie, finant<', cr e
dit etc. Fiind o publicaţie e
conmnică de practică, teorie şi 
infonnar<' contabilă, în pagi
ni!<' ei au fost tratate cele 
mai diverse t<'me izvorîte din 
politica financiară a partidu lui 
şi statului no.ţtru soda I ist, d in 
aplicarea neabătută a noului 
mrcanism economi co-financiar, 
mobilizînd pcr man<'nt apara
tul financiar-contabil din în
treaga <'<'Onomie la înfăptui
rea hotărîrilor partidul•ti şi le
gilor stat11lt11 nostru. 

„Revista de contnbili ta le" 
se bucttrd de u n r eal presti giu, 
atit în tară., cit şi pP..~tr. ho' are. 
Merită amintit faptul că, în 
prezent. re ·ista are relaţii 
directe rlr schimburi recipr oce 
cu publicaţii similare din A n
alia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. P. Chin<'Ză, Cuba. Franţa, 
R D. Germană, Iuooslavia. 
l\ionqolia, Polonia, S.U.A .. Un
oaria şi U.R.S.S„ fiind cunos
cută. şi în alte ţări ale lumii. 

Acum, cind march<'a?ă 80 de 
ani de atestare documentară. şi 
50 de ani de apariţie neîntr e
ruptă, „Revista ele contabili
tnfe" este puternic ancorată în 
actidtatca economico-finan
ciară ce ~e desfăşoară în ţara 
noastră, militind cu toată <'
nergia pentru înfăptuirea <'
:cemplară a ~arcinilor cc revin 
prc.~ei di 11 istoricele hotărîri 
ale Conoresultti al Xlll-lca ni 
partidului. 

Gh. FOTACHE 
secretar responsabil 

de redactie la „Revista 
de contabilitate" 
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Subredacţia ziarului local, 

prezenţă activă, eficie11tă 

F in.alităţile multiple în 
perspectiva cărora s -a 
hotărit constituirea, în 
ora.şele judetulu1, a 

subredacţiilor ziarului no.mu se 
.subordonea7.ă firesc unar obiective 
politice şi publicistice asumate în 
lumina prevederilor documentelor 
de partid şi de stal. De altfel, se 
poate aprecia dinlru început că ac
tivitatea lor pe p.arcursul celor 
aproape trei ani de existentil şi 

funcţionare a confiJrmat posibilită
ţile existente. anticipate o dată cu 
adoptarea iniţiativei de ia reflec
ta mai cuprinzător şi mai divers 
viata economico-soci.ală şi spiritua
lă a aşezărilor urbane, de a con
feri un caracter mai sistematic 
contributiel colabo11atorilor si co
respondenţilor voluntari din locali
tăţile respective. 

Sub raport organizaL<J.ric, primele 
demersuri intreprinse pentru ma
terializarea unei hotăriri .a cole
gi ului nostru de redacţie au con
stat în reparitizarea pe oraşe (Cim
pulung Moldovenesc. Fălticeni. 
Gura Humorului, Rădăuţi, Silret, 
Solca şi Vatra Dornei) a unor re
dactori cu o bogată experienţă pu
blicistică, stabilirea. împreună cu 
reprezentanţi ai organelor locale 
de partid şi de stat, a componen-
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\Ci subredacţiilor şi întrunirea lor 
1n vederea configurăl'ii unui pro
gram de activitate şi l'ealizării unei 
in.struiri pc teme „profesionale". 
(Municipiul reşedinţă de judet -
care benC>ficiaz~t. în general. de 
cea mai amplă prezentă publicis
tică în paginile zi.arului şi unde se 
poate asigw·a, evident. o legătură 
n<>mijlocită cu col.aboratorii şi co
re~pondenţii - a fost exceptat). Re
dactorii cărora li s-au încredinţat 
responsabilitătile amintite au ră
mas in continuare coordonatori ai 
colectivelor, acestea fiind conduse 
prac! ic de către secretarii cu pro
p,1ganda .ai comitetelor orăşeneşti 
de partid. Atribuţiile coordonato
rilor constau in orientarea temati
că a activită\1i subredacţiilor, co
municarea unor priorităti si exi
gente ale diferitelor perioade, şi, 
bineînţeles, în pregătirea pentru ti
par in formă definitivă a materia
lelor realizate. 

Asociindu-se unei alte rubrici 
săptăminale. intitulată „De la co
respondenfii ziarului. V eşti din co
muna.„ ", rezervată unor grupaje de 
informaţii, noie şi fotografii din 
localităţile rurale. cea care valo1·i
fică publicistic activitatea sugre 
dacţiilor .a fost programată initial 
la două săptărnîni, apoi, de regulă. 

în fiecare duminică. Astfel, s:ă 
genericul „De la subredacţia no• 
tră din oraşul...", cele şapte gru. 
pări gazetăreşti - ca să le spu· 
nem aşa - au fost reprezen\a!t 
onul trecut în medie de cite cioo 
ori (păstrîndu-se. in genenal, o • 
numi tă ordine, dar şi în funcţie dt 
frecvenţa ofertei). Mai concre!,s. 
asemenea semnătw·i au apărut -
pe spaţii tipognafice de aproxima· 
tiv cite o jumătate de pagină dt 
ziar - 285 de informaţii, 10 micr'l
interviuri, 10 note, 34 fotografii etc 
Acestea s-au rererit ,cu precădert 
la real i zările unităţi.lor economi~ 
dezvoltarea edilitară şi a re\e!e; 
prestatoare de servicii, activitatea 
de creaţie tehnico-ştiinţifică, cul•u
ral-cducativă şi de propagandl. 
Este l·emarcabil să s-a răspuns po. 
zitiv şi soliciliiri lor din partea re
dacţiei referitoare la investigarea 
unor preocupări vizînd imperatll'! 
economice ..de maximă important!. 
cum ru· fi : modernizare.1 procese
lor de producţie, reducerea consu
murtlor de materii prime. materia· 
le. combustibili şi energie, recupe. 
raroa şi valorificarea mater.ittlel~c 

refolosibile ş.a. Se cuvine, de a.->e· 
mene~1. men\ion.at că, o dală ci: 
îmbogăţirea te.rn.rutică a grupajelCI! 
(din ce în ce mai echilibrate ~i 
diversificate). subrodactiile au e\i· 
dentiat şi opţiunea către genun 
gazetăreşti mai variate, evoluind 
de la simplele consemnări de eveni· 
mente şi realizări în producţie, i1 
scurte interviuri, note reporteri· 
ceşti şi, uneori, chiar la configura· 
rea unor profilu1'i umane. Cîştigu· 
rile de care zia.i·u] a beneficiat pe 
această ca,<> au constat în special 
în asigurnrea unei legături mai 
directe cu colectivele de oameni ai 
muncii. prin repre7.entanti a1 I"!'. 
în cuprinderea mai echiaibrată a 
centrelor muncitoreşti reprezenta•~ 

de aşezările rf'.~pective. în reflect;.· 
r<'a realitătilor prin viziunea şi opi· 
ni.a unor onmeni mai apropiati de 
sursă. A fMt creată, totodată, posl· 
bilit.atea afirmării pe tărim gazetă· 
resc a celor cu a-;emenro înclinaţii 

~i oreocupări. incit. în august 1986. 
la împlinirea a 40 de ani de exis· 
tentă a ziarului „Zori noi", mo
mentul a fost marcat printr-o pa
gină soecială. „realizată cu concu•
sul unon dintre cei mai statornic! 
corespondenti ". în irc ci aflîndu-se. 
de exemplu, Artemiza Ignătescu şi 

Dumitru IanO\·ici. din subredactiile 
fle la Cimnulunf! M<Jldovenesc s! 
respectiv, Gura Humorului. De alt· 
fel. ac:-c..~te două grupări, urmate de 
cele de la Rădăuti si Fălticeni. s-ar 
~i'isi. într-un eventual clasamen' 
re po7.iţii fruntaşe. Datorită caii· 
tf'lţii si diversităţii materialelor. re· 
ceptivităţii şi opeirat:ivitătii în ono· 
rare.a cerinte!or ce li se adresează, 

Ion NEDELEA 
redactor şef-adjunct 

al ziarului „Zori noi" - Suceava 

( c01itinuare în pag. 40) 



Pe teme- gazetăreşti 

Rolul design-ului ziaristic 
in transmiterea 

mesajului politic şi social 
O posibilă concepţie 

despre design 
7~rna pe care ne um propus s ·o 

c!t'z\'oltăm este relativ nouă. in spe -
a?l pentru presa scrisă. De uce„ 1 

l!ll crezut ca încercan•.1 de a spu
te cil! •·a lucruri intere!.ante ',1 11 
1l$Olră. fiind îndeobşte• cunoscut n1 
des;>re .nou" se pot spune multe 
Uri a f1 nevoit să recurgi la spri-
• .::i... istoric. Ne-am udus in~:i1 n
t:it!C de vechile letop1sete şi t1pf1-
r.lt:rile sccolulu1 al XVH-lca şi :ii 
xv:H-lea, ne-am adus aminte dl• 
presa secolului al XIX-iea. 5i 
ce-am dat seama ca nu ne 'a t: 
chiar aşa de lesne M1 vorbim clt·~
p:e design, !ară a aminti şi de 
acele minunate t ipurilun Jatc- la 
lumha cu migală. cu răbdan• şi 

multa dăruire pentru ceeu cr in
deo,şte numim „ frumos" , 1\m mPr-. 
s: am revă1ut acele cărti. \'echi re
ru:e şi g.1zcte. Am fac.:ut aceu~la 
pen•ru că acolo s~· află începutul 
acrlw fapt pc care azi dorim -;ă-1 
rea.1Zăm - design-ul. 

Ce este design-ul ? 
lrainte, şi nu e prea multă \'" •

me de atunci, îl numeam gra!1ci1, 
<•gli:idă, arhitectură n ziarului. A),
:ăzi multi li numesc la fel si nu 
e facem din asta o imputare ! 

Coboritor din înaintaşul lui, de
~lgn-ul industrial. relat!\' limir si 
el, design-ul ziartstlc vrea si1-~i 

l!"anafere esenţa semn ntică într '' 
zi :-iJ care, în opinia noastră. art: 
p;:.-:e înrudiri cu produsul m<ius
inal. Una dintre mai <'larele defi
niţii româneşti date cl<'sign-ului i~ 
dustrfal (Gh. Achiţci - ,. Ce se va 
·~tlmpla miinc") ii consideră pro
IM"lare estetică de obiecte cu ti
IWJtale practică. Sl' 1bscn·ă d n 
capul locului cum O<'C'astă dc!in1tle 
!şi restrînge aria doar asupra :1 

două compon<'ntc est.etica si ~tili 
tatt:,1. Pentru produsul in!lu~trial 
ponte că este suficient. Dnr ziarul 
se adr<'s~azii exclu.~iv şi totnl ,.eta
jului· nostru superior, pc intre<lga 
su zonfl semantică (deci nu numai 
estetică). în timp ce produsul in
dustrial, bunul de consum, ::-.er
vcştc nite compartimente, chiar cla
că, purlial. un<'lt• efecte ajun.: a
colo unde ziurul este stăpin absol..'._ 
- creierul 
Aşada1, descendC'nlul - design

ul intrat în zianstică - n de1°el"1t 
<1ltcevn decit rudu :;a. Ceen CC'-i mai 
apropie ar ii doar relaţia care e
xistă intre un port şi o nav.l . a".iică 
ancor„. 

Oricum, design ul insenmn.1 mai 
mult dccit gr:ifică. mai mult de
cit estetica ziarului. Este <'Oncrp(ia 
a c;irci caracteristică o reprt>Zint<'I 
permanenta percutare a noului in 
realizarea ziarului. revistt'1. pJbli
c:atiei în i::ent>rnl. Deci nu este nici 
mou:;.r1, nici naş - este cr eatorul, 
mai bine-zis ar trebui să fii nl'a
torul mfătişării s ub care 7iarul iese 
în lumr. .l\.sPzincJ atit Il' sus cir
s1gn-ul. 1cordindu-i <IPruapc a · 
ct>eaş1 importanţă 1n transmih'l't:a 
mesajului propngandislic t:a şi 
cunntului. car<'. după cum stim. 
rnoditica n,,·clul rnoti\·ation<1I ~i c~I 
al a~pu .1t1ilor, dctt>rm1nind en 11-
ile, stflrile de spint (provoncă an
tipatii şi simpatii). îl încărcăm, nu 
inc:qpe nici o îndoială, cu răspun
deri :ttit de mari. 

Constatări 

mai mult sau mai • 

puţin personale 
O :tn11mită inltmplare mi-n cl.il 

id<.:ca unui mic sonda.i : după {'C-1\i 
pot rcrunoaştc cititorii p ubliratia 
preferată Cilră să- l vadă titlul '! Am 
luat pntru ziare C'elllrale. le-am tă
iat titluri!~ si mnnşetele supl•rioare 

:ile paginilor ş1 le-am supus spre 
recunoaştere unui grup de şase oa
meni, care le citeau, de obicei. de 
mult timp, pe toate patru, dar a
\ Cau preferinţă numai pentru unul 
dintre ele Trei din e1 au numit 
exact cele patru titluri, trei au re
cunoscut doar două, în schimb toii 
ş1-au recunoscut publicatia prc!e-
1,1lă. I-:im întrebat după ce şi-au 
dat seama care este ziarul lor pre
ferat. R:ispunsurilc primite, nein
fluenţate de limbajul specialistului, 
st• refereau la ~felul" în care este 
uranjat textul. Unul dinll'c ei mi-:i 
spus : „Nu veti mata că alta-i braz
da :a ziarul ăst.a şi alta-i atei ?" 
„Brazdele" C'rnu coloanele. 

Deci, un 1.iar, o publicatie poate 
fi recunoscuta, lăsind de-o parte 
df"num1rea, după numărul de co
loane. după nşezarea lor în pagina, 
după familia, caracterul, mărimea 
şi frecventu literelor, după rapot·
tul existent între nlb şi negru (e· 
lemente imprimabile şi neimprima
bile) Sonda jul m eu a d at Ja Ivea.Iii, 
fără echivoc, două idei : una, zia
r ele amintite a junscscrll fiecare Jn 
un chip propr iu, n econfunda bil, 
ceea cc 11cntru o publicaţie este un 
lucr u de căpltii : ceaJaltl, mai pu
Un măgulitoare, se r eferea la faptul 
că de multă vrem e redacţiile r es
pective nu aduseseră vreun cleml'nt 
nou în aspectul ziarelor. Am rc
\'ăzut colectlile lor ş1 am consta 
lat că. evident. cu uncie excepti1, 
pnginaţia se supune aceloraşi r«>~uli 
şi canoane : prea multe articole 
lungi, masive. rep et.arca unor mo
dele d e paginaţie fără introdurcrc~ 
vreunui elem ent nou, fi e cit ele mic. 
Deci ziare „ pline", chiar dacă !ie
c.:.1rc în puric îşi păstrează „nota 
J>ropric a casei". Rareori s-a înlo
cuit „ lungimea " prin densitate. con
~tature \'alnbilă chiar şi pentru pu
bllcat1ile <'e apur în format mic. 
tubl0id Cit de adevărată este bu 
lada · „i ţi t rebuie mult timp pcn 
h'u a seric scurt '', o ştim cu totil. 
'\ umai că zicala circulă paralel cu 
obişnuinţa de a scrie mult. Dar 
cine ne opre~te să cerl•m. să scriNn 
fiecJre dintre noi doar ctca cc l'stc 
csen\ial ? 

Insistăm pentru o pagină „aeri
c;ită" (indiferent de modul cum 
ponte fi realizată : prin materiale 
mai multe şi mai scurte. prin dis
tanţe mui mari între ele şi intre 
t"induri etc.). \inînd seama de efor· 
tul pe care trebuie să-l facă citito
rul spre a parcurge un ni\·el <.k 
text, un p:iragraf sau textul în în
tregime. Este, deci, vorba despr(' 
.. condiţia" psiho-motoric a cititoru
lui. de solicitarea la cure noi i-<1 
:.upunem. Pentru a cili un rind 
cu 9-10 cuvinte, ochiul f1c<' 
circa 25-26 de mişcări pc secundă 
ceea ce solicită un efort considc
rnuil Dacă lectura unui text iţi ia 
mai mult dl' 15-20 de minute, e
fortul este mare si oboseala \'inc 
•;urind Dacă mai punem la soco
teală şi distant«>!<' foarte mici din-
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tre rînduri (la care adăugăm şi 
mărimea literei), ne puLem înc.:hinui 
uşor că cititul nu-i o treabă sim
plă. Şi în loc să obţinem efectul 
dorit - captarea inter-esului citi
torului pentru dialog, implicit deci 
preluarea mesajului --- sintem ne
voiţi să constatăm că i nt.~nţiile 
noastre de a face o buni't propa
gandă se transformă. în cel mai 
fericit caz, in refuzul cititorului de 
a ne urmări argumentarea. Şi iati:\ 
cum, din capul Jocului. c.:onformis
mul şi prejudecata ($i a celor care 
comandă sau propun articolele şi 
a celor cace le reah:wază) stăvilesc 
creativitatea - în cazul nostru pă
trunderea curajoasă şi vie a con
cepţiei design în configuraţia zia
rului. 

Despre calitatea 

mesajului nostru 
O campanie iniţiată mai de mult 

în revista „Presa noastră" punea 
tranşant chestiunea igienei cititului. 
Discut.ia purtată între speci alişti 

(psihologi, gazetari, tipografi), a 
reuşit să convingă multe redacţii 
să renunţe la unele caractere de 
literă, să folosească altele etc. Des
pre concepţie s-a vorbit însă mai 
rar şi s-a subînţeles întotdeauna 
munca secretariatului de redacţie, 
paginaţia etc. Dar avem voie :;ă o
mitem din preocupările noastre a
ceastă chestiune, să uităm că de Ia 
redacţie la cititor calitatea mesa
jului, precizia informaţiei poate ti 
adesea deformată? Se înţelege co 
nu. Mai mult poate decît în altă 
parte, relaţia dintre mesaj şi for 
ma pe care o ia acesta este cit se 
poate de strînsă. Articolele econo
mice (informative, de dezbatere 
etc.), care abundă, de regulă, în c!
fre şi indicaţii decizionale, se cer 
„ umanizate". Folosind grafice, ta ·· 
beie comparative, combinaţii de 
grafică şi fotografii, - aşa cum se 
procedează în ultima vreme 1n 
„Scîntcia", „România liberă" etc .. 
reducem considerabil efortul r.itito
rului, îi mărim gradul de interes 
s i infelcgcre, îl familiarizăm mai 
uşor cu pro blcmatica economică, 
mai puţin accesibilă masei de ci
titori. 

O însemnătate deosebită o a!'f·, 
in acest context, fotografia publi
cistică. Dar nu abordată ca foto
grafic după fotografie, număr de 
fotografii, ci ca anfamblu de ilus · 
trare fotografică a ziarului. a pu
blicaţiei. Adică fotografia să fie 
mobilă. dinamică şi expresivă. Fi
indcă. nu de puţine ori. în unele 
ziare centrale şi locale, fotografiile 
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publicate sînt „ şterse", greu de des
cifrai. De ce ·? Pentru că nu avcM 
fotografi buni ? Pentru că nu avem 
o şcoală de fotoreportaj ? Nu. A
vem fotoreporteri buni. avem şi o 
şcoală românească de fotoreportaj. 
Ce le lipseşte multor folografii de 
azi ? Stropul de viată - acea can
titate infimă de realitate. care să 
le facă veridice. vii. Cauza poate 
să fie renunţarea în tot mai marc 
miisut·ă la unele modalităţi ele a 
prezenta realitatea. Cum se întîm
plă, de pildă, cu instantaneul foto
grafic. Apare sporadic, dar, cînd 
apare, ce convingător este ! Şi ce 
este, de fapt, un instantaneu foto
grafic decît un act de dublă privire 
(a fotografului şi a cititorului) a
supra unui fragment de realitate 
oferit de către primul celui de al 
doilea ? E greu, desigur. să alegi 
dintre mii de secunde acea sutime 
în care se concentrează o maximă 
fortă de comunicare, să realizezi. 
deci, instantaneul publicistic. l: 
greu, dar merită ! 
După trecerea la iormat mic a 

ziarelor jud etene asistăm la un Ce
nomen, în ce priveşte fotografia. 
pe cît de curios, pe atît de para
doxal : fotografiile s-au micşorat în 
raport cu reducerea suprafeţei de 
paginaţie (cu oglinda paginii). A
desea se publică asemenea foto
grafii încît nici cu maximă bună
vointă nu poţi desluşi ce vor să-ti 
comunice. EsLe limpede că trebui<.> 
mărit gradul lor de claritate. să se 
publice cît mai multe fotografii 
.. nalur.:, să se dea mrii multă aten
ţie t iparului. 

Mimetismul nu este 

cea mai bună s·olutie 
.) 

Ce poate fi mai impresionant 
decît mitul lui Anteu care devenea 
mai put~rnic cînd atingea pi:imîn
tul ! Aşa şi cu folosirea valoroasei 
traditii populare, a jurnaHslicii rn
mâneşti în general, în realizarea 
design-ului ziaristic. Afirmind a
cestea, aducem în discuţie, mai alC's 
p entru n ·vistele ilustrate, chestiunea 
mimetismului design-ului. E.xistfl, 
desigur. în alte tări ale lumii o ex
perientă ~i o .tradilic bună în cte-
5tgn-ul-concepţie. Dar ele sînt pro
prii acti viUitii de presă de acolo - · 
se leagă de rolul revistei. ziarului 
din ţara respectivă, de performan
tele tipografice atinse. J\ lua din 
aceste publicaţii modele şi moduri 
de concepere a paginii de rev istă, 
chiar clacă, repetăm, ele sînt exrc
lcn!c, ni se pare a mima design-ul 
şi nu a-l crea. Procedînd aşa, facem 
cel puţin două rele: adaptăm mo-

dele la alte scopuri ş i s tructuri, ui
tăm să folo&im ceea ce avem noi 
bun. Şi cum a mima înseamnă m'li 
mult dec!t a imita. ne trezim ade
seori în fa ta unor pagini înveşmîn
tate în haine mult prea strîmte sau 
muli pren largi, dar categoric 
străine. 

O altă fa\etă a mimetismului este 
inzorzonarea paginii cu fel de fet 
de „ minuni" decorative. Printr-un 
t1stfel de labirint de elemente tipo
grafice. de încărcătură inutilă. me
sajul face eforturi disperate să 
ajungă la cititor, după cum şi 
acesta din urmă se străduie să-i vină 
în întimpinare, dar. descurajat, 
renunţă. Este vechea poveste a 
echilibrului care cere şi în cazul 
design~ului ziaristic, să nu epateze 
prin „abundenţă ", ci să convingă 
prin măs·ură. 

De la concepţie 

la elemente 
- ----------

com'Ponente 
Litera, ca orice semn material, 

deci cu o spaţialitate proprie, est~ 
supusă şi ea unot· reguli fizice pre
cise (are o culoare, o mărime, o 
înclinaţie faţă de o axă imaginară). 
dar posedă ş i propriet;1.tea de a 
„ păcăli" ochiul (iluzia optică). Iată 
cum o literă subţire pare mai înal
tă decît una mai groasă, chiar da
cii amîndouă sînt egale ca mări
me ; pe o literă înclina tă (cursivă! 

ochiul patinează mai uşor decît pe 
una dreapta. Deci, în cadrul ace
luiaşi text sau pagini, trebuie să 
al ternăm (chiar dacă restrîngem 
variaţia de literă) atîi desenul lite
rei (famjiia), cît şi caracterul (un 
anume desen al familiei). Variaţia 
se înscrie unui ritm care să lase 
ochiului libertatea (chiar dacă o 
face prin iluzie) de a urca şi cobori 
(deal-vale-deal) ; regulă care se 
extinde 5i la texte : cele tipărite cu 
drepte să alterneze cu altele cursive. 

Cîteva cuvinte în legăturfa cu 
titlurile. Se întîmp lă unori ca mă
r imea literei să ajung~, la c. 48 şi 
să fie culese pe 2- 3 rînduri, ocu
pînd mai mult de 1/ 3 din întreaga 
suprafaţă afectată textului. Mări

mea titlului este dată, în primul 
rînd, de însemnătntea textului. de 
cantitatea de .,explozie" pc care o 
presupun faptele relatate. Unui 
text care conţine un fapt deosebit, 
o performantă. o ştire ., tră.qnet" 
poate să i se dea un litiu de c. 48 
chiar dacă textul nu are decît două 
coloane. Dar nu poţi face acelaşi 
lucru cu un text debil. pe care 
vrei cu orice preţ să-l .,azvîrli" în • 
ochiul cititorului cu „ prastia" titlu
lui marc. Şi, din păcate. mai în
tîlnim titluri de c. 36 acoperind 



doar 2-3 coloane fără ca textul . .;;"1 
prezinte o importantă deosebit:1 

c:nd avem pagini afis sit ,J:? r.
este cu t•Jtul alta. titlul cu corp 
mare de literă este obligatoriu 

Titi urile desenate. în negativ s1 
~ rJ~ler, au devenit rare. lJc ce 
sini ele excluse din pagină aproape 
tota l ? Titlurile desenate înfrumu
st'!C.1ză paginile. Zincurile unor n~t
M de titluri pot fi folosi te ti m1) 
!ndelungat. 

Pentru textele mari. subtitlurile 
sint indispensabile ; spargerea .. blo
cului• de text are ş. ea regulile „. 
acelasi corp de literă pentru toate 

subtitlurile. aceeaşi concentrnre. a
ceeaşi spaliere). Dar si aici ideik 
cuprinse in fragmentele de text sta
bilesc cite subtitluri vom avea. 

Ornamentul - ca element al d· ·
coraliei - este uneori neglijat în 
presa centrală şi nu tocmai nim<> ·· 
nt folosit in cea judeteană. Aici 
reUnem două idei : dacă el este tn
tal străin de functi a şi struc l ur~1 
lextul?i, a paginii, în genernl. poa
te plictisi pe cititor; şi silu'l(i;1 

ntrdr;i, dar cea dorită şi norma
lă: dacii este conceput ca p,1rt.> 
Integrantă a Cunctiei şi structuri 1 
atunci, ru sigurantă că va ajuti; 
la si.b!inierea calitătilor mesaiulu1 
pe care ii însoţeşte. 

F.~:istă ornamente tipogr;ificl'. cc' 
! drc•pt, putine la număr. A.:l'slci.1 
IMă nu exclud prezenta unor clis
ponibi.lităţj de creare a ornamPn 
ltlnr m cudrul redacţiei sau cu n
jutorul colaboratorilor. Ex ist:'\. de 
p1!dil. o mulţime de mici rubnci 
mmpul JJrobabil, BuleHnul rutier . 
~la re<lacliei - numită în fel şi 
rh1p - . r e scurt etc. etc.). dar nH 
un~ nu beneficiază de PrezPnla u
nui element de ornament<ltic> fie 
rit de s!mplu. · 

Citeva cuvinte 

despre paginatie 
> 

Uni;I~ genuri publicistice - re
Porta;ul, cursivul, comentariul de 
pohl:că externă, cîteodată P•)rlre-

Pe teme gazetăreşti 
lul - se bucură de cele mui multe 
ori de o p::iginatie pe orizontală . 
Există astfel un oarecare echi libru 
între acest tip de a pagina ş i cel 
pe verticală. Dar reporta.iul, fiind 
clin ce în ce mai rar. a atras după 
el şi dispariţia, chiar dacă nu to
tală, a paginatiei orizonlale (păs
trate încă în comentariul extern). 
Chestiunea este, deci. de a reveni 
la această practică buna. chiar da
C'ă frecvenţa reportajului a -;căzut. 
(Nu putem uita că avem o bună 
traditie a subsolului paginii, tradi
(ie care se cere \'alorificat!'i clin 
plin). 

Se face mai mull ca oricind sim
ţi tă nevoia de „ tragere în sus" (în 
partea superioară a ziarului) a ·,cx
telor, fotografiilor mai importante. 
mai bine i·ealiz:ite. 

Omul citeşte ziarul şi acasă (un
de-l despătureşte cum îi convine), 
dai· şi în autobuz sau pe stradă 
unde-l desface cum poate) li: a
ceste situaţii, cititorul, împăturind 

ziarul, trebuie să „ cadă" pc ceea 
ce este mai i.mportan l. :-.; J .avem 

altceva de făcut decît să-l ajutăm, 
pla.sind acele texte şi fotografii sus, 
acolo unde pot Ti parcurse mai 
uşor. 

Pînă acum nu s-n ajuns la o rf' 
i;,ulă cît de cit acceptabilii care să 
rezolve dezideratul „continuărilor ·. 
E de preferat ca acestea ~fi nu e
xiste. să nu silim cititon„I să a
lerge de la o pagină la alia pentru 
unul şi acelaşi articol. Mulţumitor 
nr C1 ca cel mult două din 6-7 
articole să aibă o continuare (dar 
nu în pagina a 4-u sau a 5-a. ci. 
dacă este po:·'bil. în png'na trr.-e
d'iat urmfltoare). 
Ajunşi la sfîrsi tul acestei discu-

1 ii, dar nici pc departe la epuiza
rea ei. se cuvine să punem o ulli · 
mă intrebare Si. pe cît pusibil. sf1-i 
i;ăsim un răspuns : dacă la r eali:ta
rea propriu-zisă a mesajului po
litico-social antrenăm un m are 
şi divers număr de colabora
tori_ - compus, de regulă, din 
specialişti, cadre de decizie, oa
meni de cultură - nu putem în
cerca să procedăm a.i<lom:i şi în 
contura r ea m ai prcc i11ă a ceea cc 
am numit clesign-conccpiic? Zia
rul apare ca „produs" în laborato
rul intim al redacţiei (laborator 
prt:lungit pînă la „gura'' rotativei) 
ş i de calitatea lui răspunde. in pri-· 
mul rînd. întregul colrct iv. Nu !<-ar 
pierde însă n imic dacă i·cdacţiilc 

5i-ar căuta colaboratori şi în sfere 
de ac.:li vita (c und e tlt:sii;u-ut ~:.k de 

acum •.. cap de afiş·• sau unele se 
foc studii cu pr ivire la activita tea 
de propagandă. Ne gindim la Fon
dul Plas tic. la Instilutul de Arhi
tectu1·.il, la Institulul de P~il10logie, 

la experţi în domeniul sociologiei, 
la CJsele creatici populare, la mu
zeele de etnogra(ic şi folclor etc. 

Mereu necunoscutul 

cititor 
Mesajul social-politic, transmis 

prin intermediul presei. face par
te din complexul proces pe care-l 
denumim propagandă. Dar pină 
unde am ajuns noi, în activitatea 
de presă, în cunoaşterea cititorilor ? 
Cit ştim noi despre efectul pe ca
re- l produce design-ul ziaristic a
supra Iul ? Putin. Ştim mai multe 
pentru că am „sondat" mai mult 
despre ceea ce ar dori să citeasc.'i 
cel căruia ne ad1·csăm. Dar foarte 
puţin c;tim, pentru că puţin ne-am 
interesat. care sînt gîndurile citi
torului despre cum trebuie să ara
te ziarul, publicaţia. Oricîtă inven
tivit.atc am avea, oricîtă risipă de 
fantezie vom face. fi'iră a cunoaşte 

ce serveşte cilitorului sau ar trebui 
să servească din punctul de ve
dere al design-ului, efortw·He noas
tre vor fi nu îndeajuns de eficace. 
Şi e mare nevoie să discutăm ~u 
cititorul. El nu mai este cel de acum 
douăzeci de ani, nici măcar cf'l 
de acum zece ani. Procesul de cu.
turalizar~ cuprinde, practic. azi. 
toate straturile, calitatea lui creşte 
n econtenit. Ziarul vine. deci, in 
faţa unor oameni apti să perceapă 
şi să înţeleagă noul din aproave 
orice domeniu de activitate. lată 
de ce design-ului ziaristic trebuie 
să i se asigure o permanentă veri
ficare a eficientei. 

V. Z AMFIRESCU 
şef de secţie la ~zeta „MUNCA " 



. 
Marea răscoală de la 1907 

• 
ŞI 

De Ia 8 februarie. cînd 
s-a aprins scînteia răs
coalei. pînă la ultimele 
răbufniri ale uriaşei e-

nergii r evolutionare a tărănimii din 
18 martie 1907, presa vremii, cu di
ferenţele de optică determinate de 
apartenenţa la un partid sau altul, 
de orientarea politică şi profilul fie
cărei publicatii, a oglindit, zi de zi, 
evenimentele. 

lnfă1,işînd desfăşurarea concretă 
a luptei, presa de acum 00 de ani 
a făcut posibilă reconstitµirea de 
către istorici, din fragmente, a i
maginii de ansamblu, cu aria de 
răspîndire, din Flămînzii Botoşani
lor pină în cele mai îndepărtate 
sate ale Mehedinţilor. 

Valoarea documentară a presei, 
de izvor istoric, este recunoscută în 
fapt de cercetători, prin integrarea 
masivă a bogatului material faptic 
în cele cîteva volume de documente. 
prin prelucrarea lui în valoroasa 
monografic „Marea răscoală a ţăra
nilor din 1901" , apărută în 1967 la 
Editura Academiei şi în toate cele
lalte lucrări, studii şi articole con
sac.11ate, in speo1all în ultimele de
cenii, aceleiaşi teme. Intre ele -
unele ce tratează ecoul în presă al 
evenimentelor şi au văzut lumina 
tiparului chiar în paginile revistei 
noastre. 

Pe baza investigării unul volum 
impresi.onant de documente, istorio
grafia contemporană a ajuns la con
cluzia că prin amploarea şi inten
sitatea mişcării, revărsarea ei pe 
aproape întreg cuprinsul tării. an
trenarea maselor de la sate, marea 
1·ăscoală din 1907 reprezintă una 
dintre cele mai puternice lupte pur
tate de tărânime de-a lun~ul seco
lelor, un eveniment de prim plan 
pe fresca t recutului nosti-u istoric. 
Ea a l'eliefat - preciza tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu - „necesitatea 
acută a înlăturării relaţiilor de pro
ducUc feudale, a rezolvării proble
mei aa:rarc în favoarea maselor 
largi l:\le tărănimii, a dczvaluit ma
rlle ci energii revoluţionare, înscri
lncl una din paginile glorioase ale 
Ju1ltei sociale a poporului român". 

RelaLînd evenimentele d1·amatice 
de acum opt decenii, publicatiile 
timpului nu puteau rămîne neutre; 
ele s-au implicat, în funcţie de po
ziţii, nuante politice şi interese de 
clasă, au luat atitudine, au comen
tat, au intervenit chiar în desfăşu
rarea lor. 

Pc cînd presa liberală şi conser
vatoare reflecta evenimentele de pe 
pozitiilc respectivelor partide. care 
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•• presa vrem:11 
şi-au dat mîna penll'u salvarea in
tereselor de clasă, punctul de ve
clcre al socialiştilor se regăsea şi în 
atitudineu unor personalităii şi pu
blicotii cu vederi democratice. ata
şate ideilor de adevă1· şi dreptate. 

Cuno!>cutul pamflet „Dumnezeu 
să-i ierte·•, apărut în „Neamul Ro
mânesc" cu prilejul evenimentelor 

petrecute la Botoşani in ziua de 4 
mortie, soldate cu moartea a patru 
tărani, a circulat retipărit în fJi 
volante printre tăran1. cum s-a in
tîmplat ş1 cu poe.l1a „Noi vrem 
pămint" a lui G. Coşbuc, a.iungînd 
să !;Crvcască drept mate~ial agita
toric. Autorul, Nicolae Iorga, con
siderat instigator. a fost pus sub 
supraveghere. 
Acelaşi gen gazetăresc, adecvat im
prejur~ll'llor. în care incisivitatea şi 
umorul amor la adresa vino\'atilor 
se imbina cu compasiunea pentru 
victimele lor. a fost folosit de N. D. 
Cocea şi Tudor Arghezi, pc durata 
rJscoalci si după ac.:eca. în „Româ
nia mundtoare", „ Viaia socială" şi 
„Facla" precum şi de a[\i gazetari 
ş1 publicişti. 

I. L. Caragiale, la aflarea veştilor 
din tară, rascolit de tragedia tără
nim1i, scrie din străinătate o serie 
ele poezii sub formă de fabulă. pu
blicate de Mihail Dragomircscu în 
revista „Convorbiri litcrnl'c'' şi apoi 
pamrtetul „1907 - din primăvară 
pînă-n toamnă", apărut înlîi în zia
rul vienez „Die Zeit" şi a!)oi în 
Romi.inia - sub formă de broşură. 
In ce stare de spirit s-a plămădit 
acest document acuzator. considerat 
ae exegeti o sinteză a beletristicii 
şi a gîndirii social-politice oara
gialecnc, afl ăm din ~.mintirile fiului 
său, Luc.a, aibate în studiul intro
ductiv din primul volum de .. Ope
re"'· „A stat zile întregi nemişcat 
cu capul sprijinit în miinl. Cînd ii 
vorbeam se trezea ca din vis şi 
rlo;pun<lca întrebărilor cu irlas obo
s it. Pc urmă, deznădejdea era în
rn'ibuşită de revoltă. Striga că bine 
le face ciocoilor. Voia să plece, să 
vadă ce se întîm1llă în ţara lui ~i 

dcznldejdea iar ii paraliza. lntr-o 
noapte, febril şi agitat, a scris „1901 

DIN PRIMAVARA PINA-N 
TOAMNA". 
Trăiri de aceeaşi intensitate a 

prilejuit răscoala s1 IUi Al. Vlahuji, 
autorul pamfletului în versuri 
„ 1907'' apărut în „ Viata romi
nca~că" din luna mai. Pe cind ver
~ul introductiv „ l'llinciuna stă cu 
1·cgelc la masă" devenea zicală pe 
bu;~c le tuturora. iar presa liberală 
şi consc1·vatoare dezlănţuise o cam
panie împotriva poetului - care, 
dup11 expresia ziarului conservator 
„Epoca ", ,. în locul condeiului a luat 
spada, iar duioasa liră a abando
nat-o pentru războinicul s teag ro5u•, 
- acest.a făcea. într-un interviu 
apărut în „Adevărul" din 23 iunie 
1907, următoarea confesiune: „Sini 
gîndm·i pe care de la o vreme şi sii 
vrei nu Ic mai poţi ascunde. Vine 
un moment cind tot sutletuJ tău e 
ca un arc întins, dureros de întins! 
Şi atunci cuvintul iti smulge gindul 
şi -l duce, ii duce în lume! :\lă 
apasă de mult cele spuse în 190i, 
frcbuibu spuse! Şi <'C bine m-am 
simiit după cc le-am spus!" 

De altfel. ziarul in care apăreau 
rînduri Ic de mai sus si directorul 
să!J, C. :\iille. ocupă un Joc de o
noare i n frontul ziaristicii militante 
româneşti. 

In conditiîlc în care mişcarea so
c1alislt1. intimpinind greutăti de tot 
felul. nu mai dispunea ele un coti
dian. C. Mille rămas socialist cu 
sunetul. cum singur mărtw·iseşte, 
deşi în calitate de proprieLar al unei 
gazete independente nu mai putea 
Iace parte din mişcarea organizată. 
a suplinit parţial a~astă lipsă prin 
publicatia de opmic „Adevărul", 

preluată de Ia Al. Beldiman în 1895 
iar apoi. din 1904, şi prin „Dimi
neaţa ", profila tă pc informaţii şi 
reportaje, publicînd materiale fie 
de provenienţă socialistă. !ie, cazul 
cel mai frecvent, influenţate de 
ideile socialiste. 

Pentru acest motiv atitudinea lui 
C. Miile şi a ziarelor sale merită o 
atenţie specială în contextul eveni
mentelor din 1907. 

Preocupat de soarta tărănimii 
încă de la sfîrşitul secolului trecut, 
în repetate rînduri, fostul fruntas 
soC"ialist atrăsese atcntia asupra 
gravităţii problemei agrare. 

El a editat o gazeUi specială. 
,. Adevărul la sate", trimisă gratuit, 
în care explica într-un limbaj 
popular ceea ce trebuia să-i inte
reseze pe ţăL·ani. 

Meri tele cele mai mari în slu· 
j irea „cauzei n obile şi sfinte a tă· 



linului român", şi le-au dobîndit 
l:isă. C. l\lille şi ziarele sale. în îm
pre,urilrile dramatice din primăva
ra iw 1907 şi în anii care au ur
llla1, prin memor<Jbila campanie im
Pllri\'a "ororilor inutile", una din 
tt:e mai reprezentative pentru tra
dlliile progresiste ale ziaristicii din 
ţara noas.ră. 

În cc context s-a declanşat nceas
!A istorică bătălie de presă. cum a 
!ost cn purtată şi cu cc rezultUJte '! 

Cu toate semnalele de alarmu 
tra_ţe de socialişti, de C. Millc şi 
Ziarele sale, de alti intelectuali de
mocrati. declanşarea răscoalei si in
lll:derea ei, ca un uragan <X' odată 
~zlăntuit nu mai putea fi OP! it, a 
luat prin surprindere lumea p.11i
Ucă. 

Cind au izbucnit primele ai.:ita\11 
la nllminzi, pe moşia arendată de 
trustul Fischer de la Dimitrie 
Sturdza la 8 febr uarie 1907 şi chi ir 

în zllele următoare, s-n c1·ezut ri\ 
este vorba de una din tulburilrile 
de1•1·nitc obişnuite in ultimul sfert 
de 1·cac, după cum, chiar atunri 
cinci ooru'lictul a căpătat amploa "e, 
cerc\ll'ile guvernamentale si moşw
nm~ mai sperau că tăranii se vm· 
rMui numai cu arendaşii străini iar 
m!şţarea se 1·a Jim ta la o singură 
regiune. 
De~i "Adel'l'irul" a publicat ahia 

la 17 m::u1ic. tele~rama trimisă cu 
trei zile înainte de corespondent ul 
sau din Hirlau despre evenimen
tele ide la l~lămînz i, şlirea a trecut 
neobservata. De la Flămlnzl , r1is
coo1a s-a întins la Rădcni, Stoc
Dtfli, :\fa.'\'.ut, Deleni. De abia <.cum 
se alarmeaza cirmuirea, dar flacăra 
nu mai putea fi stinsă. 

Zi de zi soseau în redacţii şliri 
despre intretinerea răscoalelor. des
pre izbucnirea altor focare. La „A
de\'ărul"sc oounau ştiri din toate 
colturile tării. Latifundiarii au cerut 
să se trimită armata. Fată de rlis
cul1ile furtun oase ce se iscas.crtl, 
Petre Carp dă ordinul ce vu ră
mlne fără egal prin cinismul !or 
mulării : „Jntii represiune şi a11oi 
vom avha". 

Nordul Moldovei fusese depăşit . 
lntreaga Mo1dovă era cuprins/I de 
\'fl\'ătaie. Răscoalele se întind în 
Oltenia si Muntenia. Vin la putere 
liberalii si începe cumplita rcprc· 
slune armată. 

Sint ucişi mii de ţărani de către 
trupele trimise de genf.'ral ul A vc
rescu, ministrul de război din noul 
Jul'rm de sub preşedintia lui D. A. 
Sturdza. 

ln toiul represaliilor. C. Millt· 
sa::i · „Nu voim să facem cam
pani(' pc această chestie clurcroasi1. 
APfrim că vom fi aseulta(i !)I c·i\ 
11 ,·om fi nel'oiţi să riclicăm opi-

Din tradiţiile 
ale presei 

progresiste 
româneşti 

nia publică fiindcă pe aceste tim
pul'i tulburi si nenorocite e nevoie 
de linişte. Totuşi nu putem lăsa.„ 

sălbăticia oamenilor c2re vin cu 

4- ~~ A.t"~t; t~ 141 ~V :H Stita,&, •llnM „ .\-r ,..,..;..,,... 
- „ •. ..-. . 4-· . .. --

legea". Inlentia este clară : nu 
campanie de dragul de-a critica 
huvcrnul. ci încetarea „ororilor inu
tile'. 

Cum apelurile repetale rămin 
foră efect, iar autorltălilc civile ş1 
militare continuă opera lor singe
roasă, Miile se vede nevoit să inau
gureze la 24 martie campania, pu
hlicind documente acuzaronre din
tr-un dosar constituit la rcdactie şi 
care luase intre timp mari pro
porli1. 
Urmează, timp de citeva zile. dez-

1-.,luin îngrozitoare care alarmează 
lumea de la oraşe. „ Adevărul" va 
arăta grozăviile ce se petreceau ln 
<;afe. ..cum s-a vărsat singe tără
nrsc nevinovat.„ cum fări d<' ju
decată, mai rău clf.'cit in ~tarea de 
as<'dlu, s-au îm1>u5cat prizonirrii. 
cum simplii bănuii! au ro~t <'Xccu
tati sumar, cum s-au di<;trus în 
chip inutil satele, rămînind ruina, 
moartea. disperarea, aceasta după 
cc revolta era inabuşită '', (C. Mille. 
„Dcs!ulă vărs.an! de $tn~e. „Adevă
rul ", 31 mar(ie 1907). După e'>\Ună
r le lui C M11le. fi\cute 1w ba1.a ar
hi\'<'i sale - a rarei c:\tl>\entă C'ra 
cu1'"scută si în c;trl\inăt2tc. ind 
mentionntă. dC' oilcll\, in .. Le 
( ourricr curop~cn " din :.?O martie 
HHO - numflrul v1ctirn<.'lnr o;-ar fi 
nd cal ln 11 OOO. ciM'i care :t fost 
în ;.;Pnt>ral prcluatr1 ci<' hloriogrn
fiC'. Iniţial. ,.Aclcvi\rnl" avansase 

chiar cifra ele 12-13 OOO. în timp 
ce I.I.C. Brătianu sustinea în Par
lament c·1 nu ar fi fost decît citeva 
sute. i:.it· regele Carol I însuşi ad
mitea într-o discutie cu ambasado
rul Angliei la Bucureşti că numă
rul victimelor ar fi fost de ordinul 
a multe mii <după Tiberiu Avra
m.,.scu, op. cit., pag. 158). 

Directorul „Adevărului" şi al 
„ Duninetii·' arc nevoie de mult cu
raj pentru a rezista pe poziţii. fi
inri nmenin\at de arendaşi şi mo
şic~i. al.ac.al de presa liberală şi 
conservatoare. acuzat ca „instiga
tor" de I.a tribunu Il<trlamentului. în 
legt1lură c11 aceasta ni se păstrea-
7.:I. de altfol. un document pretios 
mai ales pcntl'u istoria presei : fo
tograf a luaLt de Al. F. Mihail si 
apărută în .. Adc\ ărul" care-l în
fătişeadi pc l\1ille urmărit pe stra
dă dC; un ~~ent secret Era primul 
reportaj fotografic autentic. 

La scurt timp, autorul campa
nif.'i impotriv,1 „ororilor inutile" va 
găl>i imbărbătnre în atitudinea al
tor intelcc1uali, a unor „noi apos
toli „. între cnre Al. Vlahută cu 
pqezia sa „ 1007" şi I. L. Caragiale 
al cărni pamflet „1907 din primă
vară. i>ină n toamnă." va fi publi
C'lt pentru prima dată in Români3, 
sub formf1 de brosură, chiar la E
ditura .Adevărului". 

„Succesul ele librărie a fost ex
traordinar" - îşi va aminti Al. 
Nora in lucrarea „C. l\.lille - un 
om lll lat''. Brosura a fost tiriflri t:'\ 
în mai multe editi1. Din tnate păr
tile veneau noi cereri. multa tele
grafice. in vrem<> ce librarii abi t 
mai puteau prididi 

Incomodnt de starea de agitatie 
a opi niei publice, guvernul se ved~ 
oblu~al s!t ordone înceta~a mnsa
ci·elor. Mni mult, C. Miile este che
mat in audientii de elitre mini-;•rul 
rt„ război. Al. Averescu si i se 
fi\c:ăduie,tc anchetarea si OC'depsi
rE'a celor re s-au făcut vinovat!. 

A~lfcl <;c pune capăt fazei celei 
nai sîngcroase ale lui 1907 Dar 
rirmuirea nu rcnuntă la răzbunnrf.' 
Î 'lchisorile se umnlu de ar<'<:hh 
. Ade\'l\rul „ cere f.'I iberarE''l tArani
l<n'. clcsfiintnrca arestului preven
tiv. amnistii' Of'ntru loti răscu1ntii. 
nr.itind c·:"t ci;lC' nC'cireot să mai fie 
chinuiti s1 1x• calea „ iuslitiei" du
nil ce sin!.!elt• 11Jr cursese cu im
belsu;:nrc•. ia„ dC' vină pentru c~lc 



Din tradiţiile progresiste 
ale presei româneşti 

petrecute în 1907 emu mizeria e
conomică, politică şi culturală in 
care fuseseră ţinuti şi teroarea ad
ministrativă. De asemenea. c0 n• sii 
se pună capăt „ t r istei comedii a 
căutării de instigatori", care se fă
cPa prin noi nedrepte are-;tari -
de pildă, cazul tui V. Kogălniceanu. 

Pe cînd se agita problema des
păgubirilor pentru marii proprie
tari, ziarul lut Mille aduce in dis· 
cutie drepturile tăranilor. al căror 
mizer avut fusese nimicit sau care 
rămăseseră fără nici un sprijin. 
copii fără parinti. părinti băti-îni 
!ărâ copii. 

C. Mille nu va abandona lupla. 
Epilo,:ul ei se consum{t abia in 
1912, cind publicarea a două noi 
documente stirneste nervozitate in 
tabăra liberal;'\ aflată în opozitic 
5i. fireşte, in luptă pentru putere. 
Iese la iveali1 faptul cti N. :\'. Să
vescu. fost secretar i::enernl la in
terne in timpul guvernării liberale. 
sustrăsese din arhiva ministerului 
dosarele cu pri vi re ln 1907 si Ic 
dăduse în păstrare lui Ionel Br:l
tianu care la rîndul lui. după ee 
fuse.w somat să le restituie. le-a 
încredinţat regelui. (l. Felea - „C. 
Miile", „Presa noasllri\" nr. :111973). 

Descoper irea prilejuieşte o n,:sus
citare a campaniei de clezvăluin„ 
a „ororilor inutile" şi Miile publică 
noi documente acuz:.itoare. 

In felul nccsta. încercările celor 
ce purtau răspunderea de a tăinui 
adevărul compromitător şi dăună
tor carierei lor politice au ramas 
zadarnice. Sustragerea documente
lor agravează situatia. <le:venind un 
nou cap de acuzare. Campa11ia rle
vine extrem de violentă la adrrsa 
BrăUenllor. calificati drept „Iloţi 
de documente ", ,. Tăinuitori de ca
dane ", „ Ucigaşi fără suflet" ele. 

Nu este menaJat nici regele . .. A
devărul" publica la 4 marli<' 1912 
o caricatură o lui „Carol arhlv11-
rnl" insotită de un comentariu al 
lui C. Mille în următorii tcrm~ni : 
„Regele Cat ol. după cc a fost don'
nul Carol brinzarul. chirisligiul. 
postăvarul. fabricantul de hirtie 
rentierul. a sfirşit prin a-si cistiea 
şi numele de domnul Carol Arhi
varul, colcctionarul ele documente 
pline de sin~ele tărnnilor rumâni ! 
'3ă-1 fie de bine" 
Acelaşi eveniment inspiră lui 
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N D. Cocea faimosul pamflet. „He
gcle complice al asaslnllor. Palatul 
l{azdă de hoţi", publicat in .,Facla'. 

A titudinea curajoasă a lui C. 
Miile şi a ziarelor sale. se1·vici1le 
arlu:>e 1:irănim11 oprimate s-au bu
curat de pre\uirc printre contem
porani. în sprcial din partea so
cialtştilor. 

C. Dobro~eanu Gherea. de pildă. 
în ., R.:1spuns la scrisoa1·ca desrhisă 
'1 d-lui G. Ibr(tilcanu ". publicat în 
„Adevărul·' din 23 decembrie 1909, 
aprecia că in 1907. pe cind dispă
ruse orire urma de le1wlitale ... A
devărul". mai curlnd decit al!ii şi-a 
revenit în fire şi - dind alarma 
- a srtipat multe viet_i omeneşti" 

Aceeaşi opi nic es te imptirtăsilă 
~i de I. C. Frimu. care avea să de
clare doi ani mni tirziu : „Cu 1>ri
lcjul tragicelor e\'enimeote de la 
1907, care om ş i-a Clcut datoria. 
căire tară mai bine ca d. ;muc ? 
OrorDe de la 1907 erau să meargă 
mai departe clacă nu era „Adcvă
r11l '' ~i d. i.\lilk. Cinci Anvcrnul li
beral ri\~plndise cea m ai cumplita 
te roare asu1>ra satelor şi orasrlor, 

-;inl\'Ur tl. l\lillc a avut t'urajul c;l 
înfiereze l{uvernul pentru cruzimile 
!.l\ll'. Cu rlzkul de a-'>i nierdc în
s•1,.,i ., Adevărul". d. l\lill~ s-a pus 
<le-a curmezi.Şui ororilor". (,.Sărbă
~o.nrea non.~tră ", ,.Adc-vllrul" 2-0 .~ep -
cmbrie 191 l) 
l~apll•I<' dintre care am spicuit 

<lo1r citl. \"a. dovedesc însă c1i ati
lu<lim'a clirl'rtnrului .. Ac!evăr111t11 ·· 
si .. Dimineţii'' dacă a fost. si in. 
l''lntestahil a fost. reorezent·1t Î\'ă 
nt>ntru curentul cit> simnatie~ dl• sn
liclarilate cu L1rimimca răscu!at:'.I. 
nu a fost si singulară . 

Din oer'>Ol'<·li\'a limoului ,1„,·rnr 
limn.•dt• cii m1-;l'arP-i rc\·o•ut onar 1 

:1 t..:ranilor din 1907 a in~<"nn"' 
nentru inlreac·1 ores'i romăn·· „„ 
<'X'lmr n Un l'X"lnl"c'n dl' r'>n;;f„n':'\ 
11rofe„ion:i I.~ . el•• rMo n<;ab1 li tale 
n\•icii. rle nat1·1otism. h vremuri ele 
1-.~~triste cinci l• snun, ilclc,·'irul Îl'
~ mn1 ~n act cir curat. s-11•1 Că'<;t 

11u!f1 i::atl'ta i car„ 11u in'nrm.-it 
r inst1t ooini;1 nuhli61 si :iu lurt 
apărarr··~ •:frănimi i împilate. 

P;;.:un!le oresei socialiste si mun
cito1·r sti. dcmnr:ralice stau mi'ir'u
ri„ ea r.117.elnrii u11 stiut uscmenPi 
alfrr dlr„urari cetiiteni scriitori <;i 
n:-mu1 rle urlii ~ă-<;j racii d;1tnri:l 
I mtincl ncntru triumful adC'\'iiru!ui 
şi ::ii <lrcnlătii nentru toti. 

Tn \fnnifestul .. l:"\trA c1JnrC'•li::ti 
<, j re11r n i~ti·' ( Rom:ini" munl'ifna
r r". 11-11' m d ie 1'107). frunfnc;•1! 
s•iciulist M. Gh. Ru for dczv'll .1!n 
-;t'lre: în cart' s„ ?b\tP·1 t :'\r '1iniP:i 

~i <'"rt' '' muncit rilor ·mbr:i•„1t1 ;,. 
h:11n" rn"'ît;in• ~ ·1 T"l lnwf1 ir. nh
cul:lţi · „ Voi ~ ti ( i, bvară~ i . dt dl' 

drcpte sint cerrrile tăranilor ap5-
~aţi de proprietari, de arendaşi ~i dr 
L1oicrimea infreagă şi de orlc:t 
neam, ele baştln;\ sau d<' viţă m.ti 
nou>l. Ou1>ă cum mizeria vă impia· 
ge 1>e voi la l\'reve, la luptă, toi 
mi1eria i-a impins pe ţărani la rtls· 
co:i l ă„. Nlc·iodată gloantele voa~trr 
în pieptul ţăranilor asupriţi" . 

.\ce<!a:;;i ;;azetn ;e adre· :\ cu f..,.. 
m 1 late Cl•lor ce ordonascr{1 singe· 
r iu~a represiune· „Dar mai prr~u' 
de toate, în numele chllizatiei, 1n 
numele muncii rlrsconsicle rate, ia 
numele demnltătii omeneşti, în nu· 
mC'lc soliclaritălil umane. ln numelt 
ac·<·lor milioane s uferinde si baUi
l"orite. strigăm indignaţi i:-u,·ernan
tilor nostri: D B ST U 1, !" 

Presa s•><.·ialisLl, desc.11ind sensul 
i5' '•ric al e\'en mentelor din prim,· 
var.a lui 1907. 'l refleclal conştii·· 
\.a uniti\\il de ini,erese dintre mun· 
citori si tărani. oflală la baz:i a!~ar.· 
tei accstn!"" clase „Chestiunea agrari 
din România - sublinia revista teo
rl'Lică „Viitorul social " chiar în pri· 
mul stiu numiir, din aug·.1st 1907 -
nu-şi va găsi soluţia finală dec:it 
în formula socialistă: în socializam 
tuturor mijloacelor de producllr 
inclusiv pămîntul". 

In timp ce partidele .Ic gu\"e'lla· 
mint se strădui.au să îngroape ci! 
111a1 adinc amintirea răscoalei. so
clnliş'ii considerau de datoria tnr 
să o reînvie in conştiint.a publ 
românească. „Poporul român trebu· 
I(' să păstreze o amintire neştcaNă 
acestor vremuri de durere şi dl 

sini;:e scria „România muneitoa· 
re'" într· un nu ·1ăr special con.<.1Cr.'' 
în mar'.1c 1909, r;'\scoalci. Pentru r! 
să.ptămina cuprinsă intrr 13-tl 
martie, adevărata. săptămînă roşit. 
trebuie să fie o dată srintă pe care 
!.i'l o sărbătorească cu mai multi 
cinstire ~i inăl\arc sufletească deci: 
toate dakle calendarului". 

„Rom[1nia muncitoare şi a!•e pu· 
blicaţii ca „Dezrobirea", „Calcnda· 
rul muncii" ... Viitorul socl;l:l ", np&· 
·utt: in'rt> hotar<"IC de atunci 

\ar.i sau „Adevărul" („Glasul po· 
purului") din Transilvani.a şi-au ex· 
primat solidaritatea cu îndreptă\' · 
ta luptă ol\ ţărănimii, au dezvălu: 
adevăratele cauze şi au condamna: 
represiunea. 

Din cercetarea colectiilor \TemL 
reic~e că atitudinea cea mai inain· 
tată falii de rl\scoală si problema 
a~rară în gencral a avut-o mişearea 
m:mcilorf'ască ş1 socialistă. Sta. 
mărturie num ro..1sele ''pc uri şi ar
t 1colc de pozitie apărute in timpul 
desfăşurării ei orecum si an de an 
după aceea. pentru a tine treaz! 
amintire<: invătămintelor. 

Dr. Rodl<·a ŞERB ~NESCU 



-Mihail Sebastian : 

„fxerciţiul jurnillisrn11lui 
d dVUt Şi CillitdtCil 
ac d ne îi Clescoperit vttloHrca 
documentului de viitlil" 

Mihail Sebastian ~1-a ince1iut co 
la bora rea la „ Cuvîntul " în a nul 
mo. cind în coloanele înca neino
rulate de otrat•a curentelor de 
drrapta, reacţionare şi şovine, pă
trunsă după an-ul 1930, cotidianul 
i:umdra printre colaboratori pc Cc 
:ar Petrescu, Ion Vinca. Perpess1-
riu.ţ (care inaugura rubrica „Me11-
fiu11i critice"), Ion Călugăru, Mir
cea Elinde ş.a. Cam în aceeaşi P<'
noadă, tindrul publici.st era prc
ztnt prin cronici, însemnări şi co
mentarii literare şi artistice, în 7Ja
ginlle revL'itelor „ Vremea··. .. Uni
versul literar'' şi ~ Tiparnita litera
ră", pe care o scoteau Petri1 Co
marnescu şi Camil Baltazar. Tn anii 
vrmători, numele lui apare şi ·e 
afirma tot mai des şi mai marcant 
la „Azi". revista lui Zaharia Sta rz
t'll, la „Romîmia liter:iră" a lvi U
rlu Rebreanu, ttndt> deţinea c.-o
t1lca Uterara. la „ Rampa ". trndo'.' 
făcea cronica plastică şi n tJM sci 
publici' o suită de inten·iuri cu 
pmonelilaţi ale t'ietii cultt1 Mle .~au 
politice precum Tudor Argh<'~i. Re
breanu, Istrate Micescu, C Arge
toianu, la .ţăptămînalul politic. li 
tnar şi arti~tic "Reporter". la .. Re
vista Fundal iii or Regale''. unde la 
huistcnţa lui Camil Petrescu a-vea 
14 lucreze intre 19.16-1940 ca rl!
dactor permanent, la revista L'Tn
Mper;denc" Roumaine", undP, sub 
pseudonim, înregistra săpti1 mînal 
cu comJ)('tentă. principalele t>reni
mente muzicale ale Capitalei. pen
tru ca intrp 1938-1940 să fi<' 51'm. 
notarul avizat al cronicH clramc. 
ttce din "\'iata românl?a.•ca' iar 
intre 1941-1942 .ţă dei·ină rnlab<> 
rator al „Romnniei libere" ilrnale. 
cu articole politici'. drmascatoart> la 
adre3a odiosului reqtm a"l to•ie~cifrn . 

1ntr·o recentt! monornafil' o TJc/ PL· 

td iub titlul „Mihail Sebastian sa•1 
ron a unul <lestin". l~toricttl Iii• rar 
Dnrina Grăsoiu intăr"$te pr111 flr(}tL
mentc şi ert>mple perrmptorii opi 

ma majoritatii comentatorilor şi e 
-regeţilor rare susttn că „adevăra
tul" Sebastian trebuie căutat nu în 
beletristica :<a, ci în publicistico 

1 ăspindita in presă. Autoarea mo
nograf iei obsnvă pc btină dreptate: 

Bsc>urile cronicile literare sau dra
matice. articolele de ziar. reporta
jele, notele, croni cill' mu.lica Ic sau 
de artă plastică (reunite, tlc multe 
ori, în cadrnl unor rubrici temati 
cc de> tipul : .. Semne pe un dulap 
de car ţi··, „ Scrisori către o pro,•in
cială'', „ Pnvestca vorbii", „ Volup
tatea de a fi scnitor") impuneau 
imaginea unui intelectual subtil, 
familiarizat cu mişcările literare şi 
de idei ale secolului ni XX-iea, în 
stare nu doar să le înregistreze, ci 
să le trăiasclt intens. ajungind ast
fel 'i:l discC'nrnă, fără greş, între 
Ya!oarca autc>ntică şi moda pcrisn
bim. Constituindu-se, în primul 
dnd. ca un jurnal de lectură pen
tru uz personal (de unde şi tonul 
debulonat, ~!ilu l cvac;i-oral). intre:>· 
ga :m publicistic3 impresionează 
prin uşurinta de a aborda dome
nii l'Xtrem ele diverse\ prin matu
ritall•n gindirii. moclernitale;i lim 
bajului !;oi, nu în ultimul rind, prin 
ori~nulitritea ideilor" Şi pentru 
a-şi precizn mai e.rplicit plirerile 
a;<;u1,10 scrisului publicistic al lt' i 
Sebastian, inr.inte de a trece la a
nal.::a creaţiei prozatnr11Ztti şi dra
matu rqului. Dorina Grăsoi11 cons.'1-
cră capitole .~pecia/I' eseistului, rri · 
tirllllli literar, cronicarultti drama
tic şi oazetnrului care a .fost /\Tihnii 
Sebastian. cnnrlnzin acc.ţttti ttllim 
capitol fiind clemnă de rrtinut : 
.,Şcoalii a viet 1i si a scrisului, i:!azc>
tiii"in 1-a forma t clar 1-n şi untiripat 
pe scriitor"'. 

Drsicmr. nnii petrrcuti in rC1lar
tia .. C'11l'intul11i"', u11dc a lucrat e
fectit. srriincl llnC'<>rÎ şi cîlt> doua. 
trei articnlt> „il11ic. dnr ancorat me
reu, co11 sta11t . 111 actualitatr.. in r ea 
artist:1·-c11ltur111ii <'a .~i în cea social-

pulit că, au format o panc! gazetă
rească dintre cele mai notabile, un 
condei de subtile şi. nuanţate opi
nii, a căror Tcverberaţie o vom în
tîhti în literatura beletristică a 
scriitorului, dar cu pregnanţă şi in 
dramatuTgia sa. „ Ultima oră", să 
nu uităm, este o piesă care, sur
prinzind aspecte ale mercantiltsmu • 
lui cc caracteriza viaţa societăţii 
bt1r{lheze, întreprinde şi o radio
qrafiP. penetranta a und anume 
mentalităti din lu mea presei inter
belice şi Sebastian nu se sfieşte ca, 
prin gura unora dintre eroii săi, 
să-şi e.rprime dispreţul pentru cei 
ce practicau gazetăria cu totală 
lipsei de scrupule. ncincrezdtorL in 
va/oa rea cttt•întultti tipărit, merru 
în căutare de subiecte „senzaţionale". 
De undi' si di.ţocierea categorică P<' 
care o făcea în 1929, într-un arti
col din .. Contemporanul", între in
,rlul'nta benefică a practicii gazetă
riei asupra scriitorului şi acţiunea. 
nefastă pe care aceasta o 1wtea e
xercita atu11ri cind condeiul din 
presă cultira minciuna şi sfida mo
rala . •. Alăturarea acestor două no
ţiuni {ţja..,etăria şi literatura n .n.) 
a f 1c;t de:'Mri un ~ubiect de clis
cutic principală - scria Mihail Se
ba:>tia 11. Nu cumva gazetăria uzează 
~crhul si îl reduce la clişeu ? Nu 
anulcnzii dPci cxpericnta liter:ir.'i 
şi o trivializează ? Cred c.'\ nu. ln 
realitate gazetăria nu c decît o dis
ciplinil mai mult. Nu poate dlslru 
C:P dc·rit ceea ce este oricum caduc 
într-o .iperă · stilul Scrisul frumos. 
î ,1 schimbul accst\11 scrv1c1u de 
!.'implifîcare - prim('j()ioas!\ numui 
pentru scriitorii debili. fără răsu
flu şi fără rMurse - gazctiiri:l o
feră un contact direct. amplu şi 
ao;c11t1t cu via\'.l. ct cotidian ul şi 
psihologia". 

El vedt>a o prime iclie .. reală. tri~
tiL a n11?nintătoare" pt>ntru qn ... rtări;> 
mw 1i atu"'lr1 cînd t>ra lipsită de 
moralei. .Crerl cu îndirjire ~· cu 
orgoliu - continua rl - că un 
om corupi nu poate fi un creator. 
Si nimic n11 co 1'Uo~ mai dez:lslruos, 
m'li nrofunrl. m 'li puternic decit 
minciun;i.„ Minciun,, rnrc l:tuc.lă pe 
11n rni11io:'r11 lmhccil si . lnnseazr~ o 
nicsil ridicol'\ aplaudă un rli><curs 
r>ro5t „; :i<lmiră. o pirhră ordina
rii ... rl'e 'l c~ """ ch0:im·i fa !Pn t. de
, .;,1c o .;e3rb1l,ll\ tehnir:l exterioară. 
di n mo,..,..Pntul in rari' ounct(>10 dP 
or•on tnre montl5 n' r 1-;t <lislnsr>" 

1ntr-"11 nrticol p11 hlicrit în -{!rl' 
ln•i an 1'1'9. în C'11Yinlul·' sull 
titlul Fo1J„tnni<::n" C\l'bnl'tfnn S" 

nron•rntn iP1n1>'ri•·n rn1 flrfirinlităti• 
r11 rr.rr• t>rf•ll trnfnl<' in r>t>rhr1icelt> 
11r1»n i i l!>ni fnrf<> mnrilt> nT"l)h!Prr>t> 

• c:: : "''" Î" ''l sl ,,,„~ori) r:>ri" 'I non« 
tr'\ t„·îfpc;r ''"h l11I PI' i11rn 'l l11l11i -
rm1„f n l" "' li rontinu'i cînrt m1 il 
rP"•lit1>•1;r l: N-~11 <;1i11j r.'i-o;i CrCP?'.I' 

niri ll'P -iiri :>li, o ntHi n prc;ne i:

q,. ,i ·• lt1rr11ril rw ~i o inteJ,...n„re n 
l r"· ~• ·'' 1•nt'1,;,11 „11„; t j r.,..,n 1Vr··1o;•!'":> 
,,„ ..,:„11 l 'l'" n<;le rr:t'IUl n PC"""-11' c;cri
' u lui. grnl>:L s ub p;i1a unui s.ecrc-
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Gazetari despre gazetari 
t:ir de redactie. Sint fraze cu cir
culatle egală, deOPotrlvă bine pla
sate în pagina primă a unei gazete, 
in rindul ultim al unei reviste sau 
sub coperta unui volum propriu. 
Delimitarea - lată lucrul care ii 
lipseşte moralitătll noastre s~riito
riceşti şi conştiinciozităţii meşteşu
gului literar„. Cu jumătate de oră 
disponibilă şi cu trei sferturi de 
coloană cineva abordează o proble
mă, discută o situajle, epuizează un 
sens şi justifică o Ideologie. Ope
raţie care s-ar putea numi (cu oa
recare libertate în crearea expre
siei) a oazetări o idee„. Dacă mi 
s-ar cere să rezum într-un singur 
cuvînt accentul esenţial al vieţii 

noastre culturale de fiecare zi, titlul 
acestor rînduri mi-ar fi răspunsul. 
Foiletonism. Maniera şi morala foi
letonului nu ca gen de literatură, 
ci ca mod de gindire stăpîneşte 
scrisul curent şi ii standardizează 
pentru uzul artizanului necăjit... 
Crede un doctor că a descoperit 
leacul unei boit grave ? Nu \'a 
scrie tratatul sever controlat, in 
care să adune toate datele expe
rienţelor sale şi nu se va adresa 
cercurilor medicale indicate. Mai 
expeditiv, va publica într-o gazelă 
de mare tiraj două foiJeţoane şi 

va improviza un mic elogiu cu trei 
fotografii. Ţine un literal român, 
plecat prin străinătate şi descoperit 
acolo de jocul norocului, să intre 
în conşlîinta fraţilor săi de aici ? 
Nu se vn osteni să-şi tălmă
cească opera sau să publice un vo
lum nou, ci - mai sigur - \'a 
plasa trei înjurături şi va s~ie 
cinci :irticole de jurnal... Nouă ?.e
ciml din ce se scrie la noi se fac 
sub semnul teroare! provi?.oratului 
şi cu uşurinţa improvizaţiei. Foile
tonismul indică nu cultivarea unei 
anumite literaturi şi nici măcar 
frecvent11rea genului scriitoricesc, 
care se numeşte foileton. Foileto
nismul nu este o artă poetică, e o 
manierii de a crea in mic. E Posi
bilitatea lesnicioasli şi neîncurcată 
in nuanţe, de a bagateliza un fapt. 
de a preface in monedă măruntă 
si circu13toric blocul tare dt? aur 
bătut... Folletonic;mul se realizează 
in cartea cu trei sute de pagini ca 
şi în recen?.ia de treizeci de rînduri 
Căci trac;ătura esentială a c;a nu 
este proportia tipografică şi nu c-ste 
pnginatia. Spiritul său tine de un 
mod de cugetaH•. amintind orecis 
sensul cuvintului franţuzesc. A f()i 
letona este a trece peste lucruri. a 
Ie ignora nunctul nevrali:?lc. a sări 
paginile ditlclle sl a ocoli cu pru
dentă deorPslunllc mnri şi urcu-şu
rlle drepte". 

Cel ctJ aşternea pe llîrtie aceste 
pertfnent1• opi11ii avea, la data a
ceea, experienta bine acumulatii <' 
sCTisului cotidian, mm sinour mlir· 
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turisea intr-o scrisoare pe care i-o 
expedia lui Camil Petrescu, la 2·1 
iunie 1929 : „ De trei săptămini de 
cind n-am mai scris o pagină (d~ 
la „Cuvintul" am luat un concediu 
de C• lunti), am pierdut nu numai 
obişnuint<l, dar şi tehnica sufle
tească a „actului de a scrie·• Mi-e 
greu să reiau prompt - ceea C'(' 

numai în gazetărie am invătat -
contactul cu mine însumi şi mi-e 
greu să-i găsesc imediat echivalen
tul în vorbe" 

Nu atica declt 18 ani cînd, aflat 
încă în oraşul natal, Brăila, 11iitorut 
scriitor urmărea cu ochi atent dar 
şi critic, presa culturală bucurr~tt>a
nă. Intr-o zi a găsit la cineva „Ce
tatea literară" pe care o scotea cu 
anevoie Camil Petrescu. „ Cred că 
era prin 1926, dad nu mai mult 
chiar, prin 1925 - evoca Mihail 
Sebasti.a.n faptul. în 1933. Ap[1rea la 
Bucureşti „Cetatea literară". o re
vistă de opt pagini mărunt s1 in
desat tipărite. Nu mni tin minte 
prin ce inlimplare, am dat ncc;te 
ea în oraşul meu de provincii-. 
unde administraţia acestei .. Ct•tăti „ 
hotărise să nu o trimeat.'i , Ştiu clnar 
că. odată în miinile mele, revist:i 
a circulat printre toţi cititorii de 
li~ratur;'t ai ora-sului. Mai ştiu cii 
cineva dintre noi, după cite\'a scri 
sori rămase fără răspuns. a făC'ul 
călătorie la Bucureşti, anumt> pen 
tru a v1Jrbi cu redactorul acelC'i Coi 
si pentru a-l rugn să ne-o trimilii 
la tlmo. număr de număr. Cur!' era 
formula revolutionani a „Cet.~tii li
terari?". atit de revolutionară. înril 
să justifice emoţia noa~trft " Si. la 
drept vnrbind, era o revisti'1 revo
lutionară. acea foaie sobră, simplă. 
lipsită de violente verbale si !'C'rl'lll 
în cea mai cumint<- limbă româ
nească (într-o vreme în care re
vistele incendiare moderniste si <;;u
pra-realiste buimăceau condeiel!' 
tinere oornite să dărtme lumea) ? 

Nu. . Cetatea litt>rară" pe care o 
scot<'a dl. Camil Petrescu, scriind·o 
şi tipărind-o singur. pc socoteala 
sa bănească s1 pe exclu~ivul sliu 
ri<;r intPlP<'tual, era o revisM di> 
critică Atita doar Astăzi. clnd. 
oricum. orocesul de re\ iLuire a va
lorilor literare e• te suficient de 
înaintat (nu in conştiintc; cititol'i-

• 1nr clin multim<', dar a celnr ci!' r
litu) m· fi ereu s;'1 s(' inteleaq;, <'t l 
ne răsturnător 'li 1mic rra punrtul 
de vedere ni C"Ptătii liteornre '. Tot 
ce s-a ~rim 11 si in~ropal în ultimii 
ani (falimentul „Gindirii". <ied inul 
si np urmă moartt•a „ Vieti i romi1-
ne5ti . fa1'iul misticism lit!'rnr. ral . 
<;i>le \aiori nrtistice imorov1Lnle în 
rotonnelt> Arlt"vf1rului literar") t c1-

tul c-rn de>nuntuf cu ascutimt> în C'n· 
lffuwle .. Cehltii" AvPnm 1wntr11 
intîiu 011ră impresia cii lilernturu 
no1"\s1 ră incl'ln 'iă mul fi<.' un mll i-

d<tn, în ca.re lntîiul \'enit e;;W. 
1><>fleşte să fie şi că un proces de 
ordonare a valorilor este posib'w' 

Chiar dacei judecata :ia asupri 
'mora din publicaţiile de preShQ\1 
ale epocii s-a dovedit prea asim 
un lucru e sigur : că in toată pc. 
blicistica sa, Sebastian a manifa
tat o atitudine nonconformistă, fit 
c-are cronică. fiecare eseu al c 
flducind un punct de t:edere origi
nal ba.:at însă pe o adinca inttlt 
ger~ a operei comentate, analizo.tt 
lntr-un articol intitulat „Critică i: 
creat ie", cronicarul fenomenul 
cultural-artistic al epocii sale cru::
ocitM pe acei „zurbagii literc:n 
care contestau dreptul la cri1id 
publicistului ce n-a dat încă, ,; 
însuşi. o operă în sine. El era dt 
acord cei „ li trebuiesc cuiva ade· 
rt-nte logice dacă nu sufleteşti, C'l 
sensul unui lucru, pentru a-l ail· 
mila ~au a-l respinge„. Ocoleşti za. 
darnic cîmpul sufletesc al uw: 
cârti, înarmat cu lentile, hirlle ~ 
creion Profesia ta nu poate vlo
lenta porţi ce se refuză spiritului 
tău. . Ec;te un sens al operC'i. cart 
iti scap'1 precis şi inevitabil. dad 
nu te-ai obisnuit altă dată să-l vei: 
tu însuţi ridicîndu-se sub ochii 
degetele tale". Dar, constata Set.vs· 
tian mai departe. „cînd ai într· 
în lumea li.iuntrică a elaborării o
perei altcui\•a" . atunci „simţi că 11 

C'Şti .1colo un străin intrat tiriş ~t 
o u<.ă închisă şi că nu t1mbli ~ 
d ibaci pc un drum ce ţi-e perl~ 
necunoscut" Pentru ca în fincr;;! 
articolului să găsim e:rpr!ma1d fa. 
direct o profesiune de credint4 1 
cronicarului aplecat cu serio.:il4!t 
crnupra majorităţii domeniilor cm· 
ţiei Hterar-artistice: .,Dacă la n~ 
critica se confundă cu brigandiiju 
l' pentru că lipseşte desăvirşit M 

timentul muncii. Subliniez cuvint · 
fiindcă mi se pare propriu. Str„ · 
de legile şi moralitaten aclivităl!i 
criticul nostru nu prinde nimic din 
ceea ce t>ste adinc şi personal tn 
opera realizată în laboratorul t 
pri:merglltor. Diletantismul opinlt. 
de aici Porneşte. Criticul are · 
mentalitate de chibit. El nu e ar.· 
trenat in joc, nu intră în pasiune; 
lui. nu face parte din emoţia aştep
tănt. Trre~istrează, nu simte„. Cin, 
nu ar~ E>xperienta lucrnlul nu poa!t 
f.ă aibă nici înţelegerea lui. Nu şti. 
clacă fraza aceasta cetitorul o va t 
dsit d ... clteva ori în liniile prect
dente. O scriu totu~i 5i aş repeta-' 
de o c;utii ele ori. ca pe un pro\'erb 
copiat ~ caietul dE' dictando i 
unui ele\• pl'deosit. Nu ţin pentra 
s11rnrrinta scrisului meu ._5 păstrez 
alti1 lege şi să respect altă morali· 
tale Vina cea mai de seamă a c:I· 
ticii noao;tre nu este reaua credinlă. 
ri lenea . Ex<.>rcitată lesne dt• con· 
dt"ie amuzate. n-a ştiut să fad 
;;ltcc\n decit mici excursii de pJA. 
cen• prin pagini judecntE' relativ 
tlin ouncfvl de vedere al ci1lătoru· , 
lui fără timo. Oamenii care posec)i 
o „operă" merit1i să fie iublti nu
mni pentru acest simplu fapt. lndi· 



terenl de rnlourea ei estetică. Pre
ţuili suficient munca drept disci
plină intelectuală? Intelegeti atunci 
raporturile concrete dintre critică 
W! creaţie;• . 

Scriind întotdeauna de pe o po
ziţie de lucidă înţelegere, de scru
llre . in cunoştinţă de cauză" a 
ftll01llenulut creaţiei literar e sau 
ortiltkc, ~fîhail Sebastian n-a oco
lit tonul polemic, atunci chut acesta 
1 1-a părut necesar explicitării idei
lor sale . •. Dacă am scris vehement 
despre cărţi şi scriitori - declara 
tl intr-un interv iu apărut în 1933 
la . racla" - dacă am fost catc
eoric in judecăţi le şi poate în ero
nle mele. dacă m-am luptat vio
lent cu anumite glorii, pe care le 
cred false ş i dacă am apărat cu 
Intoleranţă altele, pe care le cred 
autentic". nu a fost n ici din spirit 
de frond a, nici din gest de pole
mică, ci pur si simplu pentru că 
am socotit că e preferabil să sub
llnlez succesiv un adevăr, decît să 
las să subziste o confuzie. Nu există 
confuzii inocente. Toate sînt coru
pătoare." Dar a scrie „ vehement", 
nu lnstmna pentru gazetar u l Se
bastian folosir ea stilului violent. 
Polemica - scr ia el într-un ar

liCOI din „ Rampa", în 1935 - este 
$i ea o metodă, care presupune 
simţ de nuante, respect de adevăr, 
conşhin tu a proporţiilor juste. Chiar 
ln ofensivă, chiar în şarje, există 
limite obligatori i. Violenţa în gîn
dlre cere neapărat stăpinire în ex
presie. Altfel îşi pierde prestigiul, 
calitatea, eficienţa" . 

Pentru Mihail Sebastian actul cri
tic - şi cel al scrisului în genera l 
- 11u era de conceput în afara do
Cllmt11tării temeinice şi mai ales 
priri desprinderea de actualitate. O 
ldet:ărată pledoarie în sprij·inul a
ttllui crez o găsim înt r -un exce
lt11t articol pe care- l publica în r e
rilla „Azi". în 1932, sub titlul .. Do
cument, critică şi actuali tate". „Se 
spune de obicei despre un intelec
tual pe care vrei să-l denunţi drept 
diletant 5i superficial - obser vd 
pt1blleistul - că se ocupă cu lucru
rile prezente. Ceea ce, se vede, 
este un delict. Intelectualul român, 
a cărui aspră ţinută se cunoaşte, 
are obiceiul să frecventeze numai 
valorile absolute ... Dispreţul viguros 
pe care oamenii „subţiri" îl alişea
zi fală de intîmplările curente ale 
vieiîi. faţă de aspectele ei „ actua
le" este de aceea ma i mult decît 
•m' simptom de snobism: este un 
de!ec! de cunoaştere. Actualitatea 
este un cimp de observaţie alît de 
divers ~i bogat, incit să refuzi a 
o vedea, pentru motivul că spiritul 
tAu este torturat exclusiv de vizi
uni seculare, inseamnli să te dis
pensezi de experienţe elementare. 
simple, imediate şi autentice. Nu se 
lntimplă nimic în lume, - nici 
căderea linei stele într-o seară de 
aw;ust. nici căderea unui cal pe 
asfallul îngheţat într-o seară de 
Ianuarie - nimic care să nu fie 
revelator 'ii care să nu închidă un 

Gazetari despre ga~et~r.i ' 
~ .._ I ', • • ' 

sens, ca pe un sîmbure. Să iubeşti 
actualitatea. să o cultivi şi su o 
observi este s[1 cunoşti viaţa în for
mele ei relative poate, dar spon
tane şi proprii. (0 mică nuanţ{t în 
ace!.t elogiu al actualitătii: necesi
tatea de a distinge „actualul·' de 
,.provizoriu"). Dar această paginii 
de laudă o scriem mai puţin pentru 
actuaiitate, cil pentru fruclul ci: 
documentul. Exerciţiul jurnalis!T'.u
lui, intre foar te multe păcate. a 
avut şi calitatea de a ne fi desco
peri t valoarea clocumentuluî de 
viată, documentul mărunt, zi lnic, 
dar de care iei cunoştinţă direct dl' 
la sursă, necomentat. p lin încă de 
semnificaţia lui originală. Un fapt, 
un nume, un moment, fără a fi ca
pital, pentru simplul motiv că exis
tă, este \'aloros. Nu ştii ce sîmbure 
de permanentă ascunde sau nu 
ascunde. nu ştii ce energii latente 
se închid sau nu în el. Vremea co.re 
trece îţi va spune mai tirziu, în 
lumina rece a trecutului, cit rămîne 
şi ce rămîne din mliruntele docu
mente cu care ai plecat la drum. 
Procesul de triere şi ierarhizare 
vine deci postum: important este 
să acumulezi experienţe şi docu
mente, la intîmplare dacă vreţi, 
învălmăşit. fără alegere. dar să le 
1tduni d irect. din locul lor propriu, 
în clipa lor de afirmare. Pe urmă, 
tîrziu. va f i ceasul judecăţilor. Că
lătorii pnsionaţi fotografiază pe 
drum orice intilnesc : la urmă abia., 
după developarea clişeelor, vor şti 
cite imagi ni valoroase rămîn din 
Dceastă trecere în revistă a peisagi
ilor. Critica estE' făcută să discipli
neze. Jn artă şi în cultură, ea con
ftituie momentul developării cli
şeelor. despre care vorbeam mai 
sus. Din recolta de documente cu 
care un ciclu de viată se termini:;, 
critica le ale~e oe cele esentiale. 
Le promovează. Nu credem că de
nigrăm această disciplină. care ne 
este atit de dragă (prin obiectul ei 
si prin preocupările noastre perc;o
nal(>) spunind că ceasul de astăzi 
în literatura românească şi în ge
nere în cultura românească trehuic 
să fie mai mult unul de afirmare, 
decit unul de critică„. Pentru 
acec:te motive. între document şi 
critică. intre afirmare si comenta
riu, noi alegem fără ezitare docu
mentul. Sînt în momentul acesta ele 
istorie contemporană element!' dP 
runoastPre nrobleme. oamen i si 
oosibilitl\ti destule centru a nutri 
~uri0zi tnteL1 şi pasiunE>a unui spec
tntor care nu vrea sil rămînă spec
tator". 

Si pe11tru că autorul .. Accidentu
lui" şi al .. Oraşului cu salcîmi" n-a 
răma,~ niciodată doar spectator si 
a prarticot nu 0 dată şi renortaiul. 
nu e de mirare că în publicfatic,i 
.~a întîlnim şi speculaţii perti11ente 
71e marginea ace.~t1ti nen mereu ar-

tual. In articolul „Psihologia repor
tajului". apărut în „Cuvîntul", Se 
hastian porneşte de la constatarea 
-- reală pina la un punct - că 
„scrisul f nLmos", „exerciţiul potri
virii cuvintelor" se oboseşte P" sine 
cind e pus „să consume zilnic ace
laşi material", cind este redus, prin 
e.xercitarea lui rottdtană, „ la func
ţia foarte modesta a unor rotite cc 
<:e mişcă totdeauna la fel". l:Jl de
plîn17e chiar faptul că ga~etliria, 
r educînd cuvintul la un semn „le
~uit de estetică şi normalizat prin 
<leasa repetare", îl duce pe literator 
- înţelegînd prin acest termen „pe 
saltimbanc1Ll scrisului, nu pe profe
sionist" - la o banalizare a scri
sului. Dar, co ns tată el, disciplina 
scrisului de fiecare zi descoperă o 
altă expresivitate decît cea a cu
t:întului: este cea a faptului. A 
cărui valoare de necontestat, Sebas
tian o relevă şi o analizează cu 
aceeaşi fervoare cu care pleda în 
favoarea actualităţii: „ Expresivita
tea faptului brut. elementar, nedis
cutat ,di1·cct şi autentic. Inregistra
rea lui sumnrii. sub presiune:l 
ceasului care trece şi a ediţiei ce 
aşteaptă, fără adjective, făru co
mentarii. fără detalii de poezie o
cazională, fără paranteze si f'fră 
speculatii. Jntîmplarea crudă suh 
asoectul ei imediat. surprinsă de 
ochiul un ui om care a deschis brusc 
uşa unei case. şi-a rotit ochii de 
jur împrejur şi a fugit repede să 
vestească. Tnstantaneul este mult 
mai semnificativ decit poza ... Acest 
asocct neinterpretat şi scurt al pri
mei întilniri aduce savoarea brus
chetii şi a c;urprizei, sinceritalen 
gestului care n-a avut timp să se 
transfor me în atitudine şi a interio
rului căruia nu i-a fost dat ri'igazul 
de a deveni ad-hoc decor ... Reoor
taiul cunoac;te cu aceac;ti'i esteticii 
scurtă si n('rt!i1ată un stil al faptu
lui şi o grafică a sa. Lucrind cu a
ceste pietre colturoac;e si incaale. 
prindP frumuseţea fiecărPia şi o 
pretu ieşte sigur cu 11n ochi de ~iu
vaergiu exoeri mentat. . .. Faptul e 
~ingurul alfabet intcrnational c;i 
singura exnresie re denăşec;te fără 
pagubă gr:initel<>. In tabl>t de \'alori 
scr iilorice5li. semnul lui c valuti'i 
forte. Reportaiul are aC'M-;ti'i cali
tate ele a-1 nrezenta dirl'ct. fără 
f:ils literar. Cel mult f;mtezi<i rcoor
ten1lui îi nontc n<lăug:> m'li multă 
misc'lrC'„. Faptul nud - i:ită arta 
n0Ptiră f'lemenh1ră si f:ir~ nren 
muli" nw1nlE' din "<l''" 11•1'.(iln r0-
n')rf:li11lui rP;ilizeazii lHEi:ini dl' un 
n;tl• lism mult- moi convinrtiltnr 
<lecit al tir::ic10i -<Î ci" o calitate 
mult m'.li c;igud\". 

Constantin n.\RIE 

(contin1Lare in pag. 40) 
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•Am văzut•Ne-a plăcut•Vă semnal 

(~ u prnmptitt. line - in spirilu uleilor 
J Cormul:itc 'l cu\ inlaren S\'.!/:c>taralu1 

gcnrral ni partidului. to\ ură~ u I 
l\',cul..i1. (\:au~t·scu, la n•cenra ~cdin\(1 „ Comllt!tu
ltu fu!H!c l·::-.rctih·: - ores,1 1ş face :;i'l1\il!l ori1•n
trirea cf.1re 1111 m1i pronuntut spiri• c1·111c„ luind 
ia d< zhnl<'rt• cazu•·i de nlmtcrc de ia normele et:~;, 
şi C<"htl.1\li scc.alistc. lncepind c11 modul in C:•fl' 

si•ll intocrn1tc n•lati'1rtlc de l<t :idunănlc gencrulc 
de dare do:: M„;1mi"1 :;;1 ale;::cn ; '1• n1 ;::anizatiil(,r dc 
pi.: tirl. can• ~<·ot în C'\·id0 nt 1 1 1 ·nctcrul con~truchv. 
cnt•c :;;1 aulo1·1 ilic. ni clc•1.bahnlo1· clin unele adu
ni1n sau i:1<;1st·1. climpol1·ivă. asupni lip~ci unei 11ti
tm!ini com•mish'. rcvolutwnarc .clcJ)lin respon~n
hile iri care f.-Hu dc:.I:i.şurat nllele. reporterii zi.1-

1 ului ., <:icinlctu • clemonstreaz;'i o implicare mai 
1.rofoncl~. o abo:-d:1re desl·hisf1, curaionsf1 tt ltp3u
rilor care lllJi ţe1·sista pe alocuri. Rcm:ircubtl p~n
tru lt•meinic•a doeun1c>nt 1c·ii ş1 intr:111!'1,:cnt<t c:n
clt.:dilm '"'te a1 :t:(Jlul „Pornind de la un caz 1>rl
' ind i.;-r::.vc al1akri de la 1101nwlc ~i cli<.e iplina de 
J1arthl" St" •111.if de> R a hcorght' apărut I 'l .,Scin
lcia" rlln lei 1cbrunrie. 

A ctiunc:t de nrcsa :1 ziarului „ Rom.inia 
hi>r.1·:-" „ Enrr~i,\ - o probkmă \i
i a lă a Cl'onor.uci naţionah'. a noa...;t r.l 

a tuturor" continua ş1 in ac• :.te zile crnct. duµa 
ap.ll'i\l:i 1 ccer.tuluî Decret al Conc;iliul u1 de Stat. 
onnwnil1r muncii di11 domtniul cncrl!etic c:1 şi 

telur ·r c.:-1. tcnilor oa· rici li S" cere s··· mnmfe<>te 
im s1.irit <.'e innl•ii resp•msabilitate. de cl;\a·uire si 
nl•nq~atic 1''1volu•10nară Hcpo~Lerii "Homfln1ei H
I:< n!" ccnlinu•i cleci -;(1 relateze din punctele d~-

----------

c isive all• bZ1liU ici pentrn encr!.!!e, evidentiind rt
zul!;:itelc lmne. scmnalînd \'\'sursele ncvalo1i(1C31! 
c:-.ist1mle, su4cl'Înd mflo;uri tehnice' şi orimniza'".':lt! 
cu cfil'i!'nlă itrn li:tU1 "C se impun n fi lua.e 

S•ab tlul „O îndatoriri! p:ttriotic;a, o obllg1111 
ll•i::ilă: im·atlraH·a s!rictă în normele dr con'a 
prevăzute" rcpo ·•erii Ion l\led•>ia. Eli.,de Baia:... 
Virr.il Laz·'" !;-1cfa r. Zidăritr1 ş1 Eu~en Snsu (ultim:: 
c•oi etfldli la cc>! d0 al lTT-lt'.'Ll „c;1i~ocl" dan Sl'ria!c; 
• B:ulnPlc c-a1 t-oni fere go1'Jene pot produce cu: 
mult•· 1 m· ofer?i. prin reportajele lor. exemp 
unor inll•t\'cnlil nublicic;tin• active. convin,zătoart 
~1 l'f:dt·nll'. tu \&dit rol a!'.:1lal<J1'ic- o;i mobllîzatoc: 

A 
fir tri la cel rle-al patrult•a număr lprl· 
mu! rumar :ipi"lrut in mai rnnr, foaia 

' voi, r ,;l „TincrC'lul partkipant ncth I& 
infăptuirca noii revoluţii a~rare", - edil.1t-'1 d! 
CC'. 11 U.T.C.. (redacfo1 ordon ir Şter an Doc· 
gr:san <IP la zinr 11 „S<'intcia tint•t'('lulul") - se 
tlo\'t'd<:stc a fi o nub1 ica111 ·u un 'Jl'Of'l de pe 
acum bine ~t:-ibllh. in rc:tl nr"Arcs de ln numt 
ln numflr. J)c.-;tin.:t tin.~rc ului de la :.atc, su!l· 
m1·111l•l isi propunc sr1 contribuie J.1 t'Claca\ta în 
~piritul mundi n acestui larg <.lclaşamcnt de :iner 
crtr(' 11 t'huie s(1 şi aducfi o con ta ibutie marcan• 
'.i inlilp u1rc1 nllii rcvolutii ni;rarl!. ,Meritul rea:.· 
z<:1f<1rilo„ ac<'str1 oubliC'1tii eslP nrcocuonrca de a 
.ife1·i <' '< ril11r o infMmntac cit mai lar~;i si d · 
versă din -,ie cl:>meniile vieţii - p'>lilic. social. 
o;t 11i1ific. c1111urnl - contribuincl astfel la for· 
m,1"c:t unor tineri cu un Iar;.: orizont de cunoar 
lt 1·e. rnpnb· i ~i'1 intelea~'i sarcinile de mare (n.. 
s1•mnrtatP r>•'nlru •:iitorul patriei so~!alistc pe care 

Fără supărare ! îndrumar pentru cititori, în deso
frarea \' ilorilor prezente în mu?.~ 
jurlete:in. Iată cum debutează : 
nC'··an1l" - .. Pictorii nostri se cr-:r 
porlă ca nişte componişti care I 
loscsc compo1.H ia în•r-un mod si:
plu. dar căreia ii sporesc expre. .. 
prin elemente de continut în ord„ 
ne:-1 prnfun1.imii truirii". 

"" DE PRIN PRESA 

eMustrări festive 

Smprinzător modul în cnre a f 1st 
conceput în cmis iunt-a TV „Album 
duminie:i.l" (I :i fcbl'uarie) me(11lio 
nul dedicat pictorului Schwcitze1· -
Cumpăna, cu ocazia centenarului 
naşterii sale. Foarte exi~ent, co
men1a:·'ul a 11mlnti~ meritele. clar 
n scos i l cvirlent:'i mai ale.c: ncim
J>linirile perei artistului omagiat. 
Sigur <. . orice creatie. orice artist 
are şi calităli si scăderi. sigur el\ 
u1i critic tl'ebuif' sfi nibă în Vf'dcre 
şi una şi cealaltă din laturi. dat• un 
comentnriu omaldal. dedicat unei 
~ă1 bi1toriri. e..'ilt• fire-;c si'i evidentieze 
mai ales meritele. Cu uite cuvinte'. 
sii argumenteze legitimitatea însl'1::;i 
a acelei .c:?irbi'itorlri - distinC'lie ce 
nu se nc0rd:' ·dnd si oricui. 

8 Perturbări 

Cităm dintr-un articol (dC'stul d{; 
t"ftnfuz. dt> r. fel) apărut în „Fă„ 
dia" - Ciul (1 februarie): „ Pen-
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trn ca dup;î intrarea în normal sl't 
s1• elimine complet factorii ocrtur
ba1Jili {s n ) l'al'e au pus unilat< a 
în ne (:kul,1 postură de n~indepli
ni1'C' " planului cs!e necesar (s n.) 
ca to ii tut<>lnr să întreprindă clc
nwrsurilc nce<'sar<' {s.n.) pentru a
~.h urare" bi<•Xidului de sulf. prţ
c-um ş1 corelarea nivelului de con
~um 111 ibu.t pl"ntru combustibilul 
<'•I ueccsarul Cs.n.) fundnmc•ntat 
p1· n tehnolo1?i1le de fabricatie şi 
măsunl.e de reducere". Ne pare 
r:'lu, dar trebuie să amintim că 
pcrturba bll înseamnă altceva decit 

• pcrtnrbant sau perturbator. Ar mni 
t r<>bui o:ire sr· :imin• .m şi faptul 
r!\ un articol de interventie directă 
în problemele de cea mai mare in
serinf1tatc nre obligatia de a fi pre 
cis. limp<'dc, deci eficient ? 

e Cine ~i cum ne incfrumă 

•. Stl'llll'.l. ro~ic·· - i\'lures (7 fe 
bruarie) ne propune un , Jliner;.r 
muzeistic"; deci, intclcgem noi un 

nup:I acest început limpede 
perfect îndrumt1tor". fra7.n !meil;• 
urm<i'oare re oferă i'lformatii dfio 
pre „c·cca ce-i Jipscşf(' (s.n.) ga.Jt
rie de nrlă rom:inl"n'>că a Complt
xului muzenl iudctean" (Lipscş~ 
ni se spune clnr. ,. un peis<! j de lat· 
nă de Vion.L Mtir~inean" Bine d 
e \•orba doar de ntit: un sir.[.l:' 
tablou). Obişnuintele nonstre de ci
titori ne îndemnau. totuşi. să as
ţ,--.ptăm m1 intil inCormatii de•P=? 
ceea ee exi!>ta . 

în cor 1 inuare. aflăm C'E' i-au spU! 
1w1.etarulu1. cu un nrilE'i c;nu altU: 
doi pictori. mni aW\m i:;i ce a sens 
F;'\nuş NP;u:~u cl<"c;pre un al treilea 
pidor. Foarte putine comPnt.a 
proprii. si nrl'slea de tipul: ( .. ) al. 
bastrul violet 'll cerului si alb. 
;r;'\pez rolaborf'ază într-un mod 
'> J>rciric. (s.n.) culoarea domin. n'i 
fiind a.lb'lstru-violet. Zl\J)ndn. exis
tind în materialitatea el învăh:'.· 



eodvă_ 

Am văzut•Ne-a pl~cut•Vă semnalăm~ 
int chem1;~1 sa k imll•plincasca BenC"ficiind de 

rtut unor inzest1ale tinere condeie care foi :1-

sc cu i:.r iccpcrt• un la1 i: 1 c~1:.lt·ul tematic ~i o 
etă âin:rsf1 de genuri publicistice. su91imC"ntul 

Tmerclul - participant acl i\' la înfăptuirea nJii 
v u\h a~rare„ s1• inscril' pnn!re oublicatiile de 
nulă, demonslrind ca atunci cind entuziasmul şi 

1unc:a ~c intilnc~c cu eornpctc•nla şi profesiona
~ui, rczullo.tul nu po;itc f1 dccit o publica·ie 
• e e-;:mtă, \'ie şi dtracti\·,1 care reuşeşte 5.ă c:>p

kzr •ntrrcsul c1titoriior .::'ll"ora Ic este d{'5'.inată. 

Î 
mp!.n1rea a 80 ele ani de la mar<>a 
rl'lst•o;ilă tărl'lnt'ască din 1907. a cărei 
vil\ atnie a izbucni L la Flămin.d în 

iinulul Boloşaniului, prilejuieşte !'evistci „Femeia" 
nr 2 IJ7 publicat l'a unui reportaj realizat de Vasile 
Tincu, intitul~l'l sugestiv „Un sat intrat în ist-Orie". 
Ochiul l'l'porterulu1 înregistrează transformările 

sp~ctacull)ase t·arc s-au petrecut în acest sat, cu 
dtn~t>hire în ultimele două dt•c<>nii .şi care au 
f cui chn r·1aminz1 - al căn11 nume semnificativ 
spunea \l)tul c'h'spre cond111a mizeră a celor care 
trudeau din zori şi plnă în nropte doar pentru 
inckstularca ş1 hu;,urul brnenlor - o loc;alitate 

re urc~ \ t'rt 11u:10s :.pre condi\la de oraş. de 
moc!ern rentru induslrial-:u::rnr. Cifrele. atestînd 
t.un~ torc:a mak1"i.llă şi spirituală a locuit.oriim· 
cestei aseziiri ~int edificatoare : pe~te 90 ln sută 

din ca~e ~int noi sau innoitc, cu interioare bene
fic md de mol>ila modernă. aparate electrocasnice. 

t lre, şi-a schimbat numai colori
tul, a devenit violetă. fără ca acest 
faot să deranjeze". De fapt, „ Itine
rarnl" anunţat. ghidul ntît de ne
re;ar citilol'ului. nu l'Xis' fl. 

r.1di.•. lelcv1.~oart>. frigidere. ln pcs•e 60 la ::.uw 
dmtre t'a~'.! s-a 111trodus apa cu:·ent 1. există -!O de 
ilt1totl1r1~·mc propnctnlt• pcrson„1!.1 s.a. Ant1lc:i::1 
lrcnn-pn'n·nt. folosit.1 cu abilitate de reporter po
tu1(( '1711 Imaginea :1ctuala a acestui sat in~rat în 
i<otor1c. dar care in aCC:jh nn1 de rod111c1c. <: intclC'<; 
sfi-şi făun'as:.1 istoria :-n nouă . llustrat ia foto (L. 
Tome~cu) inlres:teşte inspir.1t ima~mea satului Flii
min11. U:'afint: care desigu1· intrrcC" cu mu.t ao.;p1-

1 ;1tli Ir ~i vrerilt• ct•lor ct• s-r.u rj ~c:.iLt 3lunci, în 
l!lO'i. 

D c n1n;1 de consunnut 111111.111 \'a ~aZ<'le1 
,. J Jawura" clin R<:s1\a de a ins<>"a in
c1mind cu num:lrul din 10 fcuruari<>. 

o noua ruprici1, clestinuh Plevilor: .. Brăţara dc> 
aur". Ruhr•ca i~i propune sfi contribuie la mai 
buna <·ricntarc profesionali\ a linC'rilor ~f1lati în 
pragul optiunii pcnLru viitoarea lor mescri'1. „Cu
rajul de a fi miner ", interviul cu care dcbu ecizu 
noua rul.Jric:•. realizat de Gheorghe .Turm<i la ln
trc•prlmtc:·ea m1n1er.1 Anin,. cu secretaru! de par
tid al inln'ptinderii, miner cu vechi state ele str · 
\•iciu, scoate în evidentă :1itributele escntiale a~" 
!Tl("•Ct 1e1 de mint!r - curajul. stăpinll"ca de sine. 
lcnat·1tat.•n, cai n.:itate·1 de a lupta cu greulă \lle şi 

ncprc\·ă;mtt•I. competenta profesională si dăruire·i 

<le ~ine. E~te <'onturat astfd profilul unei mcsl'ri r 
c.1~~ 0no1 cn<.1 ix· toli cei ce şi-o ntcg şi o pra-:~h:ă. 

OBSERV .\TOR 

Fără supă!'211e ! -DE PRIN PRESĂ ADUNATU~ ... 
e Şi mai exact.. . 

~La acest început de Gerar, mai 
e'.\act, marh 3 !ebnmrie ( ... )" - cu 
necastă prec1zarC" debutează o notă 

publicatil în „Romania liberă" (5 

!ebruar1e) Acest „mai exact ne 
derutează. pentru că Gerar. cum 
$'Im cu tot1i. insenmnă ianuarie, 
Iar 3 :ebruar1e nr in~emna „la a
cest inceput doe Făurar". Cum e. 
deci. şi maJ exact" 

liari a esen(clo1', chia1· dacă, nu o 
dată, artiştii au cedat în favoarea 
unei ireproşabile spontan<>ită\i Ori
cum. reflexivitatea trimite fie spre 
1on~le sugestiilor lirice. fie spre 
cele ale analizei psihologiei indivi
duale. Se intelege aşadar, că şi 
ac·um prioritar este peisajul" (s.n.). 
Tn paranteză fie spus. oare cum se 
pr.ate întelc~e. aşadar, din tot ce 
sci·ie autorul. .. că s1 acum prioritar 
este peisajul"? 

tual structurile coerente ale ima-
1:i1;i i plastice O altă obsen•atic, cu 
cnructer general, \ izcază o am1mită 
rc~rupurc a Corlelor artistici! pe 
tehnici şi ,;tructuri af<>c 'vc. conco
mitent cu preocuparea unei cil mai 
acci-ntuate personalizări a gestului 
artistic. Cu alte cuvintt>. omogeni
zarea serveşte ideii de prograr.1 es
tetic comun şi accentuează necesi
tntea op!iunilo t· proprii". 

In general. cronica e scris':i cu 
mu"5 autoritate, abundind în apre
cieri ca „Indubitabil" ... deplin ş1 

dc(imtiv" ~i alte sentinţe la fel ce ... 
definitive. 

e Indubita bil şi definitiv ... 

Cităm dintr-o cronică de artă 

plastică apărută in „Ceahlăul" -
N1>amt (7 fcbru:iriP)" .. Ar1ual ul Sa
len (Galeria Arta) lasă impresia 
u11u1 t v1dent eforl de diversificare 
a reJiS relor imaginative; allfC"l 
spu~. contactul cu realitatea a do
bind t sensul unei permanente cău-

Şi, in continuare: „ tn acelaşi 
timp, explorarea expresivitiitii u
mane a deschis noi orizonturi ann
li' ice şi a reliefat. totodată, dic;po-
111bilitătile intelective ale unot cx
po1.anti. 1n plus. preocuparea Pl'n
lru sugestivitatea semnului plastic 
a avut menirea de a sublinia adc
\'ărul că expenmentele nonfigura
tive pot complini, la nivel concep-

C'1• nP ~11rnr n<lP PstP faptul cl'l 
J'eahlăul se numără de obicei 
printre publ cati1le .. curnle' . scrise 
„ pc rom'incşlt. '. cum se spune 
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Fişe pentru un dicţionar 

al oam enilor de presă 

Jean-Maurice Hermann 
„Oare această profesiu ne constă., 

'J)Ur şi s lm 1>h1. în a înşira rioduri 
după rinduri fără a te s inchisi de 
con~inutu l lor'? Sau trebuie să. te 
pn•ocupe r esponsabilitatea ta in ce 
priHştc efectul a reea ce scrii 
a~u11ra con„umatorilor '! O r espon
sabilitat r enormă într-o epocă în 
rarr accentuarea tf'n 'iiunllor Inter
naţ ionale poatr duce Ja o cat.astro
f:i p c care fiinta umană nici mă
car n u şi -a imaginat-o, intr ecind 
tot ccc;i <·c a fost. tot CCl'ill. ce 
JJU(ca fi in trecut". 
Acrasiă J1 ·finire a nobilei n1>as

Lre profesii, num.1i aparent retori
că. uparline unui statornic comba
tant pentru justitic s i adevăr. neo
bosit ziarbt luptător pentru in
dep„ndentn si suveranitatea oopoa
n·lor. antici •lonialist fervent. orie
ten :-ii tărilor socialiste. unui ve
teran al publicisticii con tem pora
ne. Numclt: si"1u figurează cu majus
cule în anuarul oamenilor de ore
s(1 si apa1iinc eminentului ziarist 
democrat francez J ean-Maurice llcr -

. m ann, cel dintîi prrşedinte de 
on~re al Organizaţie Internaţiona
le a Zia1·iş'ilor (0.I.Z.). care. timp 
de aproape trei dt'C'enii , şi-a con
sacrat bogaila sa experienţă, talen-

tul şi energia întăririi solidaritl1tii 
dintre toh ziaristu conslienli de 
r:ispundcren lor în lupta pentru 
apărarea libcrtălii. democraliei şi 
păcii în lumi.'. 

Jean-1\Iaurice Hl'rmann s-a năs
cut cu 82 de ani in urmă. în ziud 
de 28 februarie 1905. la Paris. 

----------

„Prof esi unea de ziarist" 
Ziartstica l'StP o m1>~1>rie 

care nu poate ft exercitată 
într-o manieră iresponsabilă. 
Nu est<' vorba de a a tenta I.a 
libertatea ziariştilor, ci d e a-i 
apăra într-o activitate ce poa
t e primejdui întreaga omenlre 
şi, înainte de t oate. libertatea. 
Se poate spune că în orice 
societate cit)ilizată omul c• n
simte de a ~" „atenta" la li
bertatra lui. Cind Biblia zi ce : 
„Să nu furi. .. Sa n u ucizi" , 
acea~ta înseamnă un atentat 
împotrira libertăţii! Nu p:ris
tă libt>rtatea de a-l ucide pe 
altul. nu există libPTtatea de 
a-i fura 'L'aca„. 

Dt> fapt, acesta şi este fon
dul problemelor şi obiecluI 
dintotdeauna al diveTgenţe
lor noa.~trP cu F.1.J. (Federa
tia T11ternat ională a Ziarişti
lo„ - 11.11.). F 1 .J -111 1>1•1tii de 
fiecare> dată să se angaje~e în 
<liscufii pe tm asemenea tr
rPn. El pretindr : „Nu trebuie 
folosite cuta re expresi i... Ame-
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ricanilor nu r~ cont'i11c„" 
nacă te împiedic să furi o 
maşinii pe stradă ori să ucizi 
pe un oarecare spre a-i lua 
banii. este, de asemenea. un 
atentat I.a libertate ! 

Sintcm con11inşi că " 
examinare sincerc'f şi loială a 
acestor probleme ar putea 
penn1te imensei majorităţi a 
ziariştilor profesionişti - tu
turor celor pentru care m<'sc
ria nu este numa! un mijloc 
de a-şi cîştiga existenţa -
de a 17ăsi un teren de înţe
leger e. 

Proclamarea .~olemnă. r>P 
plan internaţional a regu l'
lor elemen tare ale moralei 
profesiei ar avea o mare în
sc>mnătat e. Completat even
tual pc plan naţional. un a
•emenea dOCttml'nt, ratificat 
clP trniunile şi sindica tele n.a 
ţional<'. integrat în p rogra 
mele dl' f armare a ttlturor 
şcolilor dr ziaTistică, a r con
stitui un a jutor preţios în 

Inc.a din tinE>retc s-a simtit a-..:ai 
de 7Jarislică şi, socotind că a.„ 
ceva de spus oamenilor. i s-a tk
dicat pen•.ru totdeauna. A luat 
mai întîi în rednctiile ziarelor pa. 
ri1.iene ,.Lr QuoUdien " şi „Le 
P et it J ournal·', iar m1..1 Lrtiu. at:· 
m,t ele iele de stinga, în cea l 

c lidianului „Le P opulaire", o~ 
ct•ntra1 al Partidulu 1 SodnHslFr-..:. 
c<>z. ca şef al rubricii in.tema1tona· 
Ic. Ascens: unea fasc smulu.. i:is~ 
larea lu în Germania nu-l !asl 
in:ii!'ercnt Pl' tîmlrul z!a '' Cc.~
ştic nt d<' faptul că locul adcvăra· 
!ului gazetar c~. tc pe b~ricade:.. 
"•pt.-; antinazi~te, Jean-MaUllCl 
HE'"mann public.-} cu regulari:t.! 
artico:e. comentarii şi repor.a~ 
rare demască cu virulentă prim~i· 
ciiile de moar!<' ce planau atul\C! 
asuora 1;be:-tatii pnpo'.1relor li v~:: 
g "' curînd pe fronturile incleşl:._"t 
d n Spanin. de unde, asemenea hn 
Ernest Hemingway, Milwit Kol~·:; 
Şi Geo Bogza, va t rimite rt'<l!IC~.~ 
reportaje zguduitoare despre luoa 
dr<>apt:'i a munc:ito!"ilor şi lăra.·. 
lor spanioli , a tuturor celor care 
însu!letiti dr deiviza „Non pas.sa. 
ran ·-. barau cu piepturile lor calei 
Cn-.cismului . 

Tot de 'inăr, Jean-Maurice Her
mann s a dedicat şi luptei pent.a 
apărarea drC'pturilor fund·1menta:e 
ale gawtarilor, a demnitfllti ~1 
~moarei nccs·ci profesii. Particip. 
activ la crearea primei organizali' 
sindicale a ziarişti l or francez i, în· 
deplinind initial .functia de secreta: 
general ad.iunct. aooi de secreta: 
ţ;eneral al acesteia. Este printre 
:lll'torii celui dintii statut profesio
nal al ziaristilor . care cuprindea 

lupta pe <'are o duc ziariştU 
şi asociaţiile lor pentru apl!
rarea demnităţii p rofesiei şi 
indepliniTea cu eficacitate a 
sarcinilor lor. Le va veni 
muit mai greu patronilor să 
aplice, din mot ive comerciale 
sau interese speciale, anumi
(p con.strînger i 4$Upra dif u
zdrii informaţiei. Ace~t docu
ment va constitui un argu
men t de greutate în fata tr i
bunalelor. care, ici-col.o. mai 
contestă dr t>ptur ile ziariştilor 
S-ar elJita promulgar t>a u nor 
ll'xte dl! l<'ge ori administ ra
t ive ce p retind a Teolementa 
moralitatea ziaris ticii şi. bine
friteles, s-ar evita şi aplicarea 
lor abuzi t:ă „. 

T r i>buie lupta t împotriva 
informa/id false. TTebuie 
luptat. de asemenea. impo
trira dezinformării, acest gc>rt 
dr minciună <'are constă în 
a ascunde evenint<'ntele. Iată 
dQttă e:i:emple : 

S-a întimplat. cu patru ani 
;„ urmă la Romu, uit en·
niment unic in felul său 
ratru mari organizaţii mon
dialr alr foştilor luptători 
care grupMză asociaţiile lo r 



nea multor altor ziarişti 
nera\la lui, J ean - l\1a urice 

îşi lntrcrupe activitatea 
cu lnccperca războiului şi 
pe front. ln mai 1940 este 
rănit. făcut prizonier si 
eliberat ca invalid. Ia 

contact cu rezistenta. 
cu ardoare în rîndurile 

1 clande<;tine „l1r ania corn
•. Este arestat de c, 1lab •r .i-
şi aruncat în inchlsoarc. 

trimis in!r-un lagăr. Dar iz
să e\-adeze şi să-şi reia ac

lea in mişcarea de rczistenth. 
presa lle.i:nlă s u dovedit 

activ, jucînd un rol in
t ln lupta im1>otriva ocupan
hitlerl~l1 . ln Franţa ocu

Jll, dar nu şi îngenuncheată, in
-.ltor ln triumful coa litici a.nti
klsle, ci se gindcştc şi la viitor. 
III aceea. la parte activu la studie
• mOdu:ui de organizare a p1·esei 
6lp6 eliberare, pregi'ltl'şte un nou 
•kit al acrstcia, un statut clemo
llltic, Este arec::•~1t insă iarnşi, în 
lllembrle 1913, de data a~asta de 
dlrt Gestapo. Internat mai întîi la 
lresnes, apoi ln la~ărul dl' conc ·:i 

lrlre de Li Neuen~amml'. scapă 
ta ghearele naziştilor abia la 2 
• 1~5. ln timp ce era transie
n& la Ravensbnlck. Pentru meri
llle sa!e dt•osebltc în mişcarea de 
.mstenlă, el \'a fi decorat cu îna;
lt ordine franceze : Le~iunea de 
Oloere şi Crucea de Război. 

Dui>ă el.bcrare. delegat al Re-
dleen1e1 d.n mafropolă în Adun:i
• Consultativă Pr(l\'izor:<• a 
fnnlei, Jean-Maurice I Iermann îşi 

naţionale din toate ţările, din 
Esr, din Ve~t, A sia, America, 
au organizat pent ru prima 
oară un congres in Italia. 
S-au aflat acolo, de pildei, oa
meni cari' s-au bdtut în Pa
cific unii impotriva altora. A 
fost cct·a intl'rcsant. Au ela
borat şi un documcmt m care 
se spunra : „Noi ştim ce PSte 
războiUl şi adrPsam un apel 
solemn gu1:erlt!'lor dr a pune 
oopăt 1U'buncştii curse a în.ar
mărilor, de a purta tratari
l'C " Nu este un document 
sccrel, era ad-Optat in Europa, 
la Roma. într-o mare capita-
lă. l'reşedint„le Republicii 
Italiene deschisese lucrările 
Congresului, Papa a primit o 
drle{1atie, a adresat şi un me
saj... l n presa franceză n-a 
apdrut 11ici un rînd despre 
toate acestea I Dacă, in ace
ea$! săptămină, s-ar fi reu
nit la Roma comitetul Fedl'
rat1ei Mondiale de Fotbal, a
cea,ta. ar fi ocupat pagina 
intii. 

Acum cîteca luni, peste 750 
de ,ţaranf i, membri ai Aca
demir i de Ştiintr a S.U.A., 
lntrr care mai mulţi laureaţi 

Fişe 

al 
pentru un 
oamenilor 

dicţionar 

de presă 

reja activitatea liaristică Este pre
zent cu pana sa viguroasă în pa~ini
le ziarelor „Francti reur" şi „ Libera
tion ··• îndeplinind totodatu ş1 sar
cina de rt!dactor şe! al rev1slf•1or 
„Horîzonc;" şi „Cah icrs l ntcrnatio
naux ". Repona~ele sale din Gn'C. a, 
unde masele populare 11'ptau pen
tru democratic, pace şi libt•rtate. 
erau c.tite cu viu interes nu numai 
în Franta. 

Activita,tea sa ziaristică laborioa
!-â, caraclerizată de o vervă neo
bişnuită, dar şi de o marc princi
p•nli late, îl situează pe Jean-Mau
rice Hermann în rindul celor mai 
cornb:ltivi francezi de du pă război. 
Multiplele trebur i cotidiene nu-l 
împir:lică să-şi continue, cu o ra
ră pen;everentă. lupta pentru ap:\
rarea intereselor col<.'gilor s:\l de 
breaslă, pentru dcmnitaten. profe
siunii de ziarist. Din 1947, v~1 Ci 
secretarul general. apoi preşedintele 
5.ndicatuluî Naţional al Ziariştilor, 
afiliat celei mai mari centrale sin
dicale din Franţ.a, Coniedcratia 
Generală a Muncii (C.G T .). Este 
mareic lui m•'r.t că. in pofida 
sciziunii intervenite în mişcarea 
sindicală franceză, această organ;
u.:ţ1e s-a dovedit întotdeauna ;>u
te:-nica şi iniluent;i, Strădaniile 
sale şi ale altor gazetari progresişti 
pentru refacerea unităţii sindicale 
de aciiune şi-au găsit in cele din 
urmă încununarea în crearea Uniu-

ai Premiului Nobel, au lansat 
un aµel la dezarma.re. Nici 
un cuvi1it, linişte deplinei„. 
l'cntru milioane de oameni, 
ziarele, radioul şi televiziunea. 
reprezmtă singur ele mijloace 
rll.' informare. Sînt foarte pu 
ţmi cei care, prin natura pro
fesiPi lor, pot avea în mod ne
mijlocit accesul la ş tiri. Dacd, 
111 mod sistematic, se a.scun
de-. se mistificii ori nu se 
spune adet•ănd, oamenii nu 
ştiu 11l1n1c. Minciuna prin o
miSJ une este una din formele 
cl'LJ mai rafinate ale minciu-
11u. lată. spre exemplu. unele 
din articolele apărute in le-
gcitura cu propunerile lui 
."\1 ihail Gorbacio1•. Acestea 
spun: „Este o manevră pen
tru a-i diviza pe occidentali. 
pentru a acumula. avantaje 
etc .". 

Ziariştii au o meserie grea, 
o responsabilitate enormă. 
Fiecare ziaris t îşi are, desi
gur, opiniile sa le personale. 
Dar el nu trebuie sci ascundă 
r ealitatea. faptele. 

.„Pentru întiia oară de cînd 
există oamenii, ş tiinţa şi t eh
nica au pus la dispoziţia l or 

• 

nii inter-sindicale a ziariştilor din 
Franţa. 

O marc parte a Yietii şi activi
tătii ilustrului ziaris~ şi om tic 
pr~a •ranccz e:>te strins legată de 
Istoria Organiuiţiei Internattonale a 
Z1arişt1lor (O.I Z.). de la a cărl'i 
infiinţare s-au împlinit in toamn'l 
trecut.'I patru decen1„ El a fost 
ales fn fruntea acestei organizaţii. 
în calitate de preşedinte, Ja cel 
de-al 3-lca Congres al ei. care s-a 
desfăşurat la Helsinki. în 1950, 
răminind în această funcţie ma1 
blne de un sfert de veac. Cunoaş
terea aprofundatu nu numai a jur
nalisticii franceze, ci şi a celei din 
Europa şi din alte continente, a 
murcat net intervenţiile sale în 
congrese şi diverse consfătuiri, m 
sesiu nile Comitetului Executiv, în 
;Ute activităţi ale prestigioasei or
ganizaţii 1nt.crnaUonale. Lecturin
du-i cuvîntările, numeroasele arti
cole privind ziaristica, îndeosebi 
aspectele ei deontologice, nu poţi i;ă 
nu admiri bogatele sale c:rnoştinte 
de teorie şi practică. a prcs.:i, pro
Cunda întelegl'rc de călre el a 
menirii cu\.înlului tipărit. Acti\·i
tatea O I.Z. a !ost marcată e\'ident 
de Jean-Maurice Hermann. a că
rui poziţie etică s-a dovedit ne
clintită. fidelă idealurilor sale pro
fesionale Era un admirator sincer 
al poporului român. a d\rm munci\ 
în opera de dez\'ollare a socialis-

posibilitatea reală de a eradi
ca. p retutindeni foametea, m t
zeria. ignoranţa, de a învinge 
era mai marc par te a bolilor, 
de a. se ridica la un nivel de 
viata în care toţi ar avea 
timpul şi mijloacele necesare 
ele a-şi clcA.voLta personalita
tea. 1n a.cela.şi timp, se lu
creaza, însă, pentru a im:en
ra. per/ ectiona şi multiplica 
fC1ra încetare armele ce pot 
permite ma~acrarea a sute de 
milioane dc oa.mem. în con
diţii dl! o neasemuită atroci
tate, putindu-sc distruge. tot
odată. în t reaga. specie umană. 
ln !Ipatele unor interese în
guste>, a. rutinei, prejudecăţi

lor, resentimentelor. fanatis
mului, !le pare că un proces 
irever.ţibtl duce popoarele la 
pră~tw. O singură forţă 
Poate să oprească a.cest curs 
(ca re- nu este fatal) al ereni
mrntelor care nu încetea.:::ă d" 
a se accC'lera sub ochii noş
tri: t'Oinţa popoarelor de a 
Ii ele însele. convin~<' de ab-
11urditatea cr iminalei a gra.rei 
amentn tc'fri ce apasă asupra 
capetel.or 'lor , o ameninţare 
datorată oamenilor, şi care 
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Fişe pentru un dicţionar 

al oamenilor de presă 

mului a salutat-o ori de cîte ori a 
avut prilejul. 

Jean-Maurice Hermann a fos.t şi 
a rămas un ziarist Jupt.:'1-
lor. Străin de orice compro
m ,suri, el a luptat cu o neasemuiVi 
energic oc•ntru menţinerea şi înn
rirea unităţ.ii de actiune a ziar.şti
lor dC'mocra(i, pentru decoloniza:-c:i 
informatici, a tuturor mijloacelor 
de comunicare. pentru pace si în
tt'legere în lume. Exprimată în 
dese rînduri, concep\ ia sa despre 
pl'Ofesia de ;.1iarist este una din• · 
cele mai avansate. A văzut în!ot 
dcauna în gazc:ari nu nişte t<'h
nicienj calilica(i. ci oameni pe de
p~in conşlicn\i de îndatMirile lor. 
Nu intimplutor, în programele de 
formare a ziariştilor. elaborate de 
O.I.Z, a acordnt un loc priorit<Jr 
deontologiei. Verificarea exactită
ţii informntiilor. rectificarea celor 
ernnale, responsabilitatea pentru 
tot ceea ce se publică, exclud~rea 
din p,1ginile presei a calomniilor, 
dl'~ă imării şi, îndeo~ebi, a îndem
nurilor la război. la genocid - iat:i 
dteva din ideile sustinute cu mul
l~1 convim:cre d<' c,'Hre Jean-Mau
rice Hermann. 

Fireşte, pozi\ia sa ferm;i în apă
r:ll'ca demnităţii profesiei de ziarist, 
a mC'nirii presei în lumea contem
poi-anii, a rolului <'i în lupta pentru 
p~ce. împotriva războiului, n-a fost 
niciodat.:J. pc placul forţelor reac
ţionare Dar ci n-a slăbit nici o 

clipă lupta, convim că Jocul ;da
ristul ui este mtotdeauna de partea 
vieţii, a adevărului. „Mai mult 
clccit alţ ii - spunea ,Jean-Maurice 
Hcrmann de la tribuna Congresu
lui <tl VI-lea al 0.I.Z. - ziariştii 
au o responsabiliiale în apărarea 
legitimă a umanităţii împotriva 
une; primejdii din nefericire foar
te reală, generată d e o devier e 
monstruoasă a cuceririlor ş tiinţei 
ş i car e ameninţă să clepăşeascd. în 
orori i:roaznicele cataclisme natu
ra.le". Lupta împotriva războiului 
nu este - în opinia sa - o ches
tiune de poJi.lică conjuncturală, ci 
una a ,.datoriei noastre faţă de noi 
înşine, fa ţ ă de contemporanii noş
tri, faţă de copiii noştri „ . De a ici 
şi necesitatea ca mass media să 

fie pusă exclusiv în slujba păcii . 
a înţelegerii între oameni. „Ma i 
mult ca niciodată - sublinia Jean
!VIaurice Hermann - toU împreună , 
fie că venim din Est sau din Vest. 
din ~ord sau din Sud, t rebuie să 
luptăm pentr u o informare liberă 
ş i veridică, p entru o gazetărie con 
ş tientă, demnă şi respectabilă, pen
tru solidarita te. p entru apropiere:'\ 
intre popoare şi pentru pr ietenia 
noastJ'ă". 

J n acelaşi timp, .J <'an-Ma.urice 
Herm<tnn ş i-a dedicat în mod con
~tont eforturile decoloniz·'irii infor
maţiei, sporirii rolului mass mt·d a 
în crearea unei noi ordini econo
m ice inl('rnationale, sprijin:nd or-

------------ -·--
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trebuie să fie capabili încă 
de a o înllHura pentru tot
deauna. Cum, cine poate trezi 
această C011$tiinţă a ma,selor 
încît să devină cu neputinţă 
de a nu se asculta de glasul 
ei ? 

Va, trăim o epocă fără 
precedent în întreaga istorii? 
a lumii! Una din cuceririle 
sale cele mai senzaţionale o 
reprezintă un fenamen care 
ne-a răscolit existenţa, a 
.o.chimbat relaţiile noastre. a 
Cl'<'at intre indivizi un fel de 
~istem nervos al întregii co
/ectirităr i: mii refer la infor
maţie „ Fii11dca mulţtimitci 
prcM'i. radioului. televiziunii. 
<'t·enim cnte ~e pot fi astăzi cu
noscute în satul cel mai ·re
t ra~. în fiecare cămin, fap
tele si. de asemenea. ideile 
pot fi comunicate pretutin
deni. Această informare, me
serfa noastră în fapt. repre
zi11tci pc•11tru imensa majorita
t e a bărbaţilor şi femeilor 
I impultd nostru singura cale 
prin care ei primesc datele 
necesare reflecţiei putînd să-şi 
formeze opinia lor personală. 
Cum ele nu se poate i·edea 

cal'e este responsabilitatea 
noastră istorică ? Care sint 
dimensiunile forţei noa,str e :• 
Cum n u se poate vedea că în 
epoca pe care o trăim aceas
tă forţă poate fi factorul de
cisiv de care depinde viito
rut? 

Acest sentiment profund a 
însufleţit pe întemeietor ii 
0.1.Z . imediat dupâ cel de-a.l 
doilea război mondial, cind 
milioane de morminte brăz
dau Europa. şi fumul crema
wnilor hitleriste era răsptndtt 
pe cerul nostr11. El treb uie să 
rămină sentimentul care să 
ins ufleţească pe toţi ziariştii 
conştienţi de nobleţea menirii 
lor . 

lntîlnirtle amicale, coope-
rarM. între ziariştii aparţi-
nind unor ţări cu regim so
ci.ai sau economic difer it sînt 
chiar prin ele însele un mij
loc de a r isipi suspiciunile. 
de a ajuta la destindere în 
relaţiile internaţionale. Dorin
ţa constantă de a dezt:oUa în 
profesie respectul faţă de ser
l'Î.C iile aduse publicului. for
maţia deontologică, căutarea 
permanentă a informaţiei cin-

• 

ganizatiile de âarişLi din tăn!t 
slab dczvolt:llc sau în curs d~ d~z. 
voliarc pentru organizart'a şi dina· 
miznrea mijloacelor lor ele cornu· 
nicarc, pentru promovar('a unei rr.ai 
bune informaiii într-o lume al'lati 
in plină transformare. El a subU· 
niat nu o dată ca datoria ziar:n 
lor din aceste tări este de a cc 
Lribui la crearea şi întărirea Y"· 
limenlulu1 unitătii nationalc. fa. 
vorizînd mai buna cunoaştere re· 
ciprocă. înţelegerea s1 solidarita~• 
între diverse grupuri l ingvistice. e" 
nice sa u religioase. A sprijinit l1 
multă convin,gere acti vitatea des!&· 
surată de Ur\ESCO. rolaborind t'\l 
organizatia ziariştilor din lan 
noastră la o serie de actiuni 1c
tcrnationale penlru formarea ca· 
cl relor necesare noilor mijloace d. 
in for mare create în tările de cu· 
r înd eliberat('. 

Jean-Maurice Hermann este ş 

un mare prieten al poporului nes· 
tru. Oi·i ele cite ori a <lVUl pri!eji.L 
în străinătate sau vizitîndu-ne ·:. 
ra, el şi-a expnm.ai respectul st 
deosebi.t pen tru politica independe·· 
tă. de sin(' slăDtoare. o politică d• 
pace. de intclcgere între natium 
.promovată sta'.ornic de Românii 
de preşedintele ei. lovară5ul Nicolai 
Ceauşescu. Iat:i. de pildă, ce sp~
nea eminentul g;.uetn.r . adre<;îndu-< 
conducătorului pantidu lui şi statul. 
nostru cu prileju] primirii. h .. 
octombri<' 1975, a membrilor Pr · 
zidiului 0.1.Z. : „Sub conducerei 
dumneavoastră ş i a partidului 

Constantin T ATU 

(continuare în pag. 40) 

stite şi sincere, dorinţa de a 
nu învenina relaţiile dintre 
naţiuni, acestea trebuie să 
fie obiective i.te noastre sta-
tornice. Este de datoria noas
t ră de a-i apă ra pe colegii 
persecutaţi pentru. că au a vut 
despre> meseria de gazetar o a
semenea concepţie înain tatei. A 
lupta p en tru îmbunătăţirea 
condiţiilor materiale şi mo
rale ale profesiei n oastre -
iată ce dorim să. se bucu re 
pretutindeni d e respectul cu
venit. 

N11, ziaristica nu este. nu 
trebuie să fie o profesie ca 
altel e, unde te mulţumeşti să 
produ.ci ceea ce fi se coman
dă. Z iaristica este o funcţie 
socială dintre cele mai înalte. 
Avem încredere în raţiunea 
umană, sîntem convinşi că 
orice bărbat. orice femeie, in
f Ol'maţi co"ect sint capabili 
de a vedea unde le sînt in
teresele, ttnde se află intere
sele păcii. interesele eii•iliza
tiei. 

(Fragmente clin car tea 
„J ean-Maurice llcrmann se 
souyient", P l'agu. 1986J 



Tipografiile din Bucureşti. 
Io cap tala rl'gatului r >man 

t douăsprezece tiP.•i;rafi1 
p apalc şi anume 

T pogrnfia Statului, Soc c
T u, Cur\11 regale, Carol 
G bi, Modern.1, Ed. \\ 1egand, 
T el şi We1ss, Tip. ziarului 
L lndepcndance Roumaine, 
D P. M. Cucu, z iarului 
Epoca , Academiei române. 

:aarulu1 "Homfinul", precum 
ş 1 ele atitca de mai putină 
ln cmniitntc cum sint: cca a 
zrnrulut „ Umveri;ul", cca a 
Hcv1stc1 literare etc., etc. E
xnmmind l'U de-amănuntul 
starea <ll'cslo1· stnbilimenLe, 
u dn·pl cuvînt, ;1m putea 

ZIC'(! c.i a tar .1 de dout1, trei. 
mult pnh u, ln ccl<.>lalle lucră
! rul c te pri\'it ca un instru
m nt de speculă în mîinile 
p troni,or si nu mentă alt 
Irat m~nt decit al unor <:cr
\&n\I, deşi prin munca lor 
patronu fac a\'eri şi zide:sc 
d mmu rolosale. („Gutcn
btrs". 7 februarie 1887) 

• 
fac cm cuno~cut tuturor 

mundtorilor de •rice 5.Pf'C1c 
c acest Ziar se ocupă esclu
s v de drepturile lor. Oricare 

te nedrcplătit de autorităli. 
de stfipini, să ni se aclres<'ze 
cu încredere noul\ si ne in

rcln1im a :mrtr.1 cauza fic
căru.a. 
Ţăranii (.!arc vor fi năpăs

uitl de aulorilr1ti. inşelati ele 
speculatori, on supuşi la 
munci şi la tocmeli impovi'\
rătoarc cit• cillrc arvnrhsi 1 

prvpr1ct.1ri. sl\ ne încunosti
intc1c despre nevoile Cl' \'or 
avea; precum si toţi i-~'ri i ini 
t ni sinceri ai t'nuz0 i munci-

rilor t.irnn1 sînt ru ~.1ti -;ă 
ne relafoze prin paşlii J ·1ptt'le 
cc pot obsc>rva. (. Lampa", 2G 
f bruar1c IR87). 

• 
Z1h le ar1·sll.'a va np'lrea la 

la.\ l rc\'1stll ş!iinlifidi inti
tul tll "Buletinul socictl\\ ii 
de medici st nituralişli " si va 
li redal'~atll în limb~ 1 om„nă 

SI rranceZ'l . (. Unh;rrsul ". 2 
februarie ,1887). 

• 
„Yorc:i poporului" c titlul 

unui nou mare ziar socialist, 
cotidian, care a apărut I t 
Pari~ sub clircctin ci-lor 

G ucsdc. Devillc l\1assard şi 
Duc-<..~ucrc}·. 

„ Strigătul popor ului·•, ln 
care c )la borau aceşti domni, 
a trtJ.S in judecată pe noul 
z1a1 pen ru uzurparen titlu
lui. \ltazboiul ", 8 februarie 
11187} 

• 
I.a 1 aprilie viitor, va avea 

loc inaug•1rarea T ipografiei 
Statului iu noul său locnl. 
C"onc;truit într-adins pe bule
' al'dul Elisabeta. („Guten
berg", 3 februarie 1887). 

• 
La Brăila a al)ărut un nou 

zi'lr tipărit în limba bulgară 
'iub titlul „9 August" (ziua 
cletronan1 printului Battem
berg>. El este redactat de re
iug1at1i bulguri care s-!lu 
staliil1t aici. („ Lampa", 3 fe
brua1·ie 1887). 

• 
:\lîine se va tine a doua 

adunare pentru punerl!a ba
zelor unei societă\1 coopera
tiste de credit s1 de incu
rnJarc a comerţului, ag11cul
t w·11 şi industriei nat onale. 

Locul intrnnirii e şcoala 
comunala din strada Clcmcn
te1. („ Un h ·crsul", 4 februarie 
l!Hl7). 

* 
Un institut de b;wtrrioloirlr 

~c \a rnliinta l u Uucun ~11 şi 
va [1 pus sub d1rLclia d-lui 
Dr. Babeş. 

PC'n tru acest scop Minist1• 
1· 11 ele In:ecnC' a cerut Canw 
n·1 un C'rt'Clll ex;raol'dinar dl' 
.ou OLI! k1 car<.> se \'a 3ropen 
'in. Lllllterc de rt•nta („ lt.\z-

hoiul·', '.!J Jtbrual'ic 11!1!71 . 

• 
Studcnlii facultăţi i dt• m1>:1i

cină c!. n Buc·~rt:şlt au înm1-
n;. • d-lui Dim Sturdzn. m1-
111slru al in~truc\ic i o adres:). 
urmata de 130 de 1sc.1h:ur1, 
prin c:i.·c-i multumc;.c pentru 
·1c ucerea ca profeso1·i a c Ic 
1r. Assach1 şi BaLeş. („lJn i
\ ersul ". 11 febru·1rit• 183~1 

• 
Shulcnţii din laşi .1u I uat 

J;udal>ila ini\i ali\'ă a or~ani-
7.arii unei reprezc>nla(1i lca-

tralc, W. carc1 produs va fi 
destinat l>t'ntru inaulcirea 
tn1111lu1 iltl!itru. poet Emi-
nescu. („Uăzboiul". fi fch;;ua-
111• 1887). 

* 

Comitrtul delri:at ilor Ca
merei a discutat si a primit 
prnwctul de lege prin cnrc ~e 
deschide gu\·ernul11i un crc
tht ele un milion 2 sute mii 
kt 1wntru cnnstruirea în Ca
pi tală a unui oa lat pentru 
t•xpoz1(i1 imlustrialc si aAri
cole. („ Universul", 10 fcbrua
nc 1U87). 

* 
ln Bră:l;~ Jocurile de noroc 

au nă\'altt cu atita furie în 
m,1sa soc1etati1, că prin tonte 
C'.1fcnelelc, zi şi noapte. la 
orice ora, cineva nu \'edc 
dccit grupuri şi stotw·i de 
cai to!on aJ:(1ta11 de patim.1 
stosului, lui :;apte Jumătate. 

mausului, cdnclu1 verde s1 
chl•mln de fer . 

Strainul cart! a relatat a
ceasta a adaugat ca nu l!o
~cştc m 'l.'iata Driulei dcc1L 
rulctn pentru ca asemănarea 
ci cu :\Ionlc! Carlo sa tic per
fecti\. („Galatii", 6 februarie 
lilU7). 

* 
Culmea neîncrederii. Dom-

1111 A si H. se încred atît de 
puţin unul inlr· altul înC'it 
dupa C<.?-si cinu mina cind se 
dt•sparl is1 numară 11ecare 
dt•gcldt• (,. Războiul", :!.6 fc· 
lln1ar1l J 887 J 

* 
Dl."Jmtatul F ... care de zece 

11111 OL l'JO se află in Ca-
11wni 11-1 dc!>chis ~urila o 
sin1:n11-.1 data. se .;coală intr
un.1 chn ~cdintcle trecute şi 

n•re ru\'Înlul. 
Atcn\1unc gcnL·r.:ilă. 

- lJ-k p1eşedintc. incc>pu 
dc1,.1utatul scump ia \ 'o bă. \'ă 
.1duc lu cuno:;tintr1 că un 
i.:cam din clre,q)tn e spart s1 
pulL•m sa rucim. Yă rog sit 
Juat1 in 1sun de u1 r.cn!a. 

Aplam:e ZI! m<1toasC' PrC'
şc chntclc 1 ecomandă propu
ne rea crimisiPi 1 ep,1ratiilo1·. 
\„ Universul ". 2 febnw 1·ic 
IHll7). 

Ilul>rica „„,~! it.al 'i clL' 
eh' ltoclica ŞERBANESCl 
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f)ornind de Hl 
Dacă nrict> m'=<."r e care .se 

n· pectă (~i e:-:tc respecrntă) 
!~i are „Abecedarul" sau „ln
drum:\rul " s.:i<.1, n:ci ip. ofesia 
de z ar„,t nu .poate fi 
e<>ncepul.lt :n afara „DlCŢJO
NAltULUl". c:i în.sumare a 
cuvintelor ce pot !1 folosite 
.';11 a noimelor de .,bună p;ir
t.a.rc" :i :tcl·.~t..ora în pagmă. 
lntrcb1rca „CU'.'.! SCR!FlM ?" 
H' ~ulrc.scazi'.1 1 ccl1ruia în 
partl', la n \ •Iul conştiir.ţei 

pi~Jlc.~ionale normale (capabi
lă, de-ci, ~.:i se scruteze :iu
kirri t'.c, d n pcr:.pecltva ne
t'<>nlcn tei aul•>dc;><işiri). ..Nu 
n i M' Cl're dccit să scriem 
hlnc şi , dacă se 110a tc. -.e
ni.il. <\1-.ta 1>oatc se mal JlO<'\

tc ~„. i.p n. a Tudo:- A:ghcz1, 
<lncă me:nurln nu ne înşe11lă, 
b sărbăto:"rea H nptze:i de 
ani. Jncom-:>a:·.flb1li şi ca vîrs
t.ă ~i 1 •n u. C'u ncînticcu
tul potrivito r de cuvinte, w·•uă 
nu ni se o rl lC.-<:: • să .sc:-.em 
normal ~ <''\C 1 M' ~.atc. ex
cep\iona l. Pc.ale .~c ;poale ... 
Da . 'l c normal pre.su'Pu
ne, în ::,(:..„-; 11 ,.;trie, cil cuv n
tului, :i rP<;fll'C'ia normele or
l·>graf.C(• ln ,. ·~»are, stabî
l!lc dP forurile compclenle. 

Pi'l.t in ur'Tl.'l cu -patru ani. 
a stc norme erau cuprinse 

n „Tndrcpla rul ortografic, or
loc1>i<• şi de 11uncluaţic", ela
b<>l'<lt, i;<.tb egida A.:adcm.ei, 
dE' Inst.tulu l de Lingvistică. 
în 1982, acelaşi InslHut, sub 
ac·ccaşi cg1<l<1 academ:că. a 
publ cal „DICŢIONARUL OR
TOGThAFJC ORT08PIC ŞI 
:.\lOHFOI .OGTC AL LTMBlI 
HOMANE'". o primă sinlcză 
de an>st fel, 13\'înd ca rcda::
tor re~poni.abil ipe dr. :.1.1:oa
m A\-rnm. 

tn suntlajcle făcute, din pro
prie 1ni\1at \'ă, în se~\'icîilc 
de ro:-ecturll nle cot'.di.ar.c.nr 
bucureştene, inclusi\' Ja „A
ge:1prcs·-. cei mai multi .:n
tcr:<>cut•)ri" ne-au clc1.vă:u : t 
că nu prc..it nu:dser[1 <le ace~ 
„DlCTIONAR" (re;>clăm: 
pentru n-oi. 1>chivale:i~ul „A
be~:lnr.1't1i" ;o;.1u „tn'1r.imaru
' • " prnf•'Sionnl t) ; tl\I c<•n
l>•OP .1 1 o!o.;!rca lu pur fa
<·ultativă ; unii. ma sce;Jt ci. 
a··~~ 1-nent..1u rom'"'! tat~a (';>re 
a 10k.s1 un c'.1lvni.sm) prin
tr-o ;·1·1llirii uimitoare · „De 

diCfiOllilf .. . 
ce sa-1 a:pl.cc..m dac.1, pc.~tc 
\Teo zece an!, :ar o !'J1 M~ 
schJnbe" ; pe cind al , aş
~ptau n:.i se ştie cc edir t 
spre a trece la api ca:«:•l mo
d:Lcărilor aduse de uit.ma lu
crare cu caracter normaUv 
cu priv;re la ser erea şi v<lr 
biroo corectă ! Dar ace.st dic
ţionar, aşa cum ,~c s.p.inc în 
primele rinduri -„c,tc un in
strument al limbii literare, 
prin mai buna cunoaştere a 
ortografici ofic iale i,i a nor
melor consacrate 1n ort.ocp:c 
şi în morfolog.e" (sub:inieri
le ne apar\in) Ca atare, nu 
întrebarea : „De ce ii apli
căm ". t•·ebu.e Ml ne dea de 
gîndil, c sora ci <;c.intrarâ · 
, ,De cr nu îl aplicăm ?". 

„CU:.\1 SCRlE:M ?" Nu ni 
se cerc dccît să scriem nor
mal. Atunci ? De pildă nu 
numai 'in paginile ~xtcrne ale 
ziare:or. o principalii modi
ficare adus.ă de „DICŢIONA
RUL ORTOGRAFIC. ORTO
EPIC ŞI .:\10RFOLOGJC: AL 
Lll\lBll ROMAXE" i.e apEcii 
de:-ula„t E vorba d1."l'pr..- ca
pit.o L l V o n Intro~ .ic >re", 
'lnume „Scrierea cu litere ma
juscule" : mai ales alineatul 
9 al cap.toiului, p· trivit. că

ruia S<' !\Criu cu ; ni\tala ma
juscul.:1 „Denumirile organelor 
şi organizaţiilor de s tat i,i 
politice naponale sau inkr
na\ionalc, ale întrci>rindcrilor 
şi in.~tituţiilor de tot felul ; 
dacă denumirea es te ale:Uuită 
din mai mulţi termeni. ma
juscula este obligatorie la toţi 
aceştia, cu cxccpra cuvinte
lor ajutătoare". A. i <'i t • b -
ne. st maţi corecbri ş re
da::t< r · „majuscula ~te o
bligatorie", ~i nicidet.'um fa
cultativă ~ 

„DE CE MULTE PUBLI-
CAŢII XU RESPECTA t:\
TOC...\.1AJ ORTOGRAl'IA '!''. 
Xu ne răm'.ne decît. f e::arc 
în p1r:c ş, toli laol'll t 1. stl 
trecem res pecta rea nor
melor ortografi <·e in vigo.ire 
!'a o elementară exercil!tr(' a 
profe:<.i<'i de zia ri<,t ! 

Ion RUT~ARU 

(continuarC' in pag. 40) 

65 de · ani 

de la 
r 

crearea U.T.C. 
(continLnre din pag. 1!>-

afirmat şi se afirma. pe de a!:l 
p.trt.c, nu numai ca o putern:d 
!oqă a t.:on.:.tructiel socialiste a p:;
t.i·ici ci şi ca un autentic prom~ 
colectiv .11 păcii, al celor mai no!!!· 
Ic idealuri de libertate, cle prietenie, 
înţelegere şi colaborare intre tG'; 
t:nerji lumii. între toate popoarele. 
ln acest sens. t.ineretul român ft"' 
tîoncază neabătut pentru 1.1-.ans11 
ne-rea în fapt a politicii exleMt 
a partidului nostru. a stralucitek 
iniţiative de pace ale prescdintelu! 
~iirii, tovan'işul Nicolae Ceau5cscu 

Fireşte, în întreaga activitate d1 
educare multilatera lă a tinerei ge· 
nerap1, de mobiliza re a accslda 12 
înfăptuirea exemplară a tuturnr 
pl:murilor şi programelor de dez· 
voltare şi înflorire a patriei soci..· 
liste, presa de tineret. ziarul „Scîn· 
teia tineretului" şi-au adus şi !ş 

aduc o contribu\ie specificii, con
formă cu responsabilităţile ce '• 
re\•Jn, C<.t sarcinile trasa•e de partid. 
Pornind de La reflc-ct.arca ampli, 
adec\•ată a nctivitătii tutuw1· ca!e· 
goriilor de tineri, popularizînd e~· 
pcrlcnţ... îna:ntal.ă. militînd neab3· 
tut pertTu culti\·area in rindunle 
int.:-egului tineret a principiilor si 
normelor comuniste de muncă şi 
viaţă, pentnI mobilizarea şi impli· 
ca.re..'"I exemplară a tinerei generalii 
în contextul efortului eroic al în· 
t.reguJui popor deous în istorica 
l>!}(!l'ă ce făurire <I socialismului sl 
comunismului pc pămînlul paUie' 
presa de tineret, ziarul „Scînleia 
ti ne retului·· s-au consl1tuil şi se 
coru.lit.uie într-o veriLabilă cronică 

vie a muncii şi vietii tineretului, 
a devenirii sale comuniste, revolu
~ionnrc. 

Apropiata aniversare a 65 de anl 
de h creru:ea Uruunii Tineretului 
Comunist şi a 30 de ani de 13 
înfiinţarea Uniunii Asociatiilo~ 

Studen t!lor Comunişti din România 
r<.'prezinlă pentru înb-eaga gene:'1· 
\ie tinllră un minunat prilej de a 
reflecta cu mîndrie şi .satisfac\ie la 
munca sa plină de dăruire, de obne
gn\ic ş pasiune. de a-şi reînnoi 
:ingajamentul revolu\ionar, de inl· 
mă şi conştiinţă, de a Iace totul, 
ele a r.u precupeţi nici un efort 
penLTu a îndeplini întocmai CU\'În· 

tul pat" id u lui. aşa cum le-o ecre 
tovarăŞul Nicolae Coouşescu, tova
nişa Elena Ceauşescu. părintii şi 

îndrumătorii săi cei mai api·opia\i. 



!mi>rumutând una di !ll
tre ex;presi ile oonsa:cra
te ale teatrului, ;putem 
spune că Almanahul 
ŞOIMII PATRIEI '87 
nu est.e o sirrnplă pre
mieră, d o ;premieră 
absolută. Nou,tatea o 
constituie. deci, nu doar 
ed'ţia, ci almanahul în
su~i, cea d'ntîi !PUbli
ca\ie de ace.sit bip (afla
tă acum la primul său 
număr) dcsti!Ilată unor 
copii atît de r.m: ci 

, Intre 4 şi 7 iani. 
Valoro..c'1Să se dove

d~te iniţiativa şi, deo-

Am primit la redactie: 
J 

Potrivă, realizarea ci 
publicistică. Una <lan 
primele caHtăţi ce se 
oer menţionate se refe
ră la strădan:a autori
lor de a nu ignora n ici 
o cli1pă vîrst.a cititorilor 
(in multe cazu.ri, am 
putea sp.mc a auditorii
lor, cit itori fiind de 
fa'!>t. tpă11inţi i , educato
rii etc.). po.sibiairtăţile 
lor de înţelegere. căile 
oele mai dire.::te de a le 
atrag-e si a Ic r<'tine a 
tenţiia. Inccp1:n d cu co, 
pertele. tre ~Sn:l prin 
fiecare ·pagină, alma
nahul este o generoaisă 
ex1plozie de euloare, de 
imag'ni, o alăturare de 
l in1ii . c<mt.uruiri. nuanţe 
ce bucură ochiul micu
liui cititor. trezi1J1du-i 
in.te!·c.sul şi •pen tru text. 
Aşa cum este firesc, 

prcdciminant e caracte
rul inst:-uc'ti<v-edueativ, 
dar instruirea, educaţia 
apelează la meLode „pe
dagogiice" atractive <,;i 

tocmai de aceea c.onvin
gătoare : poez[i, dntece, 
s::u rte povestir i, legen
de. l:x>nzi desenate, 
jocuri. In(ormaţia ofe
rită e bogată. diversifi
cată, vizînd lume.a în
conjurătoo.re - a oame
lo!', pla.nte~or. animaile
nilo r - dar şi actu.ali!-a
iea social-politică desci
frată pentru puterea de 
înţelegere a celor mici, 
istoria şi zestrea cu ltu
rală, spidiuală a tării şi 
a lumii. Ultimele pa
gini, ded i1Ca'te ;pă.rinti 

Jor şi educatorilor, con
ţin sfatiuiii, sugesti i, in
fol'l'na ţi i de rea~ă utili
tate celor ce şi-au asu
mat important.a respon
sabilitate a creşterii ş.'i 
formării t inerelor vlăs
•tare ale ţării. E limpe
de, noul almanah a 
pornit „cu dreptul". Nu 
ne rămîne decH să-i 
urăm „1111ulţ.j ani îna
inte" ! 

C. D. 

Iarnă la. Vatra Dornei (Foto : Gabriel MIRON) 

, ,Uibiiotccu 

nttrnifift ·· 

ele Ht f C<lilCfitl 

„Sportul" 

• Din rc<lactia coti
d ia.nuihii bu<:ureŞit.ean de 
ş,peciali-tate · „Sportul" 
ni se semnaaeaz.ă o in
teresantă In:ţiativă a 
Crunitewlui sin::i.ical : 
constituirea „BIBLIO
TECII HARNICIEI" a 
colectivului redactional. 
La baza ideii a stait 
constatarea îmbucură
toare că în redacţie e
xistă actualmente n1u 
mai ipuţin de 18 lucră
tori (red·aietori, repor
teri. fot.orcp·o.rteri) care 
au publilc.ait căr\i. 

Printre cei mai har
n ici pe 1plan editorial 
îi pu1t:.ern ci'ta ipe Ioan 
Chirilă (eu 17 tiitluri a
părute. din 19.63 - cu 
„Decatlonl\ll de aur", 
pînă în li9186 - cu 
„Zile şi nopţi pc sta
dion"), Romeo, Vilara, 
Radu Voia.. Ovidiu Ioa
niţoaia, Petre Henţ 
(mereu in oouaborare 
cu colegul său Paul 
Ochialbi de ·la Ager
pres), Mircea Tudoran, 
Tiberiu Stama, Paul 
Slăvescu, Emanuel Fân
tânea.nu. 

Celor 'încă activi în 
rcdactie li se adaugă -
tot c~ un bogat bilanţ, 
pub1ieistic - 20 de foş
ti membri ai .redacţiei. 
Campionul acestora în 
domeniul editorlal este 
Victor Bănciulesou (cu 
21 de volume ipubl:ca
te, de la „In,trecerca ni
tuitorilor" - în co!a
borare cu V1ictor Nămo
laru - in 1948, p'ini la 
„Mai mult decît o vic
torie" in 198fl). iurmat 
de o lungă l'stă de au
tori, o:n care cităm pe 
Sebastian Bonifaciu, 
Gheorghe Epuran, Tu
dor Vornicu. Jack Be
rariu, Mihai Ionescu, 
Horia. Alexandrcs C'u. Se
ver Noran, Ion Mihăică 
(albume foto). 
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„Documentar internaţio~al 
G i o v a·n ni Giovannini 

De la cremene 
la siliciu (V) 

Televiziunea, 
o îndelu11g--ată preistorie, 
o rapidă clezvoltare 

InvcntareJ te!Aviziunii nu a fost 
un eveniment f7,0Ja;. sau o iren:e i
zolată de cn~n mente. D!.mpo~rivă, 
ea este rezultatul unui procc:- 'in
de1ungat de ce.rccl<.tr: şi dt>:o;roperiri. 
de t•x,pcrienţe no. şi de ,1cumulări 
originale. de cuno.}t'nte dob'ind'ite. 
M:ii exact. 'dup;' cum rele"·ă Wi
U'.ams, .,ea este r<:'z;ilt.alul unu' 
corn.plex de im·enţii şi :-;ucce.-c ob
ţinu te în domeniul eloctridtătii. fo
t<>grafiei. cim•mntograrîci. radiofo
nic ". ln ultimă 1nstan\ll .~e poate 
s">u.nc d. in fP<.>rioada 1118'" -ir ·o. 
tckv zlunea .a f05l 'zolat..'l c:i obirc
tiv tehnoloc:ic speC:fic 11ci'I'<\ în 
mod deliberat indepcndenLi cie 
fmncniile limitrofe m'.li Sl'C\ .a'll'n
titc. far apoi. dup.'i <> pa11z-'i. de 11 
inccputul an.lor '29 p1n1't la a"lar· -
ţia :prlmelor modele de leJcv z'un<' 
publ'c;i şi particulară din anii '30, 
s-:t dezvoltat ca o activit.."11~ au 
tonomă. cuno.scind o dezvol~re de
plină în form'l S't „ „"titu\!onq· _ 
(cu alte cuvinte, cn !>btcm induo;;
trial c:>mplex, c.1re se : ::frcsa um 
publ c din ce in ce nni larg de 
const:.nnbr'). ime:iial d:.in!i cel 
de-nl doile!l război :nc.nd:al. 

!n „p:-e'storia" înde1u ngat.ă a 
levlz:un.i $C evidenţiaw in 'P' mul 
rtnd .ce:cet.ă;·ilc cu privire la elec
tricitate, c.lre, in :;ecole'e a' XVIII 
lca ş al XTX-k·a • .s-a11 tnrsfo:"'Tlc. t 
dln cercetăr: lf1lo.v>fice in {"erce1.'iri 
tehnolog·ce (paratr..'isnet1•k. nil.1 
\'Oltn id\, generatoare.Ic), i·n <:oncor
dan\.i1 nu întîmplătoare cu un s'.1-
dlu deosebit ode 'moortanl al de7-
Yo1Ulrii orNlucţle1 • ir.dustr:ale. fat:'i 
de <::arc simph maş.nlt cu ,'\bu::: cn 
de-acum dC'p.:'\şiUI. 

ln al doilea rînd. nu putem ~;i 
nu tln<>:n .sc.:ima de dezi:o:t.1rea te
legrafici, ca:e, graţ!e av'intului în-
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r.eg'.stnit d<l tram;porlul fc::l)v,:ir d'n 
a doua jum!1tate ~· -eool11lui al 
XIX-iea. ,'\ tre<:ut de la s stemele 
primitive de sam„"lallzare cu sl1"gu-
1e:e şi st•mafoare la a:lopt.aren pc 
scară lat·g'i a invenţiei lui Mvr.se. 
njungînd, în sfi:-..ş:t, ln jurul anu
lui lll70, ,fa un si~tem gcnc:-al de 
tc:egrafic c!e~t;"că, fo t:m? cc tc
:~fonul se ifi:-tna ca o nouâ inv.cn
\ic d:.stinct.l1. 

D.1loc nc·i( ijab.ll1, şi în lcgJ\t ură 
cu te:.ev ziunca. 'ine<·pc sA se dcz
\'ol:.e fot11i;rafia, de !a Idee.o. • .sc:-ie
r'i lum'nii" (wam;"Ui, pr'ntrc nltli. 
de We-:l1\W<"od si Davy în 1!102) la 
~oluih tehnic;\ a mnrimării im.1g.i
n'k1:, ob\in'..ltă m1i tnlîi de Niept·c 
(lf:l 6) ş' apoi de Da,querr.e (183!'l), 
pin3. !a .,ex"J!07ia" p orLret'st'cii c1i
t„c j:.im!it!lte1 se"<>l~ui. fa\'o:i~.Jtă 
tl<' er:Joca mnr'lor :1no~ra(iun' lcci 
care plecnu doreau sri l.'.lse familii
lor lor o imagine drept amintire). 

tntre t!"l'r.), :nce:>ca ~ f.(' afirme 
cj !decn cinC'mato1?rafi<'i : <lac:\ lan
\.ern1 m'.lgică (p:oi<'ct1.:i pe cli5<'~) 
c·a c•in1~cută foc.'i <l n M~~olu1 r:l 
XVTII-lrn. ar s•mtila m:•carc Ca 
unui c:1şMt pe ai'u)) 'l fost re~l -
z-i'.ă ~n 1-;:rn. 1n::<'plnrl cu anii 
lll35-26 as stăm l:i o det.v<'liar" a 
siMeomc~or rme~ciri~P cinemnto.,-·,fi
ce (cum ar !i wherl·of-llft>), "JC''1l"tl 
a "'e alune:~ -;pre .:f\îrşi'u: <cMI 11 ii 
la lurr.'irllc lui Fr:e•e-GrcenE> ~1 :ile 
lui Edison cu nrlvirc 1,'l ti-hn1cile 
el<> fil"llnrc ~i C<' prole~tie. 

Idee:t tclcvi7:1unit. după ~·m nm 
"'"n nrt. cr:i 'm:>li<'iUi in mu1tc- di:i 
aceste d"~""'~·~i şi, inl:- "IC'"ăr. 
este ~"eu ' o sc').1r!im. 'în p~'mele 
ci f.a,r,r de m:lturiz'lrc1 f"lt~-· •lr
g:-afiei mai sus <lescr1s.'\ 0:1 d'l'ă 
pent.-·J u~ f<'l de prim!'\ „C'On<'f'
pc:-c" tehnolog:c.'\ de, încA cnnf.1-

dl, a te:e\·: ,dun ·;, ,putem lua a:i 

1&42, cind englezul Ba!n a VJS li 
pun::t un aparat rudimentar pe:i
tru t:·aru::n t..c:·c:i. .mag'nllor fixe la 
dbtanţă prin \nt<'TimCdiul firelor e
lC'ct:·lcc. C!nci 'ln ma! tîl7fo, ~ 
kcwell pre7lntli duplic.'lrea via te
lefon : în 18G2, C.'t.<;elli trnn.i:Tl:te • 
mng'nl p:-'n ! :- la o distan\,ă cons:
der1bl1ă : în tnn, în timp ce b· 
orc:iw 1.1 lt: minalul rab1ulul ~ele· 
gr:ific trans:i.'lanLic. May observi 
pr.ijprocl:'lţi!c !ot<>.>e!ll;:bile ale se!e
n.u h1 i (care !uscS(' dt•sco;:erlt la 
inc<"nutul scoolu\lui şi ullll....al rpenl:u 
r<'zlstcn(c). ln sfirş:t. pc mull'.tJle 
căi - d:inl C'Jm !'cr!e W'lliams -
ur.minrl o. cer:nţ.1 d.ejn clară, mij. 
loa< rlc de tran<,mitere n im~in!. 
lor şi imagfn,Jr în miscarc er.r.i 
act v c.1utate şi. într--0 foarte ma:t 
m"!,Jr.:i. cle;oo„crite. 

Dar .<:.ă l'<'\°C"l 'm la „aJ>nr'ţL'l" '!)!O· 

priu-zi.<:"I a t"lcw'z'unii. h JRgJ. el 
i>"'lar"" într 1n r.oma.'1 ~m nt,if ro-'1~ · 
t 1-;t.;c de> Alb ·rt Rob:d<' (Secolul 
D llu:"1zeci). c'l np.:irat de vtz onm 

ti ~tnnt.'l clc.num;t „te!e'on0<0<n·; 
dar nu ~ tTc 4 ut u:'I .a"l dl lil":a~ura 
fl'inti!'~l)-fnnL'lstk.'l i:iccr. .c:ă de· 
\'Inii .ann "" ·f'al't'lll' o dată C'1l 
rl'<1::iul lui ~ .lc.r,,•: (de la numele 
inv"nt~+1 -i1l slil!, u=i ,.,.Js stahil t 
in <ic··m'.ln al. un '1.:>arat de b!
le1ni al ima..:in•!or <':trc (unctiona 
p1"ţlal mer:in'c. na.r\'al „Jectric. şi 
c·1rc "':1 <i"mlna induc;tr:1 1<'ll'v'z111-

nii p;nă lin .anul lP'l'.\ „cl.'lta de 
n"l<.'C'rr" a •clC'viz'uni' în intrez'me 
r'N"!rnn'c·o\, ,',rest ii an:1r:1• i !>e ,.,,. 
• l?, 1ga i".~5 trc·)I al 1' irven1 
e<-lu1P-le fotnelcclirice alr lui Elsteql 
C.•itPl (tll-!JI)), 1 Ub Jl "11 „. '(' ca' J(j · 

c• 11 lu. BrtUn (18.97). rcc1·n'orJ' 
.:-u ruc e'lto:!'ce al lui Tos'~ 
(1 'ltl.îl. m·-0i„:tul de camE.>::ă e1e::tr<'· 
n'd\ clP luat vederi 21 lui C:t.'n:>bell 
5, n'on onn. 

(' e e>lf' „1ementul n'lu in li· 

r ' «lerio:id't .:~torid" CI' O dro
.se'J.....-10 de pe„ro·„i::i •• nr-"1sto""iră• 
d<"<'rr li .anler!<ir ? Pu„ <;i .simoh1 
C::i ul ră mi ~" m"a; r<iut~ num.ii 
m ii" '<' !Ph"l'<'" oarera:-e n<!l'l'-U ~ 
trnn<rn'ta im:u;inl ~n il'll;"Cc1re. r' 
s-.a t:-0'rction'lt un obierli \' tehnriln· 
J?i" nnume co"e est<' lele-vl:ef11n1> 
y;z'on:irea 1:1 ciisl;mtfi .a l''1"r imn
'!inl nfl1+c în m·scne. '>b1<!:t'v re 
î~"e!'IC --11 conce.ntre7f'. in '1100 1~· 
;n"!i f"V!dE"!'l~. oroq:-e„P1E' t.ehn'ri:> c~re 
;-ntrrio:- „'\ri>:i,1 aprnolat" în e.<<'n· 
(11. d!!: d'feritc c1 !'C'Op. 

Tn aceh5i t:m„ însă. nu E'.<;te 1n· 
tC'l~ citu<>i c!e pu'in faj>lul c~ telr
\';z111„„a C"tC 0 ni'l\I~ fl)mi!I !'Ot'll'I\ .. 

<:l. „, „ 11re. o ty'IPntial'l ;11•fv'l>.'e 
~cOn"lm;c5. un potent' 'll ~;st.om ce 
p··odu•"lie 5i !n<;+ tuli ·n'll : d<' a:cf 
dect•r;-e ~\ lnte~e;•1l slab din '[)3:-1ca 
n•p'crn.n"I)- c;I a f ·• , :- f"""()!"Orr:ice. 
c.:i~ n\'<'"t~c '> 1• n Î!l """rdon~rea 
c;i c;'.~ •c>m1tlz"l~C'1 ctifer;trlor cercr
!lr; în C'U""I. m11: 1les d'lc"I ficPm o 
comparaţie Ml ceea ce se tnttmt>ll 
Mnoom'tent ţn dome~'lle e1ect!'!c -
t.'1\11 tele~"nle1 ~i al t !egro.!le! 



-~nzind marilor cerinţe gene
e a!e e:>ocii .ş; deja .,maturi1..ate" 

ca mportante forme .&<>ci.ale). 
li;i este intîrnp"ător fap'ul :.-.'.\ s1-
•1a se schmnbă rad!<:31 pc la "în

i:t;XJt'Jl an lor ·20. C:nd. după 
'.!1.".S:ormarea experienţe ; cinema
~ftce (de b produ' marginal l.a 
·odll.S central al fo1melor soc:a.c 

t.m;nan te, odată cu explozia pri
·•• fe:iomcn de irpularrt.alc a 
: . .stele" de cinema) .şi după 

a,-meul atins în dezvoM.arca radiou-
(de la mijloc avansat de te'.e

s.l!f1c la Ior.111<1 .wciaUI. 111.1u.ă. <.:u u 
mre putere de oonv· nge=c. aLit tio
tică. c' t si comercială). :dec.a de 

te'cviz.une· devine al treilea J>dl al 
n~i seci.or care nu mai ipoate fi 

mfandat cu alLcle aprQP'iia•tc (ra
dioul, cinemaitografi a, televiziunea 
ân~ altceva (aţă de el·ecLricitate. Le
efo~ '~" teleg<raf'e etc) .ş i m.<lni!e~it.ă. 
n cadrul acestui sector, IPniimele 
;mptome ale unei autonomii lch-

30Jo;(ce, economice. culturale şi 
~iciale (inc~1mturile, cu alte cu-
~te. <tle acelel . .f<>r\e" pc> care cel 

de-<il doilea război m(:n lial le va 
nsr;nli şi preamări def nit:v). 
DJr adevărat1 . ..o: vi liza I ie a te

~.'liunii ". "în S.U.A. ca .şi 'in Eu
:>Jlll ş1 în restul lum :. va începe 
• '1131 după pauza impusă de cel 

de·al doi!ea război mondial Tn 
ns o s:ngură tară d"n lume, -

Mlrea Br'tan'e - av<'a .un ,program 
""6\lht de televiziune Tn 1946 
1-a ~ alăturat alte trei tă:-· 
F~n;a. Statei<> Un'te şi Uniunea 
SJVcfcă. Actualmente. televi7.\l-
•ea este pre:wnt'i în majoril:ite;1 
001·i~;toare a W'irilor lumii : încă 
'in 1976 s~a închcia1 oroce-;ul de 
]l.1trnndAre a ei ln ţ.i1rile demrollate 
xlată cu ininoduccrN1 11cest~ia şi în 
A!ric.a de Sud (7 mipi~diicată 'Pînă a
'unci nu de motive tC'hnlco-cc-ono
'll'ce. ci )Yllitiico-rasiale) ; dar si 
prezenja te leviziunii în tările lumli 
a t:-eia este ~ c.ale dC> sabra\ie. 
'::.oă ' ntroducerca fA1cv"ziunii 1n 
5'. Lgnka (1979). în Birman' a (JP 0 1l) 
11 •n Mozamb;c (în ianunrie JCIB2) 
s:. totusi ... satul t?lobal" re„1iza1 

ce !eleviror e31e i n-:-ă deuarte. Trn t r
adc··ăr. prt'>'·:-nt-0 tclcvir.;un·;. dE'
:ia:'e rie a fi omoqe!l~ in toate M'
~;r.!e lumii. se caracterizează p-in 
"eoscbir' enorme de d:fuuire ci ele 
- :m• Din aorox mat'v :ţ5 OOO de 
•·an.<maatoa:·e ex i.•ten• e oe r>ll'lnP
' . aoroape jum.'il<ilt> ('Je<;\e 16 OOO\ 
·~t con-e~t„aft> in E111"'"'l. 'ar un 
•umăr aore<::'lbil (4400) în Ameri
"1 de :\lord. tn an-amblul lor. t'irile 
'•znl'.a tE> <toate tăr"l<' eurnpene. 
~~·et~ Unite. Can1'1a Uniunea So 
e"că. Ja1:xin'1. J~rn ·tul. Au-;tr1l;a. 

X· .1a Zee'n:idă 'i Afr' ~" d<' S;.kl : 
„ rox.m'.l{iv °O'CSl~ un s(c>rl d"n lo
t"Jitoril Terrei) delin 9:i la sută d'n 
l'3n~miţăt0arele tl<" telev:7.:1.me. tn 

limp ce ţările în curs de demoila:·c 
deţin restul de 5 la sută. 

Aceleaşi disparităţi le in.tiln:m în 
răspîndirea aparatelor de recepţie. 
ln anul 196!>. două treimi din telc
\'·zoarele d:n întreaga lume <.>rau 
ooncentrate in America de Nord. ln 
deoen'ul '6'.J s-a înregistrat un a
devărat ,.boom" al \'inzăriCor în 
\.ă!""ile vest-europene şi in Uniun<.'a 
SJvie!;~cl. motiv pentru .;:arc. în 
anul 1970, situalia era mai echili
brată in zona ţărilor industrializa
te : aproximativ 35 Ja sută din te
kvi.rA:>arde d in î111.n.:aga lume :.int 
concentrate :în America de Nord, 23 
la sută in Europa, iar 113 la 15-ulă 
în Un iunea Sovietică. De<:en.ul '70 
a cunoscu t o ex1panisiu1ne a ;pieţei 
tel~vizium i i şi i n ţările subdezvol 
ta·te, dar tend'inţa este abia la i.n
cei;>u t : să ne ~indim la As ia. cu 57 
la sută din 'J)Olpu laţia ~obului. care 
deţine doar 10 la sută din televi
zoarele exis tente pe planetă (din 
care, mai bine de jumătate sînt 
con:entrat.e numai 1n Ja,ponia) şi 
la Africa, C1.I ipeste 10 la sută d n 
populaţia mondială, care nu are 
nici 1 la sută ct:n tclevizoaTC. T()t.<l
li tatea relat:v m:că a ţărilor dez
volbte po~ă .şi azi aproa,pe 88 la 
sută d·n toate aparatele de recep
ţie din lume . 

ln sfirşi t. în inter:orul acc!loraşi 
ţări. răspîndirea aparatelor TV poa
te fi puternic di~rooorţ'onată A
ce>t lucru nu este valab'l (•'lu e<;te 
valabil în măsură foarte m'că) pen
tru tările dez;vol t.ate. unde semina
lele TV pot fi caiptate în general de 
cvas:totalitatea populaţiei. D.ar 'in 
toate ţările in curs de dccvol~:ir-e 
mna de captare este destul de res 
lrinsă. fiind in general l'mitală la 
zonele d:in jurul capitalei si ale 
c~torva oraşe ma r i, cu ex::€1î)ţia pu
ji nelor cazuri 'in care (c3. de pil
dă, în I n:dia, în mod ex1perimt"nl al 
în a doua j umătate a arnilor '70, si 
în Indon ezia. în mod stabil) oot fi 
ut'11'iz-at i sateliţ i pentru o difuz.1re 
generalizată si ramificată a progra
melor de televiziune. De aceea, în 
majorita tea tă1~ilor. televiziunea :>e 
înscrie in decalajul d:ntre oras si 
sat. djntre lumea urbană şi civili
zaţia rurală şi. în loc .<ă le aprouie. 
c:ont.ril:r.iie la accentuarea ace-;lui 
dec<tlaj. dE>t~in'-id ('hiar deo<;eb•ri 
de tip cultural. ideolog· c, compo~ta
mental. 

Este olX>~~un. lolusi. să clarif·.căm 
faptul că .. inegalitatea în domeniul 
te~evizi1•nii" in lume nu vine osin
gu.-ă. E3 este. mai :iles. ind:'(:'ul 
unor orofun.de ine~ai"tă\i econom:
ch. Există. într-aoev.ăr. o sl:in"'i ~()
relaţie i n tre difuz.a.rea tele'''7.htn ii 
şi valoa:-ea p:-odu5ului nation~1 brut 
al unei natiuni : înit r-un sludiu re 
reritor la iperioada 19<l0-197() s-a 
;;tabi1it că în ţările situate sub ni-

vclul mim:m de 3M de dolari pe 
locu itor pe an, număr.ul apara-te:{>r 
de televiziune er.a tot infer.:or cifrei 
de 27 la o mie de locuitori. in timp 
ce în \.ări cu un produs nation'll 
brul de pesle 600 de do~ari pe lo
cuitori cx'.s tau 'intntdeauna pes:c 
:rn de tclev1ware la o mie de 10-
c.i: tori ; numai in păbura i~te:-m~

diară (intre 300 şi 6-00 de dol3.r.l se 
înregistra o \•ariab·litate imµrevizi 
b'lă. 

Ră.mine .<ă ne întrebăm : ce se ,.a 
;'ltÎ"lOPla în vi tor cu noile tehn >
lo~i1 din domeniul televiziunii? Se 
va construi cu adevărat. în mod ra
pid sau trc-plat. acea ,.comunita•c 
electronic!!". ob:e:t:vă care as•ăzi 
c . .;le num·1i un v:s sau un .::oşrrnr ? 
Ptnă una alta. un lucru este cert: 
in anii 'llO, televiz:une.a trece pr·n
ir-o fază revoluţionară fără prec-:
d('n\. Acea<;\a se înregistrează 1n"ă 
o duLă fo zona ţărilor dezvoltat-:. 
dar. în cazul fo soc-tă. C'"J('er'T;Je 
tehnologice s'int atit de . .ip:anet:i
re" ln s lrudura lor, înc!Ît va fi :m
posi1bil să nu se reţ>er~tez<'. înt:·
un !el sau altul. şi asu19r.a \ărihr 
s •1bdez.v0Hatc. 

Această revol1.1t•c are muW·ple a -
pecte. t'late fundamentale. Dacă Pe 
eîndim la tehnic"Ie de difuzare a 1e 
t<el1?v•z:u.nii. ne d'im !'e3m:l d ~-·t

telitii. cablurile. fibr<:>1e opti::?. an
tenele i'Tl:iiv'duale sînt dc-ac-Jm 5n 
măsură s'i ooar•~ receo•ia l:neji<t. 
orelutinrlcni si 'in m'.!n'eră l><'rfe::t1. 
Din minct de vedere p:·oducti\·. ir
strumentele elect··onice rof·s•·ca'e 
(ca:-c ut"Ji7ea71i adese'\ drei:>t ,.su·
să" calculato„ul), fac ca proin-.ame'e 
s'i fie tot mii raf n:i!e d"n O"..tnrt re 
vedere c~·.p~:c şi lot m;:ii rau' d iT'
tocmite ln m·p·ea p!.at.:i a:Jd'o-v· 
:n111'L în fine. în""" să se r"<;')ÎP
deacc.ă alil inst.rumente dcst'na•e 
:>"l11i 117. d<''it te1c>vizo~uJ <cum e•'I' 
t.<>le~ull. cit si m'ilo~ce de rnno··t 
nrnt ru n mai bună cxnloat;:i··e tr;o
d;i Î·OnaHI a (''l"'ln'thLi .(ln te]P\„Z<'l" 

(de "1 v•deO-•CP,•cte h virle0-cJişcur·1 . 

In M'Tl<;ecint.1\. se cree.'17.<l sau !"e 
con~ol'<iea71! inf.ereş.e economice 1• -

1·iasC' 'in interiorii! sau î.n iurul :i 

fncerii \,<.>lev''l.iun'i. care. f'•:-e<:h" . .,.,l 
ma.: sint Fm"late b o far'.t ~r-1 .11lh, 
ci sin t de natură internatio"'l;t15 

! n a::elstă „naradă" a nout''Wlnr. 
!eh'l1'c;le de difuzare i!lfllu~n'"'l7"i 
în mod direct as-.ipra cch;l;brelnr 
polib"ce d"n lume. Moti ale"> !'atel'
tii. de~:-e care auz·m vorb'nd·1-i<~ 

de multă vreme; chiar şi omul de 
nnd ştie cli c per.ni~ n:.i nurr..a' !'ii 
se telefonez~ :n'I' bine si rr..<1i -a
p'd de la un capăt la altul al lu
mii, ci să se urmărească şi .. tran-;!11i
siunilc directe" ale ca""Tip:ona!elr r 
mondiale de fotbal. lansarea nave
tei spa1iale ş a.m.d. 

T1·aducere şi adaptai·e de 
Emilia COSMA 
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Cenzură 

,.Journal.ist". care apare sub 
egida Uniunii Naţionale a 
Ziariştilor Britanici (N.U.J.). 
publică în numărul său din 
iulie tnecut informaţii privind 
cenzura asupra mijloacelor de 
informare în masă din Africa 
ele Sud. 

De altfel, revista britanică 
prezintă o mostră de ceea ce 
înseamnă „ libertatea presei·' 
in Repualica Sud-Africană. 

Este vorba de un articol am
r ut;i t din W eekly MaE". 

Un salon internaţional de 
satiră politică tema dato-
riei externe la 

14 septembrie anul trecut, la 
Havana. 

Juriul a d:ecernat premii 
unor caricaturişti din America 
Latină, din Europa şi din 
Asia. Premiul I a fost obţinut 
de caricaturistul turc Cemal 
Arig, iar ceilalţi premiaţi au 
fost Boris Eremburg (U.R.S.S.), 
Efren Maldonado şi Elio Flo
res (Mexic), precum şi Krzy
sztof Gorzondzil (Polonia). 
Expoziţia, organizată de 

săptămînalul satiric „DDT", a 
reunit 123 de caricaturi din 
America Latină, 128 de cari 
cat1iri din Europa, 32 din ţă
rile arabe, o caricatură din 
Australia şi una din Filipine, 
precum şi trei caricaturi din 
America .ie Nord. 

Distincţie postumă 

pentru Carrasco Tapia 
Uniunea Ziariştilor Cuba

nezi (UPEC) a decernat, cu 
tit!u postum, distincţia su
premă „Felix Elmuza" ziari.5-
ristu lui chilian asasinat Jose 
Carrasco Tapia. Decizia luată 
d e UPEC a fost anunţată de 
secretaru l general al Uniunii, 
Ernesto Vei-a, în timpul unei 
ceremonii organizate de ziariş
tii latino-americani partici
panţi la un curs în cadrul 

Institutului Internaţional de 
Ziaristică „Jose Marti" din 
Havana. 

Despre arestarea şi asasina
rea mişelească a ziaristului 
chilian am mai scris în unul 
d i n numerele trecute ale re
vistei. După cum se ştie, 

ulterior, cadavrul său a 
f ost descoperit pe o stradă de 
la periferia oraşului Santiago 
de Chile. 

Invitaţii la participare 
8 A 5-a Bienală internaţio

lă de umor, Cuba '87. Orga
nizaţia Internaţională a Zia-

riştilor (0.1.Z.), Federaţia La
tino-Americană a Ziariştilor 

(FELAP) şi Uniunea Ziarişti-

lor Cubanezi (UPEC) invită 
desenatorii, caricaturiştii şi ar
tiştii plastici din întreaga 
lume să-şi 'prezinte lucrările 
în cadrul celei de-a 5-a Bie
nale interooţionale de umor. 
Expoziţia va avea loc la San 
Antonio de los Baiios (Cuba), 
în luna aprilie a.c. 

e Ă 13-a expoziţie tnter
presspholo 1987. Tradiţio
nala expoziţie-concurs se 
va organiza în acest an între 
23 octombrie şi 23 noiembrie, 
la Bagdad (Irak). sub deviza 
„Pentru pace şi înţelegere in
ternaţională, pentru umanism 
şi progres". Se primesc urmă
toarele categorii de fotografii: 
ştiri, reportaje, portrete uma
ne, fotografii pe teme sporti
ve, „Omul şi munca", „Omul 
şi viaţa", fotografii în culori. 
Cîştigătorilor le vor fi decer
nate o medalie de aur, două de 
argint şi trei de bronz. Ma
rele Premiu al 0.1.Z. va fi 
acordat pentru fotografia sim
plă sau pentru serialu! care 
va ilustra cel mai convingă
tor deviza expoziţiei. 

Discriminare 

rasială la 

„ Time" 
Gregg Morris. fost redactor 

la săptămînalul american 
„Time", a acuzat această re
dacţie de a fi promovat o au
tentică discrim.inare rasială. 

Morris, ziarist negru, a fost 
silit să părăsească colectivul 
redactional nu din raţiuni pro
fesionale, ci pentru că a fost 
etichetat drept inacceptabil din 
punct de vedere „cultural". El 
şi-a scris odiseea în paginile 
cotidianului new-york-ez „The 
City Sun", menţionind, în spri
j inu l dedaraţiei sale, faptul că 
di n cei 223 de redactori a.i lui 
„Time", doar 10 sînt ziarişti 

negri. 
CUeva organizaţii america

ne susţin poziţia lui Morris. 
Este vorba de Asociaţia Zia
riştilor Negri, Alianţa Naţio

naiă a Ziariştilor din Lumea 
a treia etc. 
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Inforpaz, o agenţie de presă cor•.!sponden\i afla\i pe toate 
cele cinci continente. Bt•?eti
nele sint difuzate prin inter
mediul re'elei agenţil'i Inter 
Pre •s Se rricc. La sfir~itul a
nului 1%fi existau .i:;o a'Jo
naţi în aproximativ 60 de tfo·i. 
J,mmotoril. agl'nttei IJYFOR
l 'A7, distribuie gratuit bule
tinele editate. 

pentru problen1ele păc11 
Tn urmă cu un an, nu <1<'

parte de Sa11 .fose (Costa R1c<1) 
a fo.st stabilit sediul 11oif 
Agenţii de presă a U nit:er.•i
tdlii pentrn pace di11 cadru l 
Organizaţiei Xaţitrnilor Unite 
- INFORPAZ. Obiecti'11ul el 
este difuzarea i11 întreaga 
lume a informaţiilor referi-
toare exclusiv la pace şi la 
drepturile omului. 

Factori d<• răspunderr ai 
Agenţiei - t r ei ;;iarişti care 
au realizat anul trecut primul 
ciclu de „comunicări pentru 
paCO!" organizat de Uni1:ers1-
tate - sir1t conştie 11ţ i de difi
cultăţi şi în special de faptul 
că informaţiile prit•ind con
flictel i' sau catastrofe le din 
lume se „11înd·· mai uşor decît 
cele ref rritoare la pace şi pro
blemele d. „/\laterialul de care 
dispunem are foarte puţine 
şanse de a apiirea pe prima 
pagină a ~iarelor si a buletine
lor de informaţii·, au declarat 
cei trei ziarişti agrntiei Franre 
Pre.~se. „Noi con1;iderăm ins(1. 
au continuat aceştia , că ln 
fluxul de informntii care i:iun
dă zilnic lumea cx1.-t;i Joc şi 
pentru o activitate gazet'ireas
că mai analitică, mergind în 
profunzimea lucrurilor. în le
gătură cu tem<' t·are. în final , 
Interesează într<'< „a umen re". 

Luna septembri<' 1985 apare 
saptcimînal. 

Situaţia din Guatemala, pro
l>lc ma păcii in America Cen
trală. p1·oblcma dezarmării sau 
n pericolului nuclear sint doar 
unele dintre tcmelt• abordate 
în buletinul mcnponat. „Sc•ipul 
agenţiei este de a trata pro
blemele referitoare la pace 
şi l<J drepturlie omului, pe 
car~ noi însă Ic abordăm în
tr-un sens mai larg, cit şi cele 
referitoore la oprovizionarca 
cu alimc:lte. la sănătate, ra
pnrtul dirtre cursa inarmări
lor şi sărăcie, a subliniat un 
u !t editor. 

Cct trei zia rişt i care lucrează 

efectiv la Univer sitatea pen· 
tru pace cr laborcaza cu 25 de 

1986 - un an 

p entru presa 
A1iul J98G, ra şi cei prece

denţi, a fost clif ici/ pentn1 
presa din i11trca~a lume. Un 
număr de l!J ziarişti au fost 
11ris1 anul ac1·sta i11 11mpul e
;i:l'rcitcirii f u11q iilnr lor. se a~ 
ratCL într-un .-aport întocmit 
de „Frc>Niom licn;sc". o orr1a-
111za·ie pa1 ticul ară americană. 
Potrii."it acestei organiwtii, 
rnrc publica r.1:uul trn raport 
as:ipra situatiC'I pres<!1 în lumi. 
i11 Mexic a.1 fost ucisi anul a
,.., ~ta c1 1 mai multi ziarişti, 
/.ntru, i11 timpul c 1·,.,rci1iir11 
}:rncţiilor /or. Cifra de 19 este 
rn scădPre w raport cu l'J~.i. 

Agenţia JNFORPAZ este 
primul rlement al unui pro
iect ambiţios al Unit'<.'rsităţii 
care intenfic•nează să-şi dez
volte încă <lir1 acest an intcr
renţiile în acrst domcn:11 prin 
intermediul „Cnitruhti Gancl
hi" de comunicaţii pentru 
pace. Datorită unor subvenţii 
acordate de guvernul Haliri, 
de personalitiiti artistice, cum 
ar fi Paul McCartnc11. şi fon
durilor obtinute de La r{'cc11-
tele festiralurf dr mitzlcă rn11-
sacrate păcii. „Centrul Ga n
dhi·' va fi dotat, incepînd din 
luna iunie l!J87, cu un studio 
de televizium• şi n . tatie de 
radio. 

dificil 

internatională 
J 

cind 31 de ziarişti au jo::t 11-

ci.~i. dintre care 16 în P11i-
1>i11c (jaţri de cloi anttl aces
ta). dar C<!lelal!c .~tatistici do
vedesc n inrăutăfire a :situa
i iri. 

Un numiir <le 178 <le ::iari;.ti 
(faţă de 109 în 1985) <LU just 
arr•sta11 anul a<'e:;tn ~i ;o (faţa 
<le 9) c:rpulzaţi. în timp re 13 
au fosr răpiţi sau daţi di'1pă
r111i (faţă de 13). f)ocumcntul 

mt'11ţionra::ti 214 caz1tri (fat<i 
de 76 in Jf).~5) rle amc11int<iri 

sau hărţui<•li ale z1nriş!ilor $i 
::iarl!lor Îl! .;o <I<' r1ir1 a le J11111ii. 

Pentru f actorii dt ră.~punde
re al INFORPAZ nu po:ite f i 
vorba de încercarea dt• a fare• 
concurenţă a(le111iilor intern11-
ţionale de presa. posturilor d'' 
radio sau de tclevi::iune în do
mrniul actualităţii. Ei 1w au 
nici intenţia şi nici mijloacele 
1iecesare de a n•ali::a ac<'asta. 
Obiectivul lor ('.ţtc de a nf1•ri 
o viziune mai completă asu
pra et·cnimentdor, ir1 cadrul 
unor dosare tematice care să 
cuprindă fiecare citeva aspectt• 
diferite ale aceluiaşi subiect. 
,.Este nec<>Sar i;;i creăm o in
formaţie susceptibilă s[1 «trag<.:'1 
atenţia destinatarilor şi sii-i 
facă să o publice. fărft a ciidea 
ln senzatioMI". a preci~at unul 
dintre editori. 

Haiti fără Duvalier 

Dupli ce, în octombrie 19/;S. 
Ji·a făcut debutul cu im b11le
tin lunar, liVFORPAZ a trecut 
la o apariţie bilunarii iar di11 

-------- ----- -

Dupci a.lunuarca sinoerosu
lu1 dictator D1tvalier. în H aiti 
s au reintor.~. d111tr ·O indelun· 
gată emigra/ie, personalitiHi 
progresfatc ale vietii publice. 
ziarişti. scriitori. Ei nu au 
încă propriile organe de pre
să, dar apelurile cătTe popor 
se difuzează prin intermediul 
staţiilor de raclio particulaTC 

sau de ~lat. se tipăresc mani
i este. 

Haiti este o farti bilingi·,i. 
Limba oficială - franceza -
nu o cunosc <lecit 20 la sută 
dintre cetăţenii flirii. restul 
t·orbesc creola. 

Rubrică rc.11i7d1tă di> 
Constantin LUPU __ , 

3 7 



• In inlîmpinarea 
ceh.!1 d<'-a 65-a aruver
sari a Uniunii T inere 
!ului Comunist, Biroul 
U T.C. din Consiliul Po
litic Supenor al Arma 
tei. in colaborare cu 
rcanclia gazetei Apăra
rea p atriei, a re 1 7.<i' 
sub genericul Inimi ti 
n ere sub tricolor, 111 

concurs de> creiatie pu
blicistică - reportaje, 
inscmniiri, portrete etc. 
- deschis tuturor tine
rilor ofiţeri, maiştri, 
militari. subofiteri. pre 
cum şi elevilor institu
tiilor militare de invă
tărrunt. Cele mai reu
şite corespondenţe d n 
v~ta mt~c~că vor 
vedea lumina t iparului 
şi. de> asemenea. vor fi 
premiate. 

li Jn intfmpina·rea 
acelui.aşi eveniment, tot 
impr<''lnă cu Biroul 
U.'f C. d•n Cvnsiliul Po
litic Superior, gazeta 
L a datorie a organi1.at 
concursul de publicis
•1c<i sub genericul 
U.T .C. - <;coală de edu
car e comunistă, patrio
tică şi revoluţionarii, 
iar rcv1s a Viaţa mili
fară e<incun;ul de crea
ţie 11t('rară. poezie şi 

pre ·zn scurta Tinerii în 
primrl<' rinduri ale în
făptuirii politicii parti
d ului. 

• Aceluiaşi enmi-
menl ii smt consacratt: 
şi ('oncursurile de crea 
ţie. (lot.ogra!ii, poezq ş 

proză). 01~ni7..ate el<' 
1rnzc.:la „tn slujhn oa
triei" si revista „ Pen
tru 1>atrle". la care nar
t ic1p 1 cadrele. elevii 
şcolilor militare. mili
tarii in termen si per
sonalul civil muncilor 
din unltAlile si form<1-
t1uni le Ministerului ele 
Interne. 

• De curind .. ,Cena
c:lul 1.!:i.r·~ 1or mara

murc.~n1 ". rons~.tu:td n 
r<'c ,\c' 01 i 1 :>iarelor „ P <' n
tru ... orla lism " şi „Ban
~ avitlcki Faklya". a or 
ganln două in'lere
.san'e intî!n:r. cu dirl'c
torul cnb'.netului jude
ţean dP organiz:ire eco
no:n.rn...soci.a~i. dr. Ale
x:mdru Adamek, şi. re;
pC'ct'v, direc~orul dl-
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r<'Cţie. agr :oolc judc
tene. ing. (ktav .an 
Lungu. Cu acest prilej 
au fo.<t dczbalute as
pectelc cele mai impor
tante ale 1prog1"1.melor 
~pecia!~ de dezvoltare 
e::onom1c.1 a judeţului 
!\faramur~ în anii ac
tua:uJui cine n:tl. 

• La concursul des
fă.şu1•at in cadrul serru
nirulvi Agenţiilor de 
presă care '.l avut loc 
la Pria~a în·r~ 15-21 
apr lic 1<m6, pc tema 
.. Dez.- Hart'a complexu-
lui ag ·bll şi .nduslrial 
al Cehoslo\:ac·e. in~re 

i 

acum au fost pro.?
zentate p.'rtru teme. In
tre car(• şi cele refer.
toa1 c .Ja is'oricul foto · 
grafie' de presă , tehni
ca utili7„tir.i aparatelor 
de folo~rahat. locul o
mlllu. in i l ustraţia de 
pre . .;1'\, Bineinteles. cel 
m'l mult t!mp este a
fe.:tat însuşirii practice 
a tehn!c'klr ro~o. 

• l n librării şi .... 1u 
făcut aparitia noi că.rll 
din domeniul publicis
ticu Ammtim citeva : 
Lumea ca oraş , al 2-lea 
volum d n jurnalul de 
călătorie Oraşe infidele, 

PE SCURT 
de la noi . 

l 90G-1990 s i per:.pecti
\ c.c f"na ,„ an.il <! OOO", 
.tl3L'.S: .1 1 r<•Dll.ln Con
i,tantm Bt!n.Ja c.lc la 
~.:rp ·e.:; .:i <>::>\Inul pre
m..u1 w do lca. Ne ala
tu răm 1elic.; k11·.Jor irans
mise oe organ1ta~ri ş1 
h dorim. in <:'l>ntinuare, 
nv1 su ..x:ei;~. 

• Coloc-tivul redac
honal a l ,gazetei „ 1''1a
mura.·· a realu„a~ sc1.. 
n3nul. mon.ajul şi co
mc.nla:·iul filmulu. „O
chiul g06potla.ru1Jui in
graşă vita·', Iilm con
.sacrat probl<.'mdor din 
.wotehma JUde\ulu1. 
Rea;i7.'lt in co4lb<>rare 
cu se.'.: 1ile agrară şi de 
propa~anda ale Comite
oulu. pdeţ-ean de ~rt'.d 
Oarnş-Severin ş1 cu 
~prij1n J l CÎJ'l<'Cluburilor 
clin R~şita. iillmul a 
f<>.st p oe.tentat în pre
mieră în cadrul unei 
oonsfă u:n tle lucru cu 
UC' IVUI de p.trlid d n 
a~:-'::„ tura judetului. 

• De ci va t!mp, in 
rt"rlac\ a z.arulu i „Uni
rea" - Alba l\m::ţio
ncază un curs de mi
\ ie re : ;'\ ro'og1 ·1f a de 
p;e'>ă. condu.s de ctitre 
in~ G :!lu Bogdan, re
dacl<>: me.'1lbru al A::.o
c.:i\ e: Art .şlilor Foto
grafi <' n Roman.a. Pină 

de Pop Simion, în Edi 
tura Spot'l-Turism, Oa
meni, st.ele, .flori, esew·i 
şi 1ru;„mnări de Ion Se
garceanu, în aceeaşi e
ditură, şi Drum spre 
inima ţării de Nicolae 
Doc.sanescu. în Editura 
Albatros. 

• Re:lac.or.i z.arulu1 
,,Drapelul r0şu „ - T 
m1ş a.i a\iJt rec<-n~ o 
intî:n1re cu Nicolae Ar
sene. reda tor şef ad
junct ,11 revistei ,,Fla
caiia . şi Paul N)aric , 
fot„:·oporter la aceea.şi 

·pub l ic'aţie. în cadrul 
căre n au dezbătut 1m
preun;1 unele aspecte 
actuale ale grafic de 
pre~. 

• 1Em1.!.:unea .. Ra.d.o
prog1..imu„ ,<;13 clor" a 
organ lat con<:ursul 
,.C ne> ştie agl"'icultură 
c·~tiga !" a:.ire.~at tutu
ror celor cc iş1 desfă
Ş<nră :u:t·v:rt.a·ea in do
meniul agmr. O:ganiza:. 
pe et:i.pt• (par:icipan\11 
trPb 1 c „[, răspundă 1.1 
un scl de 4 intrebăI'i 
PC etaotil. concurntl îşi 
propu Dl ,:::eneralizarea 
cl'l 1r m ·11 er ciente pro
cedee ele lucrare a pă
min•ului. şi de creştere 
a nn'm.alelor. în vede 
r<."3 prc>~:ltir1i •emein:ce 
a anului a~~ col 1987 
si a ineleplinirii obiecli-

velor noli revolu\il a
grare. 

• Salutăm apariţia, 
începînd cu num1\ru1 I 
t 987. a revisl<'i „Cin
tarea României", într-o 
nouă formulă .?rafic.'1 s. 
publicistică. Remarcăm 
varietatea tematică. 
deosebita prcocuoare 
pentru inmanunchcrea 
u nor presti~1ouse sem
nături si o cil mai in
spirata asezarc în oa
~ină. 

• Publicatia b'\c!toa
n:i „ Ateneu" a relc1l 
trad1tionalele con!crin
te cu public. In calita
te de amfitrion. criti
cul Constantin Calin a 
propus trei tcmc de 
dezbatere : Fantasticul 
în literatura" de Doina 
Cm ec1u. „O culăt1.1r1c in 
China·· de Valcnt.n 
Ciuc{1.. si „Mument a· 
nlversar . pictorul Ilie 
Boca" 

• Dupa mii bine de 
40 de ani de gazelăr „ 
în domcn ul poltc.• 
externe. d ntrc care ul
t!m:i 29 in ,sect .1 ex
tc:-na a ziarulu .&mâ
n :a I ber.:i '. cunoscutul 
oomenta~or de po.1tică 

internaţională Nicolae 
Lupu s-a pensionat ti 
dorim viaţă lun_gă CJ 

sănăVate Şl bucurii şi 
<..şteptăm în cvniinuare 
sâ-1 in~îlnim )iemnMu:-a 
in pubiicatiile noas:I\', 
în c~11'1.ate d<' colabora
tor ex.te:·n. 

• Colegu l nosla'u 
G hcorghe Jiu re.\, redac
tor şef adj unei al zia
rul u1 ., unirea" - Alba. 
impreună cu Mircea 
Shincel. eolaborator. al 
ace.eiaşi publicatu. sini 
autorii unei admiri
bile căr\i ele rO!)Ortaje 
despre Ţaira Mo\ilor: 
„:\U\rturisiri le munte-
lui", ap.ărut.[1 n Edti..
r:l Emine~cu. 

• A apărut un nou 
volum de V<'rsun noar
tinind Poetului Adrian 
Păunt"scu. volum ;nti
t ulat Locuri <'Omunc 
(Editura Albatros). 

• La Editura Car
t<.'a Românească. Platon 
Pardău public·i rnm11-
nul Portretul. iar R11rlu 
Cirneci volumul de ve• · 
suri Pasărea de rcnu5ă. 



I Intre 20 şi 26 ia
nuarie a.c„ la Paris a 
a\'111 lr>c o sesi une a 
Consiliului intcrguver
Mmental al Programu-
lw Internutional pen-
tru Dez\•oltare si Co
municare CP.I.D.C.). Se
liunea a examinat 74 
de noi proiecte. Numă
nil proiectelor finan
tate de P.I.D.C. de la 
lnflintarea sa, în rnso. 
şi pină astă7.Ji, se rid'ict1 
la 444, 

I Buletinul anual 
pe 1936 .,Informations 
FJ.J. ", apărut în d e
cembrie trecut, este 
consacrat unui subiect 
foarte controversat : în
registrarea ziarişihllor în 
corpora\ii profesionale. 
Teffi3 a fost abordat:'.\ 
la Congresul Federaţiei 
lnternationa le a Ziariş
tilor (F.l.J.) care a a
vut Joc în luna iun:e 
1986. 

D Robert H ossein 
semnroză o nouă trans
punere pentru televi
ziunc..1 Iraneeză ia ro
manului lui Victor Hugo: 
,,.'ttizerabilil". K oua ver
siune ~. fost prelu.:ită 
de pastul TF-1 şi se 
spt'ră inT-o largă a u
d.entă, chia:r şi numai 
pen:ru dist.ribuţia sa : 
IJno Ventura (Jean 
ValJ!',jn), Jean Carmct 
(Thcnardier), Mi chel 
Bouquet (Javert) . Şi un 
alt post - Antenne 2. -
a optat pentru o iadap
tare TV din Victor 
Hugo. Este vorba de 
romanu „Oa.menii mă
rii", :ntr-o versiune 
realizata de Edmond 
Sechan. 

I O reuniune '1 u1<1-

riştil<>r din E.5t ~i din 
Vest. coo de-1 VI-a de 
acest fel, ;1 1vut loc la 
Jablonna. .ingă Var.şo
via (R. P. Polonă). Au 
part!cipat ziarişti de 
orientări foarte dife rite, 
de la cei reprezentind 
„Pravda" (U.R.S.S.) şi 
pină la cci de lia „New 
York Times" sau „Ob
serva:.ore Romano " din 
Vatic.:m. Celelalte r eu
niuni <le acest fel s-au 
desf:l$urat în a.nii 1969, 
1972, 1975, 1978 şi 1984. 

I R.J. Product.ions şi 
Colwnbia Pictures, în 
colabo:-are cu fi rma so
vietică Sovinfilm, au 

realizat un Iilm de le 
le vizii une dcsp1·e eleva 
amePicană Samantha 
SmiCh. Aceasta .a făcut 
o vizită de prietenie în 
Uniune:1 Sovietică, în 
a nul 1983 şi ca m urit. 
în urma unui accident 
ele avion, în l085. 

l! L•1 Koln (R. F 
Ge,..manfa) îşi are sediul 
„ M edia pro ", care gru
JY'l~ză o agentie de p re
să ş i o casă editorială • 
ind...,pe>ndentă. „Medi a 
pri) „ îşi propune să in
formeze opinia publică. 
ele pe poziţii progresis-
te, desp1·e even'mentele 
petrecute în ţările în 

• O dele~tic a Uni
unii z;ariştilor dm 
U.R.S.S. a v i zitat. în 
Iun.a decembrie anul 
trecut, R. P. Chinezu, 
la invitaţia organi7,'ltiei 
similare din ace.astă 
\t.ră. Reprcwnt.anţii ce
lm· două un' un.i ale zia
rişti lor nu discutat. d<"S
p-e pe-rs!)ectivele de 
col.-borare pe diîerite 
p la·rnri pro[e.sionale de 
interes comun. 

li Un simpoziM ;n
(('rnaţ ional de doua zilt 
a reunit oameni de 
şt; i nţ:l şi ziarişti d n 
Ja1pon .a, U.R.S.S .. 
S V.A.. :\1arca Bntanie 

' . . -p·E „SCUR:;t ·,· .. : 
di~ . tocită h.tri.ea 

• ·.~ •• ' J • ' ' •.-. 

curs de dczvol~-ire. des
p:c evoluţia socială şi 
politică din aceste ţăr i. 

m în colaborare cu 
postul de 1radio ceho
slo\•ac. Şcoo 1.1 „Julius 
Fucik" a 0.I,Z. din 
Praga a organizat un 
semin:i.r pentru ziaristii 
de radio din tnri le în 
cu;·.; de dezvolt.,re. Pen
tru prim'.l cK1ră. au p:w
ticipat şi z.i,ari':;ti din 
ţări ale Americii La
t ne. 

ID Tn Ceho.s!ov.aciu a 
fost lansată. din sei)
l"m l>:·ie anul t;ecul, o 
nouă emisiune radiofo
n .:ă : „Dcp<·~a, F·'. Emi
i;:unen al'e o dun:t[1 ele 
90 <le mim1~e. c~te a'. 
r;'iluită gen mag:izin :;i 
prezint[<. c·u mi.ilo1:1cP 
zi-"istir<>. n~iori Ct'le
bri ll1c,·ari dr.am.1tice şi 
<if' e• itică liter:1ră Pic 

D Şi-.a re':.r;~ ;:iet vi
t'l te>n '.lgenOa ofici:ilr1 cit> 
J""!'Să cin Pa'1:-una 
„P a na.xn·cs<;" - pe bni'. i 
unei cler1zii ;a şefului 

st<i'ului Agcntia a fo..-;t 
înfiint.ată cu :i.jutorul 
8('0·rdat de O.N.U.. eh' 
Pool-ul agent ii lor de 
presă din tăni l <' neali
ni.1te, pr ecum ş i de 
alte agen(ii de pres:' 
n:itionalc. 

şi Franţa. Pa:-t.cipan
Pi au discutat, la To
Ito, pe tom.a ut.lizăr:i 
spa;iului cosm:c în sc<J
p uri paşinke. 

li Premiul lCalinga 
pe anul 19U·6i, decernat 
de UNESCO savan
ţii~ r cu cele mai bune 
rczt•hate in populari
l.area şdin\e•. a f0t>l 
confe~il, la New Delhi, 
fiz;ci<mului s<w1et.c Ni
J, ohti Basov, laureat al 
I rc:n . .1u.Jui N1., bel pentru 
l1z,c:l pc anul 1964, şi 

genct c. ·,nub. can.un1an 
U;wid Suzuki. Să pre
CI/;;.lm că I r . .Basov este 
director al uno; rev;;:.'c 
şr: nt1fice sovietice dc„
t·n 1'~' marelai pub.ic 
şi, a::ul Lre~ut. a rn:::-e
c.! .1:~t i. p„1r"Jlui p~:;tt' 
63'.l tic .J~. a le d-e popu
k1:·L::arc a .ştiinţe ' şi 
te!'ln ,.·ig·ei. ::lr d:. Su
ZJ k. c:-induce de nn 
m:.:lţi ani o emh:une 
TV de p:;pulari1.1rc a 
ştiin;c, în Can:d:i.. 

ii Noile 'x.ge;i,e în 
fo:-n11re.1 z,ar'silil<lr a 
fo;t t~na pr n'c·pal.:l a 
cit'zhate:ilor din cadrul 
c0k~i d<'-<J 12-a confc
r;nţc .in "'rna~ionale a 
de:,m:for şi directo;·ilor 
f:.i.cJ 1 t:i! i l0r d<- ziar'st.:
r·i sau a sectiilor de 
zi a:-istic~·1 d:n unei~ \iir, 
s::ic:alb'.c. Confcr'n(.a, 

tlesfăşural1 Ll un·,·er
s: tatea „Karl :\la:x" d n 
Leipz:g (R D. Ge~mană). 
a i·eunit rcp·-ezentan(i 
din Bul~a ·:a, C-eho.;:o
vac '.I. Caba. P~ihnia. 
Rn:n;:nia, Un.;3.r:a. Un> 
i.; :i.ca &iv' o.:c.'\, p:·e·=·.1m 
şi d:n t:ir•1 ~n:i?:. 

• A f-..o: .~enm·1t 'Un 
ac• ·d ri:-fer1 lor la 
sch:mbul de G p:ogra
me de '::!kv.;.'i.:~~ intre 
Un~u:î~.-I Sc.;.v •:... ş~ 

St:i I.ele U-i' e •· <- ~'\..'11.::'-
„ di. P1·:mul „pod t cle
\'izai ", pi-:n jntc.me
d'1 I sale1'it1.;;;.ii, \'<l fi 
consacrat u n()r infor
ma\ ii de.;iprc sb~<:me'c 
soc·al-politicc ct'n cele 
dour1 tru-L despre acti
v' ta• cn og<m mc•h:· le- 1 

gL;l:i:.ve s '"" c şi a- ' 
me~ican . S-<' ţ~e:cde ::a 
debut..:! ace.;t.u1 s-:h·rrb 
de pr0g~ a;nc TV s 1 se 
facă în „un::i .m:.~t'c ac. 

1iJ S nuc:~ tul Na110-
nal „ Ziari-:t lor d.n 
RQpublica Don1 nicană 
(SNPP) a rnig.an:zat un 
sem:n.1r privinJ pN>'ia 
prov nci<.lă . Au part i
cip1 peste l tl-J de zia
rişl. de b 10atc m · ilca
cele de cornunic 1:·c ~n 
n1a „'t 'J n intrea(~·1 1,.~11·..:.:.. 

B Num·1, Ld z a~··ş-t.i
lor din R.F. German a 
a crpo;cut c nsidcro 1)". 

P-iV\··t st'lt stk '<l„ U
niu n' i :e''P<'C' t. \' IDP·.1 t-
."'".' h? n .hunn'. st('n-
Ve·hari." l .n nro"t!nl1, 
<nt in n l G :n ' "''Ode 
z-'1rr~ti ~'ll<lr' 1 ~i 5 <Y.·o 
de zi~1:-;~·ti n:lenPn
denţi Se preciz~7.'i "ft, 
în u:"n.:·1 cu ze,c ·in'. 
era·1 in:·e::;st"a\i 2.f OIJD 
<k z:a:·iş" 
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Părea că timpul... 

Pan·a ră timpul nu arc n1c1 o 
influen\{1 asupra IOAXEI CREA:\'
GA. \'ia(..1 n-a schimbat-o. cum se 
spune. Azi, ier!. acwn o si"lptămină, 
Î'l colega noastră d<' la „Homânia 
lttt.1\;:-.'\ •; o recunoşteam, mernu a
cee.aşi, pilduitor aceeaşi, 1>c cole~a 
ITlL. 1 ele f.;wult.atc ic acum două 
c1e- •ni i. 

Er.1 Incurajato:· să constaţi că 
anu nu i~u mătult U;ansparenţa 

sunetc.JSCă, n-;m aburit cristalul 
pur prin care pr.vca lwn<'a. Viata 
n-a .,întclepţit-o", in<.lcmnînd-o să 
,.i.:1 lucrm·ile mai în uşor", să nu 
„punii la in imă". An dupri an, zi 
clupa :t.l, Ioana Creangă a pus la 
inimă bucuriile şi necazurile celor 
din jw·, succesele şi eşecurile lor , 
cinste şi duplicitate. generozitate şi 
l'goism, forţă şi neputint:I, speranţa 
şi dczn!ldejclc. Trăia în lumoo fil
mului (~i dacă n-ar sun:i conven
·,wnal \'orbcok atH de f recvcnt uti
lizai!.', ntit ele 1-.11· merit:lt<', .nş spune 
IH'ntr u , nu în) , într-o lume, cloci. 
• 1 0:1n· p."lt.irnile sinl vi i , , .r,qoliile 
peq>ctuu inflamate. in care un 
('UVÎnt df' de7.aprobare din partea 
c:·Hlculu1 stimcşte oei mai adesea 
o rea~ie - <•menească re:icţie ! -
de vwlent!i neaccept.arc. Ar~astă 
lum(' nu conksta, totuşi, opiniile 
- tc1lc!eaun·1 iz.vn~ite cl·n c-xigentă 
- iile lo'l.nl': Creangă. nu IC' d'wta, 
n:.i Ic:' inn·:1l:t dedesubturi subicc
t1\·e. Scmni1lur.i ei a'.'ea '1("(}pcrirc: 
în pt"·ccpcre solidă. în evidentă 
nepf1rtinirc, în ştiin\a. tnlcntul -
si. po.'lte, curajul - de a ci<'.spl'incle 
:•dt•\':"lnil de neadevăr. 

Er:J un om drC'pt. integru. r.nre 
nu flut.ur:1, ins;\. p.ana.şuJ JllStitia
rului. En1 un cr;+ic de cincrn.a com
petent, un gazet.ar respons:.1bil. c.'lre 
nu purw îns;i pc chip sau în cu
\'int(• incruntal·<':t preocupată a „.1u
torităth în materie", grimasa uşor 
îndurerată a celui ce se socoate 
mereu rf'i.,p:mi:ltor. Iubea pe rci 
dm jur, <l:ir nu făC<.'\a duioase de
clana\al. ci nj11t.1. Fur(1 si'! -o cl.'ri. 
t'hiar f;irii sfi ştii, fă.ră să :1ştcpt<' 
- s:iu si'1 accepte - \'ol'ba ele 
rr.ul\um1re. Pcn!.!"U ll>.1n:i Cre.1.ngă 

t.:ra absolut fire.<:c ca omul să fie 
clwpt. intcirru, respOll."'-"lbil, si\ iu
l.Je3Scf'1 fără cuvinte şi s."1 ;ijute lllră 
Pzltitd. A1iL de firesc. indt multu
mirilc nu încăpeau. nu-şi oflau 
!ocul. 

Si em la fel ele firesc sfi-şi us
cun<il1 cu pudoare propria fragili
:at.c. sa nu :mp•)\·{1rezC' pi' nitnl'"li 
cu t(•ffK•rlle. îndoielile. n• lin'.şt le 
e:. Sa 1n·o.1rc.1 •;pre ;;.ne, nu din<;prc 
sine. t >all> :i,;ruţişurilc. ll• Ct c), i 

re. tot ce po:itc> :-ăni, tot ce po:-ite. 
pina lu urmă. d'ipun<.>. 

Cri..,tina D U,flTH.ESCU 
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(l'<llllinuar(• din }Jay. 16) 
prct·um, şi ofertei bow1tc„ clin p:-o
p1 ie inipativă. prin care sprijină 
c11ll•ct ivul redacţion•il al ziarului. 

1\.lcn mincl şi în acc•s• an rubrica 
„Dr la sul>rcdactia noastră din ora
şul..." şi rntcnsi(icind c•·.~1borarea 
cu col1·cdvele respect1\'t· de corcs
poncicn\i, a\"em în atenţie necesita
tea - reliefată şi de analizele pe 
a~em~nt'l.:l tl.'me intreprinse în orga
n17.a\1a de partid şi colegiul de re
cl.act1c• - a unor perfecţ ionări de 
contmut. ,, îmbun<'ili1ţirn tematicii. 
dar şi a c.;1lilăţii grupajelor publi
cate. Spre a satisfac(• exigenţele 
mei·eu :.porite .ale reflcclitrii rcali
t:"i\ii in cominuă devenire. ne pro
punem .să actionăm. cu sprijinul 
organelor locale de partid şi de 
stat. pentru creşterea num;'lrulu1 
membrll!>r subn.>dactiilor (în pre
~<'n t - 40). în special pentru atra
gerea în rinclurile lor, în to.a le or.:1-
~<'le, a unor ~rsoane c .1 cunoşlin te 
m domeniul tehnicii şi. eventual. şi 
al artei fotografice. Orientarea sub
rcdac;iilor Cşi. totod.1tă, a corespon
dcnlilor din localităţile rurale) că-
. e o cuprindere mai lnrgă a pro

blematicii vieţii !Tl3teri.ale şi spiri
tuale, ciltre SUl'prinderc-1 asp~ctelor 
scmnifiClative alt' cxistent<'i şi 

(co11t111uure din paa. 25) 

Concluzia luiSeba.>tian: dnd scri
ttorul incearcd „obos<'ala i;orbelor-', 
atunci t>/ trebuie să recurgă la 
„lecţia reportajului". De C<'? Răs
punsu.l nu mai lasă loc nil"i unei 
int<'rprct'tri : ., Te îndr eapt:"L (repor
t9.jul . 11.11.) către spontaneitate şi 
• 1ciev:1r, te• sileşte .c;ă privt•şti această 

sini:zur[1 ingenuitate ncsilit..'I ce ne 
e<;tc htiră7.itt1 în traiul ele fiPcarc zi 
şi te pune în contact nemijlocit cu 
zbuciumul ~i cu biruinţa. E o baie 
de rC'nlit:-itc şi o încadrare în ritm. 

(continua re ~pag.:.. 30) 

dumnca\'oa<.tră. România <\ 1>arcurs 
în timpul unei gcm·raţii o cale 
mult mai lunJlă decit în i;eeolcle 
trr<· ute. l\u numai Capitala s-a 
tra n <;fOrmat. O fostă lară ai;rar:1 a 
d<'\'<'nit o tară putrrnk inclu'itriali
Lată. 1' u numai ţara s-a lran<;for
r.lat. d ş i oamenii. O ţară b:llra-

• nkă ncrunoscută a devl•nit o ţară 
pul<';·niri~. t·unoscută, iul>ih\ !:o i res
P<'r t ah 111 intrcaga lumr·· 

\ 1;1, -i -;;1 c peia 1 .111-i\laun:e 
Hcrm:inn P „ s:uj1 de eXC'mplu tu
turor ;i;l,1rhtilor pro~rt•o;lş•1, noilor 
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!:>i1 .-~l'l'wm, deci · Coni; ilinl Z i.1-
ri-,tilol'. Facultate..i dr Filologie , 
tntrr1winclrrea ele l'lrsc Radiu si 
~t·mi<•on:ln l'lori - Bănea.„ 1, Liceul 
clP \rt:I .. George Enr ... c·u „. ..,roab 
Grn<>ral.1 Sr. 5. Ins titutul de Lco
nomir 'lonclia l ă, Bun rk„ta~ de. 
Pinr1 I. -ir r tia „D . J u:u: ··. 
exist.a o „dC'partajnre l.1b 1~1 intre 
instituţii şi intreprindc•n. după : 
cons! dNt•nt Plc „rrntrak "" u locale" 

mJ11c1i oamenilo:- (dincolo de 
Ic tehnice ş1 fap'.e~c p 
statistic) şi e\"it.arca. pc n 
cale. a monotoniei tematice in 
\'oarC' 1 unei atractivitftli s 
ccrnstituic un all obiectiv ln 
meniul de referinta. In acest 
a fost întocmită o amplă llS!i 
tenw, de subiecte, care, mU: 
c:itfi, 11 fost pusă la dispozilia 
crctarilor adjunr\i cu probleme 
propagandă şi comitetclor 
neşt i şi comunale de p;1rl.id, 
nH„•mb:-1 lor su bredactiilor. Este 
aştept lt ca, p:-in i:itl•rrnediul 
~ist fpJ de sul'.(est1i. dar şi prin 
!t•1'\"t'lllii mai ferme din partea 
dactorllor noştri, să ."C as!g-m 
crcşterl'~l ponderii lnform:iţiel 
lire. Fiindcă. trebuie să re 
tem, pin?i în prezent nh·clul 
b:1ti\•itătii in cuprinsu\ n;bri 
amintii<' este ceva mai scilzut. 

Am l'l•latat mai sus citev,1 
gindurile şi intenliilc prin a d: 
malcri:iliz.are subredactiilc i$i 
împlini. credem. in conditii su 
rioarc m~nirea in \'irtutea 
nu fo.<.t r.rgani?.alc. iar rubrica 
tmată lor \'a dobin<li o pe:sc. 
tal~ ci!st inctă şi va Mştii::a într 
mil-;urr1 "re,5cîndft interesul cili' 
l 1J:'. 

E u intrare în actual 
C'ălrc c.sentn \'ariabilă 
t1Jare a lucrurilor şi a o:ime 
ani;:rt'nn1i sincer într-un joc ad~ 
vnr:1t. i\ta:e1 ial niciodat;i uzat 
totdeauna generos, reportajul !Jlo 
c<oarrft în chip personal romnnul ~ 
cronica inspirat,'\ a momenlelir 
mari si a mora\·urilor" . 

,'\loralitate in scris. ancorare li 
ar.t11alitr11c, surprindere atentă a 
fortului brut. direct şi autentic, -
iată cite1·c trăsături dominante alt 
puhlicislicii lui ;:ţ]illai! Seba~tia11. 

generatil el<' sluJ!tOl' i al condeiulu:. 
Fiinclc[1 t• luptat ncintrcru-pt pt>n'.rU 
c11operaren mai bună a ~azetarGar 
clcmocra\i rl"n lum<'ct intrea~i'I. pen
tru triumfu! ideilor ele libertate$! 
ne;.rf1n1re a pnpoarclor. im;>otrin 
prop.1i:zanclei ir.1Pt.'riallste si neoco
lr,nwll„:e. Fiinclcii si-n consacrat 
intn•ag.1 sa enprgie ::;1 capac1i1te. 
loall' <>forturi le <lC'Z\'olti\rii presei 
mi;lonr<•lor dl' comunic':irc, pl.'nt"J 
l'a ncC'<:tC'a să dl'vin·i un instrument 
tot ma: er:cac<' al rolaborllni ill· 
tl'rn.1\ionalc. a! p?irii şi progresul 
um:miUt\11. 

!primele se scriau cu majuscule la 
toţi termenii ; celek1lk, numnl la 
iniţinla cplui dintîi : Con:,iliul Cul· 
l11r1i ş1 E<lucatiei Socialist<', i.J..1r : 
Uniunea ~1rtlştiln;· pfHstlci. deşi nm
bcle sînt centrale}. <..'COO ce 11\'l: 
mult deruta, <lecit diferenţia. Ex
tindere~ normei amintite la t 1a~ 
dc•nurn1rile menţionate slmp!if.cl 
mult scriere.1. 

Pentru început. să <1W oprjm a:ci 
:Vini bine 7.is. s[1 începem de :i!c1 
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externi 
Convorbire cu ing. Georgeto IONICA, d irector general 

ol Centralei Industriei Bumbacului Bucure5ti 

De 14 ultima noastră 
conrorbire a. mai trecut un 
cm. Un a.n bogat în noi şi 
mdreţe înfăptuiri, primul an 
ol celui de-al optulea cinci
noi al devenirii noastre so 
d4lute. Ce Mutaţi puteţi o
feri cititonwr noştri, fiindcă. 
din cite ştim, şi industria 
bumbatului a. obţinut în anul 
rrecut o seama de succese ? 

- Intt·-adevăr, anul 1986, 
anul în care am sărbătorii 
amn::·sarea a 65 de ani de 
la făurirea partidulu . nostru 
comunist, a f05t şi pentru noi, 
oamenii muncii d in unitătile 
Centralei Industdci Bumbacu
lui-Bucureşt i. un an bogat 
in împliniri. Mobilizaţi de 
15toricele hotăriri ale Congre
sului al XIII -lcn al P.C.R., de 
lndemnurile şi direcţ ionările 
tovarăşului Nicola~ CeauŞ€scu, 
ne-am străduit su ridicăm ni
\•elul activită ţii noastre pe 
trepte superioare. îndeplinind 
planul producţiei fizice 5i 
\1llorice la parametri ridicaţi 
de calitate, co1"<.!Spunzăior e
xigentelor mereu ~porite ale 
p.1rtenerilor interni şi externi. 
Astfel, productiu de tcsăluri 
de bumbac şi tip bumbac, 
rP:lli7.ată anul ti·~·cut a fost de 
358 milioane mclt·i pătraţi, mal 
mare cu 11,5 milirone metri 

pătraii faţă de 1!185 ; ritmuri 
superioare de creştere s-au 
realizat la producţi;t de fire 
de bwnbac şi liip bumbac, 
confecţii textilt>. vata oc-ntru 
uz medic:nal, ută de cusut şi 
pentru lucru manual. Aş mai 
~1dău~a că in „inul 1986 am 
obţinut cel mal înalt rit.m de 
creştere - 7.6 la sutfi - a 
\'olumului producţiei indu.s
lr .• 'lle din ultim.a perioadă, 

creştere oare s-n realizat în 
întregime pe scama sporirii 
produclivilăt1i munc, şi în 
cond,ţiile imbunf1tătiri1 struc
turil sortimentale, precum şi 
1 ridicării nivelului tehnic şi 

c:llit:itiv al produ:;Plor. 
• - Poate ne relataţi pe scurt 

Şi istoricul centra lei. 
- Da. cu plăcere. Cu a

proape 16 ani in urmă, la 
1 iulie 1971. a luat fiinţă C-<?n
trala Industriei Bumbacului, 
unitat~ economlci't in .subor
dinea l\Iinistemlui Industriei 
Uşoare. Aceasta cuprindea ini
ţial 30 de inl.reprinderi, .ajun
gînd ulterior ln 55, atestind 
o dnlă în plus 1·itmul r.apid 
ele creştere a indu~triei noas
tre. P.rofilul de bază (l} unită
ţilor din cadrul :;cctorului ii 
1.·onst1tuic fobricnron de fire 
din bumbac şi tip bumbac 
fire de \·igonie, tesături de 

bumbac l>Î bwnbac în .ames
tec cu fibre 1.:himicc ş1 sin
tetice destinate conf1•ctionării 
bun.urilor de larg con.sum ş1 
de .urticole tehni<.:c pentru ne
voile economic!, t1\i'1 de cusut 
!;fi pen'ru Uucrul de mînă, 
\"."ltfl pentru uz medicina:. 
C'omplexitnle!! problemelor cu 
care ne-am confrunt.:lt la an 
momem dat. in primul rind 
oa urmare n sporirii numr1rn
l11i de unil;'tţi şi mnrjj lor 
disper.sări teritoriale, c·.'.lre în
greuna conducen?.'.l ;:;i coor
clnnaren eficientă a în
tregii ac•ivilftti tehnico-eco
nomice, a impus org:mizarea 
a trei cent•ale în loc de una. 
Centrala de la Bucurt>şti, .adică 
noi. am r 1imas cu 2!l intre
prlnder•. celel..ltc unili"tti trt>
oind ln c001'Clon.irl'll ccnt.ralc-
101 nou înfiinţate in 1985. 
Intre unita\ilc cek rna1 re
prezentati\'e rămase în cadrul 
centralei n'lastrc se află cele 
de la Bucur~'.şti (Dacia F.R.B .. 
Suveica). Pitc.5tl, Olte:li\a, 
Bu7~'iu. Sfintu Ghrorghe. Pu
cioi l. Giund11 şi Slatin•t . 

- Sigur, in perioada la 
care vă referiţi a avut loc şi 

o laroă diversificare a pro
clucţîei. 

- ~a l.'Stc. Dacii in p:;jmul 
deceniu dupa constituirea CC'fl

tralei - Hl71-l!l!IO - dcY.vol
t.nrea şi imoclcrnizarea indus
t ·iei bumbacului 11 vlz.:it în 
primul rind clt•J:\'Olt.ure..-:i cx
tC'nsivă \<! c.1padl:ltilor <le pro
cluc(ie în !ii.aluri. \cs{1torii şi 
finisaje. pr'n dotan'l:l cu echi
p.:imente rrodernc, cincinalul 
J!llH-1985 mai,cho.iză începu
t 111 perjo acei '!recerii ele la 
dezvolt..-:irca ext<'n.-;lvă I.a 'Pro
duc\ia intcni;ivli, ru toate a
tributele ace.o;lcin. Se rc>m:ircă 
ln primul rin<l rlot:1r<'n noilor 
c.np..'lcil<\li .)i inloculr<'a maşi
nilor şi u\ilaJelor cu gract de 
uzură tehnică avansată cu 
utilaje moderne, <le mare 
productivitate. începutul n 
fost făcut în pcri-mdn anilor 
l!llll-Hlll5. cind iau fo:o.t in
troduse noi tipuri de util.'l.ic 
Cm1şlni de ţesut fl"m1 suveică. 
maşini de fi!.11 cu capăt libe•·. 
utilaje ~'lu tomate : linii de ba
tai. m:tşini d"' bobinat) s.au a
celeaşi tipuri de maşini, însă 
cu perfo:.-mantc- tehnice su
perioare: carde laminoare, 
ma"-ini de filat cu inele. 

Tn cadrul înnoirii şi diver
sificării produc\i<'i s-nu asi
gurat sporuri imprirt:mte I.a 
tc),itiurile l:i te şi E>x'1·.'lhte 
pentru lenJerie <le pat. p:e
cum şi la ş foane, ţesături im
primate de vurli, ţesături pen-
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tru cămă.şi şi bluze rnali1.ate 
din fire fine din pu1iestc:- şi 
amestec cu bumbac, tesăluri 
pentru impermeabile. c.-itifea 
uni şi imp:im:1t!i. Soliclt.-ită 
de exigentele pictii interne 
şi ex1erne. industrl.:\ bumb.a
cului a trncut în mod orţi,-ini-
7 .• at să-şi l!lrgrosc:i\ i.::1ma .sor
timental;"\ a produs1-'.cll" Dacă 
in anul l!l70. din {"Cle -t60 mi
lioane metri pătr~1\i tesi'ituri 
ren.lizate pc întreg sectorul, 
80 la sută avrou finisaje trn
dit!onale şi numai 3,7 la sută 
finisaje superionr<!. în flrim11l 
an .al .actualul ul cincinal. rri.ai 
mult de 65 la sută clin pro
ducţia centra.Ici noastre (358 
milioane metri pfitrati), s-a 
reali7~'lt cu un grad de pre
lucrare s11per.nwi1 în finisaje 
care confNfl prnpricti\ti c.11i
tati ve deos<·b1 te ~orti meni clor, 
cum .sint : contmclie r<>dusă, 
neşifono.bilitintc. satinate. lus
truite, scamoşatc. creponate. 

cu efect de şifonare. tratate 
hidrofob, trnt.~·.e an'imurdh
rirc etc. 

Despre divel':iificarea gamei 
sortiment.ale ia ţesăturilor vor
beşte elocvent faptul că în 
cincinalul trecut inu fost in
troduse în fabricaţie l 543 ar
ticole nou crootc sau moder
nl1,..'lte, O fJ,)0 desene, modele, 
contexturi şi .aproape 30 OOO 
poziţii coloristice. Valoarea ar
ticolelor noi şi modernizate in 
perioada 1!>81-1985 a repre
:tcnt.at in ultimul an al cin
<'1n:1l11lu ! ,I!) 1.n sută din va
loarea producţiei industriale. 

Anul trecut. specialiş:ii 

noştri au crc:it numai pentru 
pia\a externii 248 articole noi, 
dint.re c.1re pe b.az.a contrac
telor inchelntc cu partenerii 
.au fost introduse în Labrica
\1a de sPriP 131 articole ele 
ţesături pentru export, sub 
form'' de mclmj si export 
de confec~ii text;le, precum şi 

955 desene, contexturi, modele 
şi 2 770 poziţii coloristice. Au 
Io.st create şi introduse în fa
bric.atie ţesături din fire de 
efect, tesături cu continut ri
dicat de materiale refolosibi
le, ţesături cu fire filament.a
rc texturate, ca şi tesi\turi 
pentru costume în structuri 
compl<'xe, finisaite superiot'. 
De asemenoo, a fost reproiec
tat şi modernizat sortimentul 
de tesllturi tehnice utilizate 
ln diven;e ramuri ale econo
mici naţionale. 

- V--0m 1"Uga. să rl'la.ta.ţi 

cititorilor Teristei noastrt şi 
citct•a din realizările obtinute 
în acPst timp în direcţia mo
dt>rnizării prodw:ţiei. 

- F.vident, n.4*'menea 'între
gii economii româneşti, si in
clm:tria bumbacului a fost su
pusă unui neîntrerupt proces 
clP modernizare. M-am refe
rit mai înainte la lăr.l!ir<'n 
gamei sortimenLale .a produ
selor. Acesta {lU este însă 
singurul aspect. Modernizare;\ 
,, contribuit în mod nemijlo
cit J,-i cr<'slerea productici si 
productivităţii muncii. De pil
dă. proriucţi.a de tesături din 
bumbac şi tip bumbac a spo-
1·it, în perioada 1971-1986, cu 
.:iproo.pc 65 la sută, amplifi
cîndu-sc gama de urticolc sl 
sortimente cu destinaţii dife
rite, .atît pentru piaţa internă, 
cit .ş1 ~ntru exp.)rt. 

Concomitent cu dotnroo u
nităţilor cu rruşini. utilaje şi 
i nst:1l:iţii moderne. avînd un 
randament mult superior ce
lor înlocuite ori rf1mase din 
perio:idele anterioare, s-.a tre
cut I~\ aplica.re:t tehnologiilor 
moderne de filare şi tcsere 
proprii noilor maşini inst.nk1-
IC', !:1 nplioaren de tehnologii 
noi pentru ere.ştcrca gradului 
de înnobilare a ţesăturilor, 
cum „r fi p:itin.area, nc.şifon:i
bilil.1re1. şmi:-gheluirea. apll
c1ro·1 de diferite trat.1mente. 
Aourtul definitoriu al noilor 
tehn1,!ogii se rei?ăsec;te în o.-i
p·1cltatea industriei bumba
cului d·- 'l reallz'.l nrndu~c din 
noi m'l" „,, nrime din fibrele 
chim ice D„•eJe din ultimii 
·ini s'nt. sf"mniflcilt;ve · d'lC'ă 
in 19110 'lile-pa b·1rnb1c• 1111 
i11 •nt1Jul m.<ileriei prime con
smn1!c oe„tru r>'"n<l11c11., de 
l"s"'uri cm de 17.'i 1.-i sut.'\. 
inr ce1 a fibrelor chimice de 
·'".:; la suto. „st~ i 1>·1mh.•v·111 
d<''lnc 47.2 11 sut:i. iar fibrele 
<'himir-e detin 52.l la sută. 

r„ ,„c;~~ imnort;m• :11 mn
rtc„nizA„ii o-oducHei nrno;tre 
îl con~tituie re"l.li1--irea de 
nrodu~e cu un consum rerl11s 
ele m.itcrii prime. avind însă 
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«eiaşi parameti·i c;ilitativi, 
tehnici şi de Iunt'\ionalitate. 
Cu a'.te cuvinte. o scamă de 
art Cn.t' Şi Sl)rtimcntc depăşi
te s!nt înlocuite cu altele .noi, 
se valorifică supcl'1or ma
teriile prime. Esl<..• deajuns. 
cred. s.~ spun ră. fată de 1980. 
cind pentru un metru pătrat 
de te:.ătun se con.sumau 156 
ll'CllllC fire de bumbac şi tip 
b:nnooc, in 1966 am consu
ma• numai 139 grame. La ni
ţeJuJ centralei şi în intre
pnnderlle subordonate aces
teia se dcsfăşo:trtl o amplă 
act11·:l4te de rercet."'\re ale că
re •.b1ective sînt subordonate 
lndeplinirii sarcinilor ce re
\'ln sectorului industriei bum
b.1cu'ui din planul naţional 
unlc. De piidă, prin tiplioarea 
rezultatelor cercetărilor în
cheiate anul trecut. au fost 
asimilate şi inllroduse în fa
bnca\ie noi sorltimcnte de 
lenjerie de pat, cu finisaje 
superirore. c.1re asigura o in
tretmere uşoară. S-au reali
zat noi ~orlimentc de fire de 
mre fÎ!lete. des li n.-ite 1esă
turlbr de tip V<>:tl. damasc. 
pere.: S-au stabilit măsurile 
1ehno:oitice pentru reducerea 
defectt-1 ir intervenit<> în ope
raţiile ul terioare filării (bobi
nare, orep.aratia tesătoriei. 

ttsutl . De asemeno:l, s-.au per
fecţionat tehno1ogiile de vop
.sirc a lirelor pe bobine si su
luri de ur.ieală cu efecte no
tabi!t.• in ce priveşte' calitatea 
produselor. Tool<! ~\ceste rea
lizări :;iot ro<iul Mncret al 
eforturilor colecli\'ului ele in-
1 neri ş1 tehnicieni din cen
lrltlă şi intreprinderile sale 
dar ~i al colabori1rii lor strins<' 
cu Institutul de Cercetări 
Tex11le CI.C.T.). 
M-aş put~a receri şi la alte 

rezultate pozitiv<'. dar trebuie 
să recunosc cil. anali1.indu-ne 
achvitatPa in sp1ntul rccen
telorcuvint.ă.ri alcse:::·e1arului 
gener.:il al partidului. '\Ceste 
rezultate trebuiau să fie mul• 
mai ba:ie Fi indci'i nwm des
tule rămineri in urmi\ m,:ii 
l!es ln ce priveşte roloc;irea 
cu Pf1cientil a modernei baze 
tehnice cu care a fosl d·;•-it 
sectcrul no„tru !n ul!imele 
d1111ll decenii. As dori totusi să 
relev contrihufin adus!i l;i 
conce!Y'rea si inffiotuir"a orn-
11ramclor de orannl1.ne c;i 
l'T'odt>miz.1re a prociuct iei dP 
călrP colahoratnri1 mei cei 
mn1 nnrrmia\i · ini:!inC'di Gheor
ghe Turrit <lirP<'lnr 11.cner1l 
adiuncl Marin Ră<11tlpi;r1t . <li
r..,.tor p)a'l prociuc1i•• A•1ric.'a 
Ct0ban•1 diN'<'tnr ti-hr>iC' Tot
odată, \in neapărat să subli-

nie1. spiritul angajant, rC\'O

lu\ionar. cu care to\i oa.menii 
muncii, mobili1.a\i de comu
nişti. au inţcl<.'s si'i-şi indepli
neasc;"1 sarcinile î ncredinţate. 
C<'ea ce a con<lus. în final, lu 
creşterea prt.-stigiului centra
lei şi al întreprinderilor sale 
fată de beneficiiu·ii interni şi 
cxtcrru. 

Jn sinteză, aş pule.a sa .a
firm că dezvol:.an•a produc
tici şi aplicarea mai largă a 
lehnol:>giilor moderne. pre
cum şi creare."'\ de urLicole 
noi. îmbunătfl(ile tehnic şi ca
litaliv. se regă.-;psc în cap.aci
tatoa industriei bumbacului 
ele a satisface in mod cores
punză!or - c."'\ntitati\• şi ca
lihtiv - certn\<'le economiei 
na\ ionale de produse textile 
pentru toate destinaţiile. cu 
prioritate pentru industria de 
ronfec\ li şi tricotaje. precum 
şi pentru export, în volum 
sporit ş1 structuri d1\•ersiCi
cat<.' de pMduse. 

- Este bine cunoscut rolu! 
publicităţii în desfacerea pro
du.w!or. Ce acţiuni mai im
portante întreprind" în aceas
tă direcţie conduce rea cen
t ratei ? 

- Centralei noastre. ca de 
altminteri tuturor CC'nlralelor, 
ii revine sarcina de a inves
tiga. stabili şi pune în miş
care cele m:li ad«:vate mij
loace şi metode spre a in
forma clientela potenţială cu 
C'l'I' mai noi realizări. a de
monstra capncitatea noastră 
de <l răspunde prompt şi la 
ni\'el competitiv pp plan mon
dial tuturor necesităţilor şi 
<.'-.:igenţelor. De aC<.'<''1 ~intern 
într-o permanent;'\ căutare a 
c1•lor mai pl)tri\'ile f01me de 
pre1.<>nl.a1-e şi recla llâ comer
cialii a modelelor noastre. 
participăm acli\• la cxno:>.itii 

~i tirguri internaţionale. Pe 
scurt. ne străduim să tran.s
formăm clientei.-. poten\ială 
într-o clientelă reală. l n a
ct•aslă privin\f1. un f'prijin 
1mport.ant ne-a dat. - şi spc-
1·i"im că ne va da în conti
nuare - prcs.1. Noi putem 
01icînd să organizăm pentru 
ziarişti vizite şi înU!niri de 
lucru - cum am mai făcut-o 
-. spre a-i inform;i, a-i \ine 
la curent cu nouta\ilc din 
domeniul nootru. Sintem con
vinşi că asem<.'nC."'\ conlucrare 
est<' nu numai in int<>resul 
nostru, ci şi al b<.'ndiciarilor. 

Dt• altfel. în akn\ia centra
lei se află in permanentă pre
ocuparea de a-i cunoa')le pe 
hcneiiciari. de a realiza. fru
mostrl şi utilul pe care-l 
dc.rcsc. Munca n~-istră este 
colectivă. d..1r şi strict 
individuală. Fit•carc vine 
cu ldei şi proil•c1e, pro
pune teme, îns<I le tratează 
într-un mod l)<'t-:;onal ce tine 
de com]X"ten\a şi experien;.1 
lui profesională Dac;\ ,·om 
imbina armonios ·oadelc co
leclt ve ale munr1i cu stil• 1 
personal de rezolvare a pro
blemelor, cu 1itl\ruinţa cxprc
s;l şi autentică de a oglindi 
în produsele noastre t-;piritul 
contemporancili\tii, insuşirile 

specifice poporului n<llitru în
seamnă că am gl\.sit cu si~
rnnt'i calea cca mai pntl"ivită 
spre satis!acen.•a trebuinţelor 
oamenilor. 

- Am intrat în cPt de-al 
doilea an al actualtdui cin
cinal. Un a1i dominat de 
sarcini deosebit de complexe, 
mobilizat oa re pentru d l?Zt'Ol
ta rea în ritm susţinut a eco
nomiei naţionale. a tuturor 
ramurilor de aclivitatP. Cum 
.~e acţionM.,.ă în cc>ntrala 
dumneai·oastl"ă pcmtrtt ca ac-
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tii:itatea dm acest an să se 
situeze la cote superioare de 
calitatf şi_ eficienţă ? 

- Dupa cum se cunoaşte. 
industria, întreaga noastră e
con0mie naţională a păşit în
tr-o <'lapă nouii. cea a dez
voltării intensive. Una dinke 
orientă::ile pt'incipa.lc ale ac
tu '.l.!ului cincinal o reprezintă 
m odernizarea miiloacelor de 
muncă si a structurii oroduc
tici. introducerea si aplicarea 
lmgă oa t<'hnologii1or moder
ne. ilCf'1s!;1 în scooul cresteri i 
n ivelulu i tehnic si caHtativat 
oroclusPlor. Tn acest amplu <;i 
complC'x pro.crram se înscrie 
~i s0ctorul d<' prelucrare r1. 

bumbacului. al doi1tY'l an al 
cindn'llului c.1lit;lţii si efi
cienţei constituind. orin pris
m ·1 ni\•elului indicatorilor 
ele olan ce unnea?.ă să-i 
îndoo~inim. o etapă c.;:11i
lati v suof'rio..1ră oen tru în
freorindc>rile n<>astre. v„ 
trebui să realizăm cre5teri 

impol'lanbe, atit ale volumu
lui de producţie, cît mai ales 
ale nivelului tehnic şi calitativ 
a 'l produselor. De altminteri, 
pentru transpunerea în prac
tică a politicii partidului, a 
orientărilor deosebit de pre
tioase ale tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu p1;vind spo1;rea 
competitivităţii produselor ro
mâneşti şi a producţiei pen
tru export, consiliile oameni
lor muncii, atît la nivelul 
centralei, cit şi al întreprin
derilor de profil. au analizat 
critic acele laturi afo activi
tăţii productive care asigură 
premisele necesare realizării 

unor produse de înalt nivel 
tehnic şi calitativ, stabilind pe 
această ba7.ă cele mai de sea
mă acţiuni ce se vor desfă~ 
şura în 1987. Fără îndoială. 
acestea se înscriu în preocu
pările de pedectionare a or
ganizării şi de modernizare a 
tuf,uror întreprinderilor subor
dona te cen triailei. Direc1 iile de 

acţiune se referă în mod deo
sebit la produsele şi tehn-0!0-
giile ce trebuie asimilate, la 
perfecţionarea organizării pro
ductiei, profilarea şi specia
lizarea intreprinderilor pe ti
puri de produse şi destinaţii, 
1mbunătătirea functionării u
tiliajelor şi instal.atiilor din 
dotare, creşterea calificărÎIÎ şi 
perfecţionării pregătirii pro
fesionale a personalului mun
citor, modernizarea dotării. 

- V -am ruga să vă opriţi 
ceva mai mult asupra stadiu
lui în care se află înzestrarea 
cu tehnică nouă, introducerea 
de tehnologii avansate. 

- lnceputul în aceste do
menii l-am făcut încă în cin
cinalul trecut. cînd o parte 
dintre Intreprinderile noastre 
au fost dotate cu ma5ini şi 
utilaje de tip neconvenţional, 
cum sînt maşinile de filat cu 
capăt liber sau cele de ţ~ut 
fără suveică, precum si cu 
maşini de acelaşi tip, dar cu 
performante tehnice superioa
re. ln Iinisoajele chimice, do
tare.a cu utilaje si insbalatii 
corespunde cerinţelor promo
vării de tehnologii prin oare 
se realizează înnobilarea su
penioară a tesăturilor. In-
dustriia noastră consVnic-
tonirc de maşm1 partici-
pă activ la dotarea şi 
modernizarea industriei bum
bacului. De altfel, în această 
direcţie există un program de 
asimilare a maşinilor şi uti
lajelor· moderne, ca şi a dis
po;;:i ti velor de automatizare. 
care. e bine să o spun. ~e 
real1ze.."lză cu succes. Dotarea 
tehnicii este orien iată, bineîn
teles. cu prioritate în unităţile 
existente, prin modernizări şi 

reutilări. 
- Poate că n-ar fi lipsit 

de interes să ne spuneţi şi 
cum se reflectă în producţie 
modernizările tehnice şi teh
nologice? 

- Sigur, aceste modernizări 
nu sînt un !'iCOp în sine. Ele 
n<' ajută să diversificăm con
tinuu productia. să obţinem o 
gamă mai largă de produse, 
îndeosebi pentru piaţa exter
nă. si ceea ce urmărim cu 
perseverentă. să sporim con
tinuu nivelul tehnic şi caH
tativ al produselor. Colecţiile 
de tes:Huri oferite de centTală 
pentru anul 1907 cuorind 
peste 820 de articole, in mai 
bine> de 3.300 de desene si 
11.1800 poziţii coloristice. In 
fiecare an colectivele de 
crE>atori. ingineri şi coloristi 
din intreprinderile noastre 
reali?"ază peste o sută d•~ 
articole noi. din care jumă-



tal<' înlocuiesc articolele de
păşite Şi tot anual se r<>ali
zean un mare numar de de
sene ~i poziţii coloristice pen
tru \e:;ături din bumbac ~i tip 
bumbac cu diferite destinaţii : 
lenjerie de pat, cămă~i :;;1 
bluze din fire fine şi mechi, 
\esături pentru rochii din fire 
pleptănate şi medii, tesătur1 
pentru costume, impe1meabi 
le, prosoape, frotir, batiste, 
c;1ti :·.·a, tesături tip Sibir şi 

paturi, precum şi un marc> 
număr de sortimente de tesi't
turi utilizate în scopuri teh
nice. Proiccbare.a şi modorni
zaroa sortimentelor de tesă
luri pentru anul l!l87 este 
structurală pc nivele de greu
tate şi fineţea firelor în Iunc
\ie de destmatia lor. Se pro
iectează tesături cu fire uni
ce, în locul fil-elor răsucite. 
J>(.'ntru .articole de îmbrăcă
minte exterioară, fire mixte 
- filate şi filament.are 
pentru te.-;ături de cămi\si, 
bl111P, rochii. fuste. Diversifi
carea sortimentală se obţine 
şi prin realizarea de contex
turi urzeală, cu efecte de te
sere, care valorifică mai bine 
dotarea tehnică a intreprin
derilor (maşini de tcsut cu 
ratiere, maşini de tesut Ja
quard etc.). Totodatri, divprsi
fic.'U·ea sortimentală este şi un 
efect al promovătii noilor de-
5<':Je şi poziţii coloristice. a
«>~tea venind în întimpinarea 
tendintelor de modă. am la 
pi:iţa internă, cit şi la pi:ita 
exterml. tn acest an urmcaz/\ 
n fi croate pe<;te 130 
articole, 860 desene şi 450 pl)
zitii coloristice noi. potrivit 
cerinţelor bcneiiciarilor, ten
dinţelor modei. Pondert•u pro
ducti<'i realizate pe SC'ama nr
ticolelor noi şi modern izu"' 
urmc>azâ să iatingă J)<'st 0 35 ln 
sulă, fata de 25 !.:I sulă 
în anul trecut. 

Rod al aCti\'ilăţii de cr-ea
tie şi cerceta.re, a! aplic:i
rii rapide în producţie a re
zultatelor acesteia., produsC'le 
pe care le oferim se caractc
rizeală prin noutate şi o ten
dinţă accentuată de creştcrc 
a gradului lor de prelucrare 
şi finisare. Progresele obţi
nute în productia ţesăturilor 
din bumbac, ca şi a tcsă
turilor din Lire în ames
tecuri intime de fibre, moder
ni1.-1rea continuă a tehnolo
giilor de prelucrare a m..1teri
ilor p~ime naturale ş1 ch imice 
si. mai ales. a tehnologiilor cJp 
finisaj, conferă produselor cn
r.1ctc::-istici superioare, atit este
tic<', cit şi de purtare şi con
fort. Creşterea pe de o p..1rte 

a ofertei de ţesături fine în
tr-o gamă optimă de lăţimi, 
iar pe de altă parte diversi
ficru-ea prnducţiei de l<=>ături. 
folosite în confectule pentru 
imbrăcămmte, deschid noi 
perspective exporitului de pro
duse textile cu un grad tot 
mai înalt dc prelucrare. De 
~1ltfel, cele mai dinamice 
crf'şleri le marchează len
jeri.a de p.:it ş1 celelalte 
produse textile de u1. casnic, 
ca şi articolele din tesături 
pentru îmbrăcăminte : cămăşi 
şi lenjerie de corp, rochii, 
bluze, coslwne. impermeabile 
şi alte articole. Este de men
ţionat în acest context, efortul 
colectivului de creaţie condus 
de mg. Anton Proca, îndeosebi 
al tovarăşelor Rodica Bălan, 
inginer proiectant, şi Maria 
Lechinţan, arhitect conductor 
al secţiei cercel.are, condusă de 
ing. Ion Hcilău, ca şi al ing. 
Liriu Ccilin, şeful comparti
mentului tehnic, care an de an 

realizeaz[t mnclclc noi pentru 
clientela potenţială, precum şi 
tehnologii a\'ansate pentru !1-
nisar<>a supcrio;.u·ă a ţe~ătu
l'i lor. 

- Care sint principall'le 
acţiuni ce se i·or i11iţia în 
cursul acestui a.n - îndeosebi 
în lumina orientărilor date de 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu 
la şedinţele clin 30 umuark 
şi 20 februarie a.c. ale Comi
tetului Politic Exl!cutiv 
pt!ntru n•alizarea. l!xemplară 

şi la un nit:l!L calitativ supl!
Tior a sarcinilor ele plan ? Şi 
ce se întreprinde concret pen
tru ampli/ icarea inf lul!nţei 
factorilor intensivi de dl!zi:ol
tare? 

- Aclivitate.1 de moderni
zare a producţiei, de creştere 
a parametrilor de calitate, 
funcţionalitate şi estetică :i. 
produ!:.elor se dcsfăşoa.ră, 
în esentf1, pe baza pro
gramului pri\'ind îmbună
tiitirea ni\elului tehnic şi 

, 
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culita~i\' al proc.lust>lor în 
tndustna bumbacului. ;1 pro
gra:nultti de mo<lernizart• n 
ti1·elor şi ţesăturilor în JX>ri
oarla i986-l!J[JO, Jllecum şi li 
programelor anuale cit> proiec
tare a noilor produs<•. Obil'C
l!vde principal.• al<' acestor 
pr(Jgramt' sint <lir<'C\1onnte 
~pre: crt>şlerca fint•\ii me
t!11 a firdor. ulilizare;i 
mat. riil<1r prinlL' noi rC'a
liu1lc în tnrft. extinderea 
'ehnologiilor cit• filart> n1..>con
\'en1ionaEi. reducerea consu
murilo:- ~pecif1cc ele materti 
prim<'. :nai ;ilcs i11 producţia 
de t<'sătul'i lip bumlmc. <li
\ •·:·sific:ire.a sortimentală n fi
rchr dt> bumbar. prin re:-ili
z 1n· 1 dP nn1 tipuri ele amt·s
te::uri şi noi clccte, crcşterNt 
gr:Hlului dl' \'aiorii 1t'arc a \c
s:itunlor. precum şi di\·ersi
iic:1rpa sortimL•nlnlrt în lunc
\te d.· cenn\0 ll' lx?nef1cwnlor. 
.'\•p cum am mai spus. în
tr aga ncti\•itnte d1..• înnoire 

şi modcmil' . .:trc l producţic1. 
dt• crcşter<'.' u calităţii fiecă-
1-ui produs 1..-stc .'ittborctonată 
cu preci1clerc CPrinţelnr dL 
.spori1·l' a competiti\·itat• ~i 
d.' pronHwarc la expo:-t :1 
prc><lus ... •lor dt> concepţie rn· 
n[1n«.>:iscă in contextul obţi
nerii unt•i eficit>n\e economic<' 
m:1 ximc. 

- TJi11 Pllltllll'rarea obiect/
t•elor pi: carp le urmăriţi pr 
parcursul a1111l11î 1987 am rr
finut cu i11 centrul prpocupă
rrlor se aflti calitatea. mai 
l'l:act 1mbu11ataţ1re:i. paramP
trilor fuucţionali ai produsr
LC>r. 

- !nll'-Jldt•\·ăr. îmbtmălă\i
re·1 t·1lltf\\ii p!'Ocluselor. ca şi 
asi~uran-.1 în procesul de la
brit:a\ic a t·1•1·intelor ele cali
t"t te pr<•\·;izute constituie pen
tru :oale colectin·le de munc:1 
clin intrC'pr1 ndt.>rile n ~'1.slrc 
un·1 dtn d1rc::tiile p:· n·ital'c 
de acţiune în p:·' du::t"1 ftrP
lor ele- lmmb:i.c ob1ecti\'Ul 

central îl reprezin lă creşte~~a 
finew1 firelor ş1 dh·er:si!ica· 
r<>~t sortimentelor de fire ex
tl'.1fin<> Rc.aiizarPa ace!':tui ln
d1calor c:unooşte o evolu\1c as

rend(;'nta. De la 46,9 m1g in 198j, 
am ajuns la 47,7 m ·g, în 1986, 
urmind ca în .ace:;t an sa u
tingem un nivel mt"<liu de 
411,IJ m/g. Tn acest scop \'om 
continua să m0Jen1id1m tre
nurile de laminat ele la uti
laJe <laminoare. flaier<?, ma
şmi de filetat). concomitent 
cu ulihz:ll'ea unc>: crnnp1Jnrn· 
t • tehnologice de mai bună 
1·al!tute, orecum · ş1 lolosi-
1·e·1 unor. tehn J!o;.;it pcr
fL'c:tionate de curătin• de 
1mpurit:'l\i şi de dubltt cur
elari~. a amestecului libro,, 
eoxtincl~1·ea proc<'sultti ele cu
r:1\1re electronic~ u f'i1·clur 
t inf•. Totodată. în p"oduc\ia 
de fire va cre$te mai puter
nic pcmd;.!rea firelor unice. 
destinate prJC!ucţie1 <.c te„ă
turi şi tricotaje. cnr • o;ă inlo
cuiac:că fire!" r>i"otăn:1L • f•n" 
răc;ucite. Producţia de \e-să
turi e 0 .te supusă unL•i atent1i 
d<>oc;obite în vcrlcr(\"l imbun;1-
til( ir.i niv<'lului dt• <.·:iht:i1c 
Mac;urile eJ!tborate vizea7.f\ c;i 
un obi«.>~'iv m:1j<>r rcduc·f'l'c-:1, 
ddcrelltint pe grupe de nrti
n l • i dcstinatii Ul' 11ti1'·1·11·" 

f1:rn!ă. a masei tesil.t.urilor 
în condiţiile cre<;terii P'l
r~met.rilor lor de funcţio
n.alit.ate. Pentru aceasta \'o:n 
ut1li1„"t firele finP !'i fo:irte 
fine din di\•e1·s~ am<'.stecuri de 
fibră p"ntru reali7.ar<'.'a de 
pl'oduse n0i : tcsf'1turi pl'ntru 
cfm1f1şi - bluZC'. rochii impri-
m·1fe. c 1stume îmbră-
<"ilmi nit> exterioară Grcu-
t ·ttM medie a tesăturilorseva 
.'iitun în jurul nin'luJui de 
l:H.5 gimp. falii ci~ circa 140.G 
gimp în anul trecut. CPt•:t ce 
\'a asigura uliliz;1rea s11ped
oarf1 a materiilr.r prime. Cll'.Ş
IPrt><I gradului lor de valori
ficare Şi. pentru u conchide 
asupra acestei probleme.>, a~ 

\T<'a să subliniez că. in ra
mura noastră. imbun:·11ă\irea 
1x1rnrnetrilor calitativi - t<>h
nici şi economici - porn1>c;te 
rlp h materia primă şi semi
f1bril'ate. fire şi suportul ele tc
si1lur.1. pinii la produsul final 
(lcc;ăturn finită). cure romli
tinnC':.11:ă nivelul culitn!iv al 
confcctiei în care cstl' in1..·or
prirati1. 

- O prnbl„mii foarte ac-
t1111l 1 i11 int:-eaqa noastră <'· 
~onomie este a"eca a consu
murilor materiale, de energie 
rl1•clricir ş1 de combustibili. 
C t' sr întreprinde practic 
i11 cent1·ala bucureşteanci a in-



jaioi~--------------'-----....... -~------------------ - --- - -- -
~i bumbacului pentru re
Swrta acestor consumuri? 

- Şi anul trecut, ~i mai 
IDainte, s-a acţionat intr-o 
lllUlllllA măsură pentru rcdu
._ consumurilo1 spcc1Cice 
De pildă, in vederea folosim 
1Upeno111·t! a mat<:>nilor pri 
me, am urmădt d1versif1carea 
1tnicturil producţiei prin in
troducerea in fabricaţie a u
nor tipuri de fibre chimice şi 
Ulletice existente i:l iară, pre
cum şi a materialelor tex lile 
refolos1bilc provenite din pro
omeJe tehnologice. concomi
tent cu reducerea consu-
mului de bumbac pe 
IUlll3 crci;;ter!i celui ele 
fibre chimice !;ii .sintetice. ln 
Jecătură cu ace.st din urm[1 
upect, aş releva raptul c:"1 
ponderea bumbacului în tota
lul masei fibroase pentru fire 
I fost anul trecut de 49,4 ln 
IUtA, mai mică cu 3,7 la sută 
fată de 1985. urmînd ca anul 
~Ul .<;ă Si! rMUC;°l C'll ÎO(''I 

'l.S La S'Jtă în con di tiile creş
t!ril para.metrilor de calitate 
a tesăturllo:r. Pe acl.'astă bază, 
economia obţinută,• respt_>ctl \• 
reducerea importului, la pro
ducţia rc:i:izată în 1985 este 
de 3,1 mii tone comparativ C'U 
anul tJ85. 
Aşa cum a subliniat însll 

tec:retarul general al particlu
lul la n.>centa şeclinţ;'1 n Co
mltetulu; Politic Executiv. 
consumurile materiale sînt 
btuşl mari. Practic, anul tre
cut nu nC'-am încadrat in 
normele de consum stabilite 
pentru pr 1clt:cţia de tcsături. 
Intreprinderile sub'.lrdt>n."llt• 
centralei noastre inregistrincl 
o depă.şire de 2,3 la sutf1 k1 
con.rumul de fire de bumh'.lc 
el tip bumbac Sintt'm 
pe deplin conştienţi ci<' nea
junsurile existent!' în acest 
domeniu şi ne propunem .s:·1 
acţionăm cu mat multi\ ener
lie pent111 incadrarcn strict:i 
ln nonnel<' de com•m1. in<'lu
liv de ene:·g:e electricii şi de 
combustibili. i.ar ace:ist.-i fn C'>n. 

di!lile îndeplinirii ritmice. la 
toţi indicatorii a preveder!Jor 
de plan pe an...il în curs. cu 
precădere a producţiei de t'X· 
porL 

tn acest scop, ,·om a.-;igurn 
lntr-o mai mare măsurii d~ît 
pinii acum proicct<irea unor 
ţesături cu contexturi care 
IA aibli in structură fire <'li 
conţinut ridicat de material<' 
textile refolo.sibile pentru d!'S· 
tinalii adecvate. tcsături nau
şate \'opsite in fir pen~ pija
male şi capoate. sau în buc.1tn. 
pentm c11măşi de ·arnă. pre
cum şi (t.>sături imprim.1te pen
tru rochii de casă. Vum p.-o-

mova cu fenmtate in pro
ducţie st>rlimentelc de \e.> "1-
t un care se incadro:1z:d in li
n; tele de greutate p!anl!!catc 
pe metrul păt.rnt finit, echili
brînd astfel structura acesto
r.a incit s'1 putem sa r.e în
(.".:tdr:'im în nnrm1•lr> <IP con
sum stabilite. Şi, fireşte, 
vom adopt.a şi :11te mă
su1·1, in primul rind de in
lfirire a disciplinei ş1 orclinei. 
care să asigur.e ca toate în
treprinderile noastre să intre 
în normal în cc pi-iveşte 1..:s· 
pec• '!rea no11ndor ele C(>0sum. 

- Veţi intensifica. desigur. 
şi actn:itatE'a dl' cPrcl'tarc şti· 

infi/icci. dl' de::voltar<' tchni
cl. dl' introducere a proore
sului tehnic 

- Da, pentru c:1 uncie din 
nc:i i unsu rile manifestate în 
anul trecut tin, într-o anu
mit;'\ măsură. si de cerceta
rea ş:ilntif1că. Aceasta tre-

bute sfi nctioncze mai C'ner):!ic 
pentru mcn\inerca şi conso
lidarea prcsli~iului dobindit 
ele industria bumbacului din 
tara nonstr!\ pe multe mC'n 
diane ale i.:lobu1ui. Asta in-
1>e:un11r1 cii v~1 trebui să tinem 
p:isul cu tc·mhntc:l' ele modă. 
alit .sub .aspcdul contex1urii 
şi ;tl CC•l<>l'J I Uhll, cit Şl al fim· 
s.1Julu1. Cl'l'a cc nu se J)0..'1te 
face rll·dt J>rtn Jntensific'1'"CJ. 
aeuvit!I\ ii el<! c:er::-ctare ş1 
errotie. De a~ca ne vom strf1· 
du1 sli stimull1m m:ii puternic 
cro.-111·1 tchnlco-!;i1iintif1ca. să 
o !eglim mni r.trln.s de pM
ducţic, urgentind apliC3re'l re
zult.nt<'lor cC'rcNiirll >r. intra
rc.:1 in fai>1·icatic ..i noi!-:>:: s.>r
t.1mcntc. ln acelaşi context, 
v11m continuu spccl:i.1zarea ~1 
protil.11·ca intreprinderilor. in 
scnnul adaptl\rii flexib1le a 
produclil•i lu cerintcle pielii. 
v~m l'Xtin<le tipiz.ire,'l su-
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pol'lului de tes::1turi crude, 
asL:'el ca dive.n;ificarea sor
timenta:a sa se reali1..eze 
prin aplicarea de finisaje su
perio„1rc. De asemenea, se va 
PXlinde «Plicarea de 1ehno
Jogi1 pentru fini.sarea supe
rioară cu efecte .speciale 
ele supnafaţă (şmirgholui

rc>. pcliculi zare, cal:mdrare. 
&'liin.arc). 

Activitate.a de ccrce1.are 
tehni<:o-ştiintifică, de crea 
1 ie a con.tri buit ş1 pînă 
,,cum, într-o măsură în
sen1nală, la largirea pieţei llc 
clC'sfacere, interne şi externe, 
dnr vrem ca aceasta să ne 
ajute şi mai mult în cc pri
veşte pătrunderea produselor 
no::istre în cit mai multe t{11·i. 
mai ales în acelea unde sint 
C'{tUtate produse de calitate 
superioară. inclusiv produse 
ele lux. Potrivit progr..-imului 
pe ca;-e ii avem pentru acest 
.an. ponderea exportului de 
tesături metraj şi pt'in CO'l1-

fcctii textile urme.uză sa a
juni:::i la peste 44 la sută din 
totalul p:-oductiei de iesături 
dl bumbac şi tip bumbac. 
fa\•i de :~8 la sută în 1985, în 
condiţiile în care volumul 
producţiei creşte cu aproape 
10 la sută. 

- Atl mai. adoptat şi alte 
măsuri menite să asigure la 
sfîrşitul acestui an un bilanţ, 
ca să spunem aşa, eminamen
te pozitiv ? 

- DP<;igu.r. O pondere im
port;;inti'i in ansamblul preo
cupărilor cen~ralei şi ale în
trC'prin lcrilor s:ile în vederea 
crcşle!"ii c.<lităţii produselor 
fabricate. a procentelor de 
runcţion~lit.;ite a acestora. o 
ocupri perfect ionare.a pro::e;t'
lor 'ele product ie pcntrn as1-

mii.arca u.ruJr noi tehnologii. 
Spre exemplu. î111 :afara 
color arătate pînă acum, 
am prevăzut .să realizăm 
optimizarea tehnologiilor de 
pregătire a tesăturilor în ve 
derea unei descleieri cores
punzătoare şi .asigurarea pro
prietăţilor care condHionează 
calil.atea :proceselor de vopsi
re, imprimare, apretare. Vrem, 
de asemenea, sil optimizăm pro
cesele tehnologice de fierbe
re şi albire a tesăturilor de 
bumbac şi tip bumbac. în ve
derea protejării proprietătilor 
fibrei şi reducerii pierderilvr 
de structură. 

fn toate intreprinderile care 
real ize.ază producţie destinată 
exportului (direct şi prin ron 
fec\i i) , producţie care cuprin
de tesătw·i cu grad sporit de 
dificul k-ite tehnică şi comple
xitate, se vor organiza zone 
sau ateliere de fabricaţie spe
cială. asigunndu-se astfel con
diţii pentru o productie de 
nivel calitativ ridicat. O se
rie de imăsurJ, destul de 
numeroase, .se referă la 
perfectionarea pregătirii pro
fesionale a personalului mun
citor. la organiza.rea contro
lului PC faze de fabricatie ş1 
pre.E!ătirea temeinică a con
trolorilor. dotarea cu apara
tură necesară de control a fa
bricatiei şi calilatii produ.~e

lor. Vom face deci tot ce 
depinde> de noi ca proctu~ele 
intreprinderilor noastre să se 
distingă, prin calitatea lor 
superioară. şi în ce priveste 
valoarea de întrebuintare. fia
bilitalea. confortul. atractivi
tatea. bunul gust. 

- Cum acţionaţi pentru 
întărirea autoconducerii şi 
autogestiunii. pentru aplica-

rea cu fermitate a noului nit· 
camsm economico-financiar? 

- ln vederea întăririi au
to~es tiunii economico-flnan· 
ciare. bu~etul de venituri si 
cheltuieli constituie pentru 
fiecare colectiv de conducere 
din întreprinderi un perma
nent mijloc de actiune SPl"1' 
a se obtinc maximum de e
ficienţă, r~ducerea substanţia· 
la a cheltuielilor de producţie. 
crc.:ilerea producţiei nete, .i 
beneficiilor, a rentabilităţii in 
general. Intregul personal de 
specialitate din centrală, apa· 
ratul financiar-contabil al a
cesteia - şi aş vrea să eviden· 
tiez aici activitatea economişti
lor Gheorghe Dumitraşcu, di
rector comercial, I oa na Bur
lan, contabil şef, şi Ştefan 
Criotescu - va acţiona direct 
m întreprinderi pen tru înca
drarea cu stricteţe în normele 
dt' stoc şi normativele fi
nanciare aprobate prin bu
getele de \·enituri şi che.1-
luieli. Obiective : lichidarea 
şi prevenirea imobilizărilor 

de mijloace circulante. redu
ceren volumului de credite si 
a plătilor nerambursate la 
scadente. creşterea continuă a 
vitezei de rotatie a mijloa
celor circulante. accelerarea 
t itmuJui decontărilor şi asi
i:(urarea în nPrmanentă a u
nui echilibru între încasări 
şi plăţi. Economiştii din cen
tral<"'i. împreună cu cei din u
nilătile subordonate. vor asi
gura în permanentă. prin e
\identa contabilă. exactitatea 
consemnării în conturile con
tabile a activităţii ele produc· 
ţie şi <>ronomice, determinarea 
corectă prin bilanţurile con
tabile a rezultatelor economi
co-financiare, integritatea pa-
1 rimon iului prin efectu.a.rea la 
timp şi in bune condiţiuni a 
inventarierilor. Contabilii şefi 
din înt.reprinderi vor asigura o 
ordine şi disciplină desăvîrşile 
în ulili:.:area mijloacelor ma
teriale şi băneşti, vor acţiona 
cu hotărîre pentru eyitarea 
oricăror cheltuieli nelegale sau 
~ficiente. vor organiza şi 
executa controlul linanciar 
preventiv în conformitate cu 
prevederile legii. 

- Ne-aţi vorbit despre pro
ducţie. despre problemele cu 
care vă confruntaţi în acest 
dom1miu. N-ati. dori să ne 
?'Orbiţi şi dc>spre t•i.a.ţa de zi 
cu zi a oamenilor ? 

- Cum să nu ? Cu atit mai 
mult cu cit în întreprinde
rile noastre există preocupări 
sustinule în directia îmbună
tătirii activit~tii social-poli
tice. oamen ii muncii fiind 



·trenat! în formatii attisti
ech1oe de teatru. brigăzi 
1-.opagandă. echipe soor-

.e. care. prin strădaniile 
colccti\·elor de 

Jr.că momente de destin
e. c'e recreere. Jn acelasi 
P. folosindu-se de mijlc a
c satirei, brigăzile de orn
ania contnbu1t> şi la imbu

:ăt.rc„ activilalii de prn-
1e. la întărirea ordinii, a 
plinei în muncă. 

- Ce ne putt•Ji spune des
rt P"tocupă rile clu m1H?aroas 

r• prirind crearea celor mai 
t co11diţ1i de lucru pentru 

menii muncii ? 
- Fără inclmula. acea,.,ta 

es'.l' o !alun) lourte imnor
tanl<i a activitli\i1 noaslr«c>, ele 
1 d:-ei reuşita sînl strins l<'

tc initialivelt> si eforturile 
t :<ir:'iŞt>lor Viorica Jemna. 
<rrr~:arul comit«c>tului de nar

d, foa11a Lă.ncrăltJC.11, pre5i>
d nt<'le comitetului de sincl cat, 
!'kziu;1a Chiper. secretarul or
p:iiza· ei U.T.C .. care îşi des
făşoară acli\'it<itN1 la ni\'l'lul 
renlralei. Existii canlinC' 
resL1uran l la centrală ş: 
in unele intreprinderi mi-
trOCantine în celc.'lalte uni
' li. chio<>curi alimcnt:11·l'. 
lin ajutor înst•mnut în CC' pri
re~lc aprovizionarea cu nli
mente ii primim din parlPa 
"lălii comerciale conduse 

101. 1răşul Caterino Rrilu11. 
şi a altor unit1'1ţ1 

aproprierea centralei. 
Coo1il11r oamenilor munc i li 
se a~ii?ură Jocuri în tresl'lr 

i:răclini\ele cu program săp-
1 r1inal ele oe lini:!il întn·
'lnndcri. De asC'menea. Ct'n
~111 dispune în toate unila

t e dl' cadrC' mt>dical<' snl'
c alizatc, iar rclllltntele ob-
nulc in combutcren morb!

d1lălii confirma întru tot u l c
f rturile dcpu~e pe acest 
tărîm. 

- Cum contribuie, după 
pare rea dumneavoastră, acti
vitatea pe care o de:sfaşuraţi 
ta 1·idicar<>a calit ăţii i·le/ii oa
m,!llilor? 

- Dup.'\ cum se ('uno<1şte. 
imbrăcamintca reortzinlu u. 
nul d in ct'lc mai import mte 
demente in ansamblul cultu
rii materiale a unui 1Jonor. 
In cazul nostru. al I llln<îni
Jor, portul se 1·cmarcă prin 
oriA nalitate. prin clci.:rinta li
niei s i a rmonia ornporl iilor. 
prin \'arietate;1 lorml' lur :;i u
nitatea de i;til. In !.«c-ic·tatea 
contemporană. îmbrăcamintea 

capătă o marc insemnatate. 
dl•venind o t>roblemă socială 
ec M' rC'al 1zcaz[1 în procesul 
victii economice si în functif' 
de eficienta producliei. de 
pc nderea ce o dctine în eco
nomia national{1. Pnviti. din 
acest punct de vedcn•. acti
vitatea centralei noastre ofe-
1·~1 mulle date interesante De 
pilclă. !orta de munC.:1 este 
formală. in proportie de 76 
la sută. clin femei. ceea CL o
fcr(1 o su rsă incpui7.abili1 de 
idei pentru crearea ele noi 
modele. ne cit de ingenic,a.;c. 
l>C atit ci~ \·ariate ca stil s1 
rt·~1lizare estetică, IH'CC'sare 
c·on fect iilor feminine» Tot cc 
sta sub semnul autenticC'i va
lori. clementele tradiţionale 

cc 'rn de la străbuni pin:i ln 
noi. gîndul creator si i'1<;Pi
niiru lor sint transoww iri 
Pil'SC var·iate s1 o r iginale. ca
nabilc s<'1 satisfocă ccll• mui 
t•xii::etnlc.' cerin e ale bc.'nefi
crarului. Este. aşadar. o c1n 
t1·ibutie concretu la ridicarea 
ca l itălii vit•tii oumeni!()I' so
c·ictătii noustr«' SO('ialistt•. 

- Pentru că nt> aflăm în 
pragul ;;ile1 de 8 ;\lartic• t•ă 
ru17ăm s<i ne i11găduiţ1 a ră 
arlresa d11nrn1•aroastră şi har
nicelor dumneal'oa.~t rci toua
răşe. care> const ituie majori
tatea celor c·e muncesc in 

centrala şi în unităţile sal<?, 
cele mai bune şi frumOOJSC 
urări de :sci11â1at1? şi fericire, 
de rwi şi însl!mnate succese 
în munca. 

- Va muHumim mult pen
tru gindurile alese ce lc-ati 
exprimat fulă ele colectivul 
nostru clc femei. pentru ud'1-
r ile adresate. Noi omagiem 
ziua ele.' 8 Martie prin fru
moa ... c împliniri. ca de nltfcl 
toate fomeile clin oatria noas
tră. Fiin,lcă în \'ra\a lor so
cialismul a înscris oagrn1 cu 
re7.onantc m<1 iorc.'. Jc-u inăl
tat Pc treptele afirmării. 
Creatoare de neprctuite va
lori materiale si spirituale, 
femei Ic se bucură in statul 
nostru de.' stimă si respect. pe 
care le merită din p lin, ca 
mame si sotii. ca militante 
pe tărim politic si social. Sin-
tem profund recunoscătoa-
re tovari'tsul ui NICOLAE 
CEAUŞI·: ·cu. sccn·tJrul ge
neral .11 partidului. oresedin
telc Republicii. lo\·arăsei 
ELENA CEAUŞESCU. pentru 
,griru ncobosi la cc o manifes
tă fati1 clc viitorul tării. al 
g<>ner.1ţiilor de miinc, pentru 
multiturlinea de măsuri ce 
\ izeaz:1 bunaslan•a familiei. 
Pentru dorlurile oe care le 
fac în vederea asii!llrării Pc 
olaneta noa'ilră a liniştii s1 
intc.'leiwrii necc.'sare construc
tiei pa~nice. apăr~ rii vie\ ii. 
Acc.'stci ~ri.ii ii vom răspun
de nrin noi imoliniri in acli
vitaten ele zi cu zi. orin fap
te demne de abn<'l(atie si di'i
ruire în muncă. 

- Ctt rmu:ingerca că si11-
tem în a.~entime11fttl citito
rilor rct·îstei .. Presa noastră". 
rri dorim succese tot mai 
mari in infăptulr<>a sarcini
lor dt> răspundere ce ră sint 
iw„ r edin ta te. 

Convorbire realizată ele 
Elcn<1 SOL'1l' 
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Telegrama Consiliului Ziaristilor 
Mult iubite şi stimate tovarăşe N IC O LA E 
Jnsufletiti de cele mai fierbinti simtăminte 

de drog~ste şi aleasă preţuire f~ţă d~ dum
neavoastră, mult iubite şi stimate tovarăşe 
Nicolae Ceauşescu, strălucit conducător de 
partid şi de stat, personalitate politică pro
eminentă a lumii contemporane, ziariştii comu
nişti din România, toţi lucrătorii din presă, 
asemenea întregului popor, au urmărit, cu 
viu interes şi profundă mindrie, desfăşurarea 
vizitelor oficiale de prietenie pe care le-aţi 
intreprins, im preună cu tovarăşa Elena 
Ceauşescu, în ţări ale Asiei - moment dE!' în
semnătate istorică în cronica relatiilor de 
prietenie şi conlucrare ale României socialiste 
cu aceste ţări, contribuţie de seamă la ed ifi
carea unei lumi mai drepte şi mai bune, a 
păcii şi colaborării. Am trăit înălţătorul senti
ment patriotic de a fi oglindit în paginile pre
sei românesti căldura cu care ati fost întîmpi
·nat pe pă~întul ţărilor vizitate, ·înaltele apre
cieri care v-au fost adresate pretutindeni -
expresie a prestigiului deosebit de care vă 
bucuraţi pe toate meridianele lumii, ca strălu
cit promotor al cauzei păcii, dîrz luptător pe 
frontul afirmării năzuinţelor vitale de libertate, 
suveranitate şi independenţă, de progres şi ci
vilizaţie ole tuturor popoarelor. 

Dind glas profundei satisfacţii faţă de 
rodnicele rezultate ale acestei noi solii de 
pace, prietenie şi colaborare, ziariştii, toţi lu
crătorii din presă îşi exprimă totala ade
ziune şi aprobare faţă de neobosita şi presti
gioasa dumneavoastră activitate desfăşurată, 

" 
CE AU ŞES CU, 

împreună cu tovarăşa Elena Ceauşescu, în
crederea că raporturile de conlucrare multila
terală cu aceste ţări, atît pe plan bilateral, cit 
şi internaţional, se vor amplifica şi odinei moi 
mult, în interesul poporului român, al po
poarelor din ţări le vizitate, al cauzei păcii şi în
ţelegerii în lume. Vedem, în acest important 
eveniment politic, o nouă şi strălucită con
firmare a justeţei principiilor şi orientărilor 
fundame ntale ale politicii externe a ţăiii 
noastre, al cărei ctitor înţelept şi clarvăzător 
sînteţi dumneavoastră, mult iubite şi stimate 
tovarăşe Nicolae Ceauşescu. 

Puternic mobiliiaţi de patosul revoluţionar 
cu care dumneavoastră militaţi şi acţionaţi 
pentru propăşirea patriei socialiste, pentru 
puternica ei afirmare liberă şi demnă în 
conştiinţa lumii, ziariştii, toţi lucrătorii din 
presă se angajează să nu precupeţească nici 
un efort pentru realizarea exemplară a im
portantelor şi nobilelor sarcini pe care dum
neavoastră la-aţi pus în faţa presei noastre 
comuniste, pentru a întimpina cu rezultate cit 
mai bune, asemenea întregului nostru po
por, marele eveniment din viaţa partidului şi 
a patriei - Conferinţa Naţională a P.C.R., 
pentru a contribui, prin munca noastră, la 
înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresu
lui al XIII-iea, la continua propăşire a Româ 
niei socialiste, într-o lume a păcii, colaboră
rii şi înţelegerii. 

CONSILIUL ZIARIŞTILOR DlN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA 



Un nou . 
Sl 

,A. 

romanes c strălucit it i nerar 
" 

de pace, prietenie . 
Sl 
" 

colaborare 

fizitele oficiale ale tovarăsului Nicolae Ceausescu, 
~ ~ 

tovarăsa Elena Ceausesc1u,, 
~ ~ 

V cu 
in tări ale Asiei 

R evelator prin neabătuta 

continuibaite a demersului 
inlernation.al al României 

p~edintelui ei. tovarăşul 
1tae Ceauşescu, sem ni fi ccili vui 
~ la nivel înalt din aceastil 
confirmă, o dată în plus. jus-

e.i politicii noastre externe, iz
:ă dintr-o .adîncă înţelegC're a 
~elor naţionale şi, deopotrivă, 
<'lintelor v1e\11 1ntern.atlonale 
e·nc. Recentul itinerar d<' pa
prietenie şi co1abornre între-

de tovarăsul Nicolae 
nuşescu. împreună cu tovarăşa 

na Ceauşescu, în unele ţări ale 
i - şi care .a fost urmărit cu 
J!ld interes şi deosebită alen
de întreaga opin.ie publică rn
ească - a demonstrat cu clari
că. indiferent de ponderea sa 
"mică ori militiară. de regimul 

„al şi poli Li c, de aşe1.area geo
că, de apartenent.a la alian\e 
grupi1ri politice. economice şi 

tare, o ţară. orioare ar fi ea. 
. . e şi trebuie să-şi de>zvolte l.argi 

.i internation.ale. de>păşind li
• geografice ori :le altă nalu
Prin intermediul dtnlogului la 
inai înalt nivel. rapo1·tlLrilt> in
t.atale cunosc o dezvoltare' as-

n<lentă . .se creează premise f'a\·o
.ibile stabilirii cadrului celui mai 

111ce dezbaterii şi rewl\·ării fl'l.<l-
probleme cu care se confr.in

a umenirea. tn pr.im~plan .siluîn-
1He problema păcii si a dezar
"'"" a înlăturării primejdiei unui 

c:·adism nuclear. 

C <'a dintîi etapă a no ii şi 
înaltei solii de pace a p re
$ed intel11i Republic ii, tova-

ră)ul Nicola e Ct'auşe..cu , împreună 
1 tovară"a Elena Ceau-.t'scu . a re

pmenlat-o viz ita. oficia lii efectuată 
in ltEPUBLICA I N DIA . la invil.a-

pre.şedintelui G nni Zml Singh şi 
• ;>11ffiua1i min st. u Rajl\' Gandhi. 

Prin rezull.atell' ei deosebit de 
rodnice. prin întelegcrill! la care 
s-a ajuns şi pnn aco!·durile inche
a•e. noc1a vizitt1 în această mare 
• ·a asiat ic~1 !':-n înscris ca o con· 
••bJtie d'ntre cc-k mai import·rnlP 

ex.tinderea şi aprofundare.a con
ucrării prieteneşti pe multiple 

planuri dintre ţ1\rile no.ac;tre şi în 
a:e~aşi timp, ca un eveniment mar-

~ 

cant al aelu.alilătii intern.afion.ale. 
Aceasilă apreciere o atestă, intre 
.altele. hotărîre.a biliater.ală privind 
creşterea volumului schimbu:ilor 
comerciale de 21-2,5 mi în urmf1-
torii cinci an i şi extinderea co:lpe
rării in domeniul industriei ex
t1-.active. metalurgiei, energeticii, 
industriei petroliere, chimici, elec
tronicii etc .. care şi-a găsit expre
i.i..i concretă în in\clc;;crilc inche
i.::i.te. 

Dar o atestă, nu înlr-o mai mi
<:[1 m;\.sură. şi analii.a comună a 
s1,tu.a\ 1<'i intern.aţion.ale. care a e\'i
dential idenLit.alea s.au similitudi
nea punctelor de vedere ale celor 
d ciuă ţ[1ri in multe chestiuni. S-<l 
cviden\iat. ina111te de toate, îngri
joi·area fată de s i lJuaţia cxis'lent<'l 
în lume', car<' continuă să se men
\ină deosebit de gra\'ă şi com
ple.xi1, c.a urmare a continuăi'i1 
cursei i narmi'wi lor, în .special .a ce
lor nucleare. a mcn\111erii şi chiar 
,unplificfrrii unor conflicte militar<' 
i n di l'erite regi uni, a folosil'i i for
tei şi a·nenin\ării cu forţa, ames
teculu in 1rebu1ile interne nle 
st:atelur - r;\mflŞi(.C ale colonialis
mului. rasismului şi apartheidului 
- a continuării cri~e1 econom'c<' 
mondiale şi înrăutăţirii situati<'i 
\ărilor 1n curs de dczvolt>Lll l!. E :-.Lt:! 
::.<.>mnific.ati\' faptul că, al.îl R~mf1-
nia cit şi !ndia, consider;i stăvi
lirea Clirsei înarmărilor, în primul 
dnd n celor nucleawc. drept pro
blema fundamentală a epocii con 
temporane. Totodată. l'le s-ad pro
nun\.a t cu hotărîre pentru interzi
cerea general;i şi toLa.J;i a experien
telor nucleare. pentru , ">lcsire~1 
spaţiului cosmic. de către toate 
naţiunii<', C'Xdusiv în scopuri paş
nice. 

P c accl t•as i coorclonate s-a 
înscris şi vizita ele inietc

.&. nic a conducătorilor noş-
tri în REPUBLICA POPULARA 
RANGLADES II. la invita\ia pre
şedintelu Hus::,ain Mohammad Ers
had :;;i a doamnei Raushan Ershad 
lnnl\ii oas-pe\i români s-au bucu
n1t rlt' o primire dC'osebit ele căl
duroasa din p:.rte.a locuitorilor ti
nerei \ari. ace>.1sta gf1si ndu-şi o vie> 
i·L•l'lectnre mni ales în înLîlnil'ca cu 
reprezentan\ii cetă(c-nilor orasului 

Dhaka. De altminte1i, întreaga vi
zitii a reprezental o mărturie gl'ăi
t<.>are a înaltei pre\uiri şi conside
raţii ce .se acordă pe cele mai di
fel'itc mC'ridiane aJe lumii pcrso
nali til\ii preşedint.elui Nicol.ae 
Ce'.luşesc i şi politicii externe a 
Rum~in.e, socialiste şi, i n acelaşi 

t·imp, o expresie elocventă a voin
ţei comune a celor două ţări şi 
popom·p ne- a extinde colaborarea 
rec:1procă în toate domeniile. Des
pre <.1ceasta vorbesc îndeosebi do
cumentele semnate pe timpul vi
zitei, ma· o!es acordurile pe ter
mc-n luni,i privind cooperarea eco
nomică, tehnică şi ştiinlifică, res
pectiv promovarea şi g.arant„1rea 
rc-ciprocă <.\ inveslitiilor de capital. 

Dialogul la nivel înalt de La 
Dh.uk.a a reliefat şi marea asemă
nare .a punctelor de ''edere ale ce
Jo1· dou<'i (ari asupra principalelor 
p1•obleme poli tic<' şi economit'e in
terna\ion.1lc. S-a c>xprim.at cu acest 
prii<.'J hotfl.rîrea comun[1 de a con
lucrn rodnic, în radrul O.N.U. şi 

al .altor foruri interna\ionale dar 
şi direct, p<'ntru rezol\'area justă. 
tr.uinică a diversC'lor chestiuni li
ligioa.~e. c:u participa1·00 egală a 
tuturnr \tmlor lumii. Condud'1torii 
ce:or dou[1 .state au .subliniat rolul 
ce 1 cvine \<1rilor în curs de dez
voltare. nealiniate în .soluOonarea 
problemelor cnmr>lexe o<hc lumii 
contempot"rne. în special peni"u 
lichidarea stării de subdezvoll.are 
şi edificarea mii ordini economic<' 
intt>11na\i<>n 1le. 

S ub aceleaşi bune auspicii, 
caracterizate de stimă. pre
t u i re şi profund respect 

]X'ntru ii uşLri i noşL1i reprezen tanti. 
s-a desfăşurat şi cea de-.a treia 
e1api1 a soliei de pace pc pămîn
tul Asiei a tovarăşului Nicolae 
Cc.au.şescu, împreună cu tov.n.răşa 
Elena Cea ~Şe$CU: vizita oficia lă d e 
p r iet enie în REPUBLICA SOCIA
LISTA A UNIU NII BIRMANE, la 
invit..a\ia preşedintelui San Yu. 

Con\'orbirile la ni\'el înalt ci<' la 
Rangoon .nu eviden\iat. limpede c'l 
exi.st[1 to.ale concliliile ca reln\iile 
rom[ino-birmane s;i cunbască o l''<

tindere c mtinuă. Cele două \ări 
sînt situate la o mare distnntli 
geografică una de> alt.a - s-.::i su-
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„Asigurarea deplinei egalităţi în drepturi, respectul independenţei ~ 

suveranităţii, neamestecul în treburile interne, renunţarea la forţă şi la ame
ninţarea cu forţo, reprezintă astăzi o necesitate vitală pentru o politică de 
pace, de colaborare, pentru îns u ş i viitorul paşnic ol întreg i i lumi." . 

bliniat în cur:;ul dialogului - dar 
ac~tSt.a nu Ic împiedică să conlu
creze. utit in domeniile economic. 
tehnic. ştiinţific, cultural, cit şi pe 
pl<ln inlcrn.a\ional. Ln interesul si 
spre binele nmbelor popoare. al 
cautci padi şi int0legel'ii între na
ţiuni. Abordîncl o se."tmă de .aspec
te ale cllmalului int0rna\ ional ac
tua l, condud1lol'ii celor două st.ale 
şi-au cxpl'ima1t îngrijnrnrna fiată de 
agr&Vlarea situa\ ici mondiale. c.a 
u11nare a cunlinuru·ii c ursei înar
mănilor şi pct1peluf1rii stă>rilor con
flict,uale şi de tcnsi une în m.ai 
multe zone alt' lumii. a amplifid1-
r i i crizei economice mondiale, care 
adînceşte continuu decalajele din
tre tarile să1-.ace şi bogate. !n acest 
scn.c;, .s-a relieful cerinţa impe-
1ioasă a democratizării \'ie\ii in
terruition.ale. a participării acti\'e. 
egale a tuturor statelor. fără deo
sebire de m1\rimc 1>i orinduire so
cială. la i;olutionarca marilor pro
bleme .ale lumii. Cei doi preşedin\i 
şi-au exprimat com·ing:rea că. as
tăzi, mai mult ca oncind, apara
rea păcii şi a vietii, unirea e[ortun
Jor tuturor popo.arclor pentru sto
parea cursului primejdios .al _eve~ 
nimentelor spre încor<lure ş1 ra;ib01 
reprezintfi ccrin\e \'il.i:ile pentru în
sf1şi exi:-.tcn\a umanită\ii. 

C araclerul dC'osebit de rorl
nic şi constructiv, ample
le scmnificn\ii ale it.ine-

l'~wului .condud1torilor noştri pe 
pumîntul Asit'i. în numele ide.alu
rilor nobile ~ile păeii 5i prieteniei, 
ale colaboriirii pc multiple planuri: 
au fost cont'irmall' înLru totul ş1 
de vizita .în REGATUL NEPAL, la 
invita\ia regelui Birendrn Bir Bi
krana Shoh Dev şi a rep,inei Aish
warya Rajvn 1M1xmi Devi Shah. . 

Dialogul româno-nepalez a evi
clentiat rclaiiile bune existente în~ 
t.re cele două 1f1ri şi popoare. deşi 
ele sint situate pe continente di
ferite şi au orinduiri sociale deo
sebite. precum şi cl,orin\,n ambelor 
pârti de a da noi dimensiuni „con
lucri1rii bilaterale în domenn ~e 
interes comun. pe bază de depll
nă cgnlitale si în condi\ii rec.iproc 
a\•anl<1,ioase. La succesul deplin al 
vizil<'i ;1 cnnlrihuit ş i viziunea i

dent icii sau aprnpială a conducăl•)

rilor Românit•i ş1 Nepalului asu
pr~1 ,c;ituatiei interna\ionale. In 
convorbirill• ele ln K•ilmandu s-a 
:<ublink1t <·u prt>gnant•i importanta 
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sporirii continue a rolului pc an•
na mondială a tănlor mid ::;i mij
locii, al .statelor in curs de dez
\'olt.are şi nealiniate in veclerL"'\ a
fil·mări i unei politici nc>i. democr.1-
lice. de libert.ale şi independ0nt;~ 
de respectare a dreptului fiC'ci\ru1 
popor de a-şi alege liber t<il<·~\ clt•1. 
voltării sale> economico-soci;\ lC'. 

I n încheierea Hincra rului 
asia tic, preşedintele Ni cola<• 
Ceauşescu. împreună c·u 

tovarăşa Elen a Ccauşest·u , s-au 
oprit în REI'UHLICA IS LA-
;\IICĂ PAKISTAN, kt K.nn.1<: . 
unde au a\·ut n intîln11·L· priL -
leneasc[1 cu pre~edinll'lt• ::\fo
hammad .Zia-ul Haq. AtL·as:~1 a 
constituit o no.i;i şi elncvt·ntfl ilus
trare a bunelor rela\ii st..11o rn1cilc 
între ce:e douf1 t;irl. a vointe1 lor 
de a transpune nenbiHut în viată 
acordurile şi întclt·~cr1lc com·t•:iill' 
cu ocazia preceden•e!or inlilniri I.a 
ni\·e: în:i lt. care au de:-.ch1~ am1>IL• 
pe:·spec• i\'l' toni ucr[1rii rom:ino- pa
kb' ;mt•ze in cele mai di\'Cr:-L' do
menii. S-a •lPrt"<.'i<it t•{1 cx1i;lf1. î :i 
continuare. condi\ii fa\'or;.1bilc pt.'n
tru dez:vollarca ::;i !11;1i pu\l.'rnică a 
cooperării i n prod 11c:\ic. in ,111,• i-t•c
toare ale v1c\1i materiale ş1 :-t)i
riluall'. Con\'U!'birile purtate intn• 
cei d•1i preşedin\i au denHin:-.lrnt. 
<le asc..•menl'a. c[1 Rom[rnk1 şi Pa
kist<ll1U I au pozi\ii şi pun<:k cil• 
vedere fool' le .apropkitc s.au idt•n
\ice în prob lemele fund<irnt•nt.:tle 
ale \'ieţii i11lerna(io11ale. 

N oul ş1 stra lucitul itint' · 
rar dP pntl' romfinest: în 
\i\ri ale A"ici s-n const i 

tuit. 1:>'rin întreaga s;1 dcsfi'lşm;1re. 
într-o lumino.a<1 şi presl igioas{1 
pagin[1 c:e \'1nc ,c;;i se adauge bo
g~1teî cronici ~1 pol1t,c11 nrxistrl' ex
terne de largi'i de.schic!Prc - pl)li
ucci ş;iin\iCic[1. rcali!-1ă. c:irc slu
je::;te în cd mai înalt grad inlen•
sele \'itale ale Pt>P· irului romtm. 
interesele generale de IXll'C. în\t· 
legere ~i colaborare ale tuturor 
P• •po:ire!or lumi!. In <tccw;tt1 lumi
nă e_'-'te cu ;olul firesc putt•rnicul 
ecou înternaiion~il. J;w~ul inlt'res 
manifestai fată dt• no'l.1<1 solie ro
miin€'a..<;că de pace în toate lările 
lumii. :'lliilo.arele de inforn1;1rc <Ic 
oeste ho1.~re - şi n11 numai 1.x•lt• 
;fin tările vizi~att> - au \inul sr1 
;ele,·e semn ific;itia el i.a lngu I ui la 
cel n'L(li in<1lt ni\·cl purt.1t ele C<•n
dud'btorul part id ului şi i;t al ului 

NICOLAE CEAUŞESCU 

1wslJ'U. tovarăşul Nicolae Cea~es 
în unele tari asiatice. aportul aces
tui.a k1 dezvoltarea continuă a coo
lucrării bilaterale dar şi la in' 
r1re.a colaborării şi păcii între 
poare. Pe cele mai diverse merid.· 
ne - de la .,Indian Express" J 

,,'!'he Bangladesh Times", de 
„11.vcstia'" la „Rude Pravo", de 
,.Prnss Trust of India" la „Chiru 
~ouă·• - s-a scos în evidentă r;i. 

r.aoternl i Linenanrlui ca solie a pă. 
cii, în\elegerii şi cooperării. ~· 
relief,1t pozi\ iile constructive, coc· 
tributiile 1·emarcabile la promu1·. 
re·i destinderii. a cauzei dez:mn; 
ri1 generale şi înlăturării pr;me 
dit'i nucleare, pentru făl!rîrea un 
rinduieli mai bune şi mai d:ei 
pt• p''1'1eta noastră. 

I ntre~ul nostru popc: 
toti cetăţenii patnei Ş•-<I 
exprimat. într-un 

i;la;,, deplina satisfac\ie ş1 1 
oranla adeziune fată de re
zu1 talele rodnice ale \·1z;•elu~ i"· 
trep1·,nse de tovarăşul Nicolr. 
Ct•auşe-'>cu. împreună cu tovarăi-J. 
Elena Ceauşescu în \ări din Asia 
O ;ii e„til în modul cel mai com·m· 
gatm· numernasele scrison şi te:e· 
grame, pante din ele publirole !n 
presfi, opiniile exprimate la radio 
şi televiziu ne. Aşa cum s-a aprr· 
c1a t la recenta şeclintă a Comi•e· 
tutui Poli t ic E xecutiv al C.C. a] 
P.C'.11„ rnre a aprobat în unanim!· 
t,:\1 e i n form<iirea prezentată ele se· 
cretarul general <il partidului cu 
pri \'i re ln rezultatele v•izi lelol'. a· 
C(':.lca :.e insc!·iu cn „evenimente dr 
impt>rtan\ă istorică în clezvoltarea 
multHatcrală a relaţiilor României 
so cialis k cu \ările vizitate. ca stră· 
lucite a c\juni de politică externă 
ale partidului şi s tatului nostru in 
favoarea păcii , înţelegerii ~i co· 
operării paşnice cu toate popoart· 
Ic lumii " . 

Toate acestea sînt motive de le· 
!(1limf1 şi profundă mindrie ;>l· 
triotică pentru fiecare g.nzelar. ra 
de altminteri pentru fiecare celă· 
\e:m al Romimiei socialiste. minU· 
nM prilej de vie satisfoc\ie. ad
mirnţie şi recunoşt.inţă fală de 
to\'arăşul Nicolae Ceauşescu. cel 
m.1i iubit fiu al poporului nostru, 
carl' P• •artă pretutindeni în lume. 
cu o neasemuită în\elepoiune şi Cil· 

t eum \ii. torta idei lor de pace ~, 

col:1bor.are. in\elegere şi prietenie 
înl l'l' lti.:~te n:itiunile de pe Terra 



1- - Strins 
al 

unită in jurul partidului, 
general, secretarului sau 

tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU 

Tînăra generaţie totdeauna prezentă 

la posturile datoriei patriotice 
" I 

n rC'aţ{:l noa<;tră tară, 

tip o:n!'<'nll J?ămi_nlu: 
lu. „ mianc„c. tinen 51 
\'Îr'>lniC"i. au tră i t in 
<iccsk "-llc all" lunii 

m:irtie momente cu adevf1r.at inăl
tăloare. Fiindcă s[1rbfltoarea lincrPi 
grneratii rcvolutionarc a patri<'i -
·~ b;·,toare prileju1t<.i de împlinirea 
:1 fi3 de a ni de la trcarea Uniunii 
Tinerelului Comunist ~ i ~i 30 de ani 
de la înfiinţarea Uniunii Asoria(i
ilor Studrntilor Comuni~ti din 
România. - ~h'1. constituit în s~ir
b:'tlO'll'<'a no:ist rf1. a tul urnr cd or 
cure, în unil~1le rlf' gînrl şi faptă. 
clădim o nouă orînduire pc tărîmul 

de basm al :\-Iiori\ei. Sărbătoarea 
inlre~ii naţiuni, tineretul n~prczen
iÎ:1d atît viilornl ci de aur, cit s1 
un puternic detaşament al făura
rilor prezentului, aflat în perma 
nenta în posturile datoriei palrio
tlte. cu înflăcc""1rarca ~i pa.-.iunt•a 
l'C\'olu\Jonari1 ce-i sini rarartc;·is
ticc. 

Amplele manireslări cc au a\'ul 
loc pe int.reg cuprinsul \[1rii, rnun<'~I 
s1rguincioasă. deosebit de rodniC'it. 
prin care tinerii, împreună cu în
tregul popor, au cinstit jubileul ce-
101· două organi7~'l\ii rcvc)lll\iontt ·c 
din România. au rost încununate 
de adunarea solemnă cc s-a des-

tăşurat, în J>rezenta tovarăsului 
"JJCOI„ \ E CEAUŞESCU ~i a tova
r:l~~i ELEl\"A CEAUŞESCU, în 
dupa-amiaza zilei de 21 mar
t i e a.c„ la Palatul sporturi
lor ~i culturii din Capitală. Primi
rea entuziastă făcută iubiţilor nos-
11·i t'onducători. neasemuita insufle
tire în care s-a desfăşurat aduna
rea, au evidenţiat din nou. cu pu
tere. unit..1tea de neclintit a tinerPi 
generaţii revolution.are în jurul 
partidului, al secretarului său ge
nN·al. au rf'licfat încrederea ei de
plinf1 în politica partidului şi st.a
tului nostru, voinţa de a munci 
furo p reget pentru înfăptuirea mă-

.3 



retei opere de edifioo.re a socielătii 
sociruiste mul tilater<.i I dezvoltate şi 
în.a in tare a României spre comu
nism.. 

De la înalta tribuna a adun[1ri i 
solemne, tovarăşul Nicolae Ceauşescu 
a rostit o amplă. şi inllăcărată cu
vîntare, care vine să îmbogătească 
strălucita sa operă teoretică, !un
damentînd şi dimens1onînd coordo
natele majore ale răspunderii tinc-
1·ei gener.atii pentru dezvoltarc.l 
multilateral ă a ţării, înain ta.rea e i 
fermă, pe noi trepte de progres şi 
bună.s.t.are, pentru triumful deplin 
al cauzei socialismului şi comunis
mului în România. 

Cu patosul revoluţionar şi p~1-
triotic ce-i este prQpt·iu, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu a evocai., în pri
ma parte a cuvintării sale, pre 
zenţ:a pilduito.are a tineretului in 
istoria îndelungată şi glorioasă, d~ 
mai bine de două milenii, a po
porului nosLru, în momentele sale 
cele mai importante, în toate mari
le bătălii impotnv.i cotropitorilo1· 
străini, pentru libertatea şi inde
pendenta tării. „Aşa se şi ex11lieă 
faptul că, secole de-a. rîndul - sub
linia secretarul general al part i 
dului - ţările româneşti, prin lupte 
grele - plătind citeodată greu -
nu au putut fi niciodată ocupate, 
tocmai pentru că poporul nostru. 
t ineretul J)atriei au ştiut să dea 
totul, inclusiv viaţa, pentru ca pi
rite româneşti, poporul român să 
fie permanent liber ş i indepen · 
dent !". Preluind şi continulnd a
ceste tradiţii glorioase, tineretul re
voluţionar. Uniunea Tineretului Co
munist au acţionat neabătut, sub 
conducerc-a eroicului nostru partid 
comunist. împotri\'a exploatării ~i 
asupririi. pai·ticipînd activ la ma
r ile lupte de clasă clint.re cele două 
războaie mondiale, impoh'in1 f.as
cismului şi a războiului anlisov1c
tic, pentru apărarea integrităţii, su
veranităţii şi indepen<leniei patriei. 
pe-ntru înfilptuirea n.•volut iei de cli 
ber.a~·e socia lă şi n.ationa lă d in au
gust 1944. pentru alun~rea tuturor 
cotropitorilor străiru de pe tento
riul României, pentru eliberarL"l 
Un~iei şi Cehoslov-aciei. pînă 1~1 
victoria finală asupra nazismului. 

Secret.arul general a l partidului a 
indus un fierbi nte omagiu celor 
cat·e. de-.a lungul istoriei. au pus 
mai presus de to.ale. intc:-esele po 
porului. dind Jertfa supremă 

- via\~1 - pentru viitorul liber şi 
luminos al tă1ii noastre. Totod<ită. 
to\'arăşul Nicolae Cem1şescu a du1 
o înaltă apreciere cont.i·ibu\iei •ine
rci genen1\ii la mar,ile transformi1r' 
1'C\'O l u\ion~1re din patri.i noastri1. la 
înfăpluire.:1 revoluliei socialiste. 
adresînd intregului tineret chema
rea de a învăţa şi munci. munci -:; i 
învăţa, a im·ăţa şi creşte in s 1>irit 
revoluţionar. a-şi pune plenar în 
treaga sa. rnergie şi <•apacitak în 
s lujba pOJJOrului. a bunăstării ~ i 
frri cirii sale. li bertăi ii şi inde1>rn 
cl1•11\ei patriei. 
Tînăn1 generaţie. 'oii C'ei Ct' 

trălesc şi muncesc pe pămintul pa-
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tl'iei noastre au în magistrala cu
vîn•l<.11·c a low1răşului Nicolae 
Ceauşescu un document ele excep
ţională insemnătaie teo:·l'tică şi 
practică, un cup1·inză1or program 
de acţiune în \•edere.a înHiptuirii 
cu deplin succes .n tuturor plan uri
lor şi programei<>!' de dezvoltl/llrc. a 
istoricelor hotărîri ale Congresului 
al XI II-iea al partidului. menite să 
ridice patria noastră pc noi culmi 
de progres şi civilizaţie. Este o rea
J.iui.te ce nu poole f i conte.\i1ată de 
nici un om ele bună credin\tl că 
Rom;cinia de ast~1„.i se infa\işează 
lumii ca o ţară puternid1. in plină 
înflorire, incomparabilă cu cea din 
trecut. în mai pu\in de p„itru de
cenii de conslruc\ ie soc1alisl{1, ea 
s-a tninsformat dintr-o \-.u·a slab 
dez\·oltată, cu o .agricultur[1 îoo
poiata, într-un stal industrial-agrar, 
cu o industrie şi o agricultură so
cialist<> moderne. Anul t reeut , fată 
de l !l44, procluc\ia indust111i<Llă .a 
fost de 115 ori mai mare. cea ag;i
colă de circa 6 ori, produsul socia1 
de 27 de ori. iar \'eniLul naţional 
de peste 32 ori. A crescut conti
nuu n ivelul de trai mate.rial şi spi
ritual .al poporului, s-au dc:t.vollat 
puternic ştiin\a. învăţămintul şi 
cultura. Toate aceste mari real!
zăn sint rolul efortului plin J.e 
dăru11'l' şi abnegaţ ie al tulur11r oa
menilor muncii, H'tră deosebire de 
naţionalitate, al întregului n1·.stru 
popor. in rindul căruia - aşa cum 
menţiona tovarăşul N.cola~ 
Ceauşescu - „ tineretul a fost în
totdeauna prezent, a răspuns che
mării partidului, şi-a făcut datoria 
faţă d<· cauza socialismului, st.>rv ind 
fără preget intcre<1ele poporului , 
ale independenţei ş i suveranităţii 
României". 

în c limatul fePtil deschis de Con
g resul al IX-le.a .al paTtidului. în 
sistemul clemocn1ţiei noastre mun
citoreşti re\'olu\ionare. u nere·u: 
ţării noastre a fo;.t şi es'c in rn;1-
sură sil-şi manifeste tnt rn.ai pu
ternic personalit.a.tea. să se anga
je,:e cu şi mai multă hotf1rîre. 
împreună cu to\i oamenii munc!! 
la realizarea obiect;,·elor m"ualu-
lui cincinal. la înaintare.a jări• 
spre comunism . Datoria lui este 
aceea ele a-şi ridica neconteni L ni
velul •pregătirii profesionale. ştiin
ţifice şi politice. a-şi dez\'olt.a spi-
1itul reYolu\innar de munt'i'1 şi 
lupt;l. Pentru c.:1 numai aşa \'a pu
ten i;n-ş i asume în orice domeniu, 
înalta ruspundere de conducere a 
diferite>lor sedo<1re. demonslrind 
prin faptele 5ale ci'1 nu există ideal 
mai p1·esus decit acela de a urm.a 
1;.:1rL1du.I. ele a transpune în viaţă 
pol itica sa in\cJe.aptă, can•-şi are 
izvorul în realiti1tile şi voinţa u
n<mimi'1 a pop1•rului nxnăn. 

în cudntarc e;.tc clin nou rele
,-.a:,1 cu clartt, ttl• una din marile 
infUptuiri ale p<.urtitlului şi statu
lui nostru in anii conslruc·(iei SP
cLal1ste : realizare.a deplintii eg.ali
ti1ti in tlrept;.iri intre tn\i ct'lăte-
11 1, r.r l. fără tlc11seb:re de natio
nia.lit.at~ „Avem cu toţii aceeaşi 

pat.rle - art1ta secrela.1,ul gene.' 
al partidului - avl'm acelaşi 1i· 
itor - o Românie socialistă si n
munistă , 1rntcrnică, independent~: 
Să facem totul pentru a asiguri 
frricirea sa, bunăsta.rea tuturor ct· 
lor ce trăiesc pe acl'ste mcleagun 
ale României socialislt• ! ". 

Trccînd în re\·istă pr1ncipa.t 
aspecte ale ~ituaţiei in:erna\iona; 
actuale. tovarăşul :Nicolae CeatJ:?t>< 
a reafirmat eforturi!<• înlreprm.<e 
ele µ1ra noas tră pentru opme; 
cursei înarmărilor, în primul rind 
celei nucleare. pentru găsirea 
lor menite să ducă l.a rezoi\··,. 
problemelor complexe. deosebi1 or 
grave, pol ilice, economice .şi m •· 
tare, cu care se confruntă ast..u.. 
omenirea. In cadrul uriaşei lu;t. 
pc care popoarele o duc pentru Je. 
7.armare, pentru pace, pentru 1:c . 
darea subdezvoltării, tinerelul, •··· 
ganizatiile sale îşi au un rol im· 
portan t, mililînd hottirît oentru a'. 
gurarea a însuşi \'iitonÎlu, său. 
\ietii pe planeta noastri1. 

Cuvintele înflăcărate ale secff · 
rulu•i general al pai1idului: „Am 
d t•plina convingere că întregul ti· 
nl'rrt, la Ici ca întregul popor, u 
aqiona r u întreaga răspundere ~i 
Î')i va aducr contribuţia tot nUi 
activă la înfăptuirea programelor 
de dezvoltarr a pah-h'i. de ridic,m 
a României pe noi <•uhni de p10· 

gres şi civilizaţie ", ca de altm.in·, 
1 ntreaga cuvint.a~·e au a\·ut "" 
profund ecou în rin<lurile între„.· 
lui tineret din \ara noastră. El1u 

l'e .şi-a găsit larg rl'flecl.airea i: 
paginile presei no.astre centroie s 
loc.ale. în emisiuni'le de radio ~ 
televiziune Dar g,reul u1meazl 
ctbia de-ac:um: toţi 1-{<i:t.etarii, ;, 
mod deosebit cei din i·cdactiile pu. 
blica\iiilo.r pl:'ntru tineret, .au dato· 
ria de ono.1T<' de a ;;itu.a în cent:1 
cl<>mersului publicisLi,!.'. de educare 
tormare a tineret.ului inestL'llabi. c 
te7..aur de idei din cuvîntarea t · 
varăşului N-icol.ae Ceauşescu, tx1· 
trioticele sale> îndemnuri. Evideu 
\'or ocupa un spaţiu m.ai larg Ir 
p.aginile z:iarC'lor noastre. în emisiu· 
ni le de radio şi telenziune art.Jro· 
ll•le. anchC'lc'l<'. reparla.1clc şi grupJ· 
.i<'le de informa~ii din v ia\.a şi .ac· 
t ivil.atea tin<>rilor din în trepiiinder 
de pe şantiere. din unili1\ile agri, · 
!('. din şce>li şi faculta\i. din act..\l· 
•atea organi?,a\iilor U.T.C. şi a.• 
U.A.S.C.R. Vor fi .abordate cu ma 
multă indrl'lznC'aJă . cu mai mu:t' 
rnlduri. ac:i.:lc leme şi subiec· 
lt' care. bine reaiiz..ate. \'or conu„ 
bui la creşterea spiri'ului de com· 
b;1li\·it..1te. cil· exigcn\i1 în muncă~' 
invăţă tur:.1 al tinerilor. 1<1 inlăm~1 
spirit ului lor de vr<.Une. discip!in.~ 
si respons~1l>ilitat.e. $1. mai pre..,llS 
de toate. se \'a scrie m.ai fr..im • 
mai interesant despre dra~ostea fa · 
ele patrie a tinerilor noştri. despr 
\'ninţa lor ft•rrnă de a :;,lu .i i. c1 
p retul orici:lror sac:rificii. ta:-a sl 
poporul. cauza nubilă ; ~ocialbnll'· 
lu i şi C•)munismului în Repub' ,c 
S ! •l ial ist[1 R ;m;lnia. 

C. TATU 



„Putem afirma, cu îndreptăţită mîndrie, că în anii soc~alismul~i am luat 
asemenea măsuri si am aplicat asemenea forme de organizare prin care am 
creat conditii de m'anifestare deplină , egală a tuturor cetăţenilor, fără nici un 
fel de deos~bire, nici de naţionalitate, nici de sex. nici de vîrstă ! Aceasta re
prezintă, de altfel, baza concepţiei socialismului ştiinţific despre dezvoltarea 

societăţii omeneşti." NICOLAE CEAUŞESCU 

În spiritul concepţiei profund revoluţionare 

a partidului nostru, 

a tovarăşului NICOLAI Cf AUŞf SCU 
----

pri~ind asigurarea egalităţii depline A drepturi III 

a tuturor cetăţenilor patriei 

~re sa românească - factor activ 
în întărirea unităţii Întregului popor, 
a frătiei Între toti oamenii muncii 

J J 

Mu!ta \'l'eme de acum in linte. ziariştii Rom<in1ei :mcialisle se 
\'o~ aC:a .!'>Uh put.ernica impresie creată de ampla ~i străluc•ti;:1 
u\'inlart- ro.stil<i de tO\'ari1şul Nicolae Ceauşescu . .secretarul general 

„• par•iclulu1. cil la tribun,, 1;iC'cl•n\e1 comune a consiliilor oamenilor 
muncii de uaţionalit.atc maghiara ş1 ~<'rmană. 

De 0 ni.are încărcălur~1 ideal il:i1 şi Pmotională. magi.st m l.a expu
nere a conducătorului pan1tlului !>i statului nostru i;-a const!l>uil 
într-un documen t. de o cxc:cp\iona lă însemnăt.a t t> teorel1cC1 ş1 
pracllra, într-o nouă contnbu\ic fundamental~ la î.1-i;bogăţire~ 
,,oci.alisn.ului ştiinţific. a concep\iei despre om ş1 cond1\1a umana 
in lume.a de as1ăzi. 

De mare insemnăl<ik pentru activitatea noastrf1. n g~1;-,et.arilor. 
indiferent de Jimba în care ne .scriem articolele. sint aprecierile 
<ecre1aru1'..ti ~~nC'ral al p.irt;dului referitor la rolul. m<.'nit'N\ pres~' 
~i raclioleie\·Lliunii. a tutur >1 mijloacelor de infonnarc de a sluJ1 
„unui sm gur s cop : aprotlicrii. prieteniei. educării în s1>iritul so
ciali~mului. al solidar iU\\ ii in l t'rna.ţiona te ··. Aprecicn em·c n<' d:1u 
orcptul să fim satisfi\cu\i de pozit ia _corectă, jus~ă PC: ~.irc_ nc-~ri 
~ituat întcildcauna în acc-..1sta pnvin\a. dar ne ş1 obliga sa act10-
năm !(tl mai hotărî! pentru inU1rirea unităţii întregului. pop?r, a 
rni\ici înll'c loti oamenii muncii. Uil'a deoseb~rc de ~ <1 ~. 1 onal~tat~. 
a ..ipropiC'l·ii şi prietenie i i n t-re l)Op<><1rele ţănlor socialiste, inl1 c 
toate 11.i.1\ iunile, a solid.;1r i lă\ii intenn.aţionale. • . . • • 

Pentru a reliefa in toată amplitudinea lor, 111 slnnsiil legaturo 
c~ atl1\·itatca şi sarcinile presei, Ielele şi ideile. novatoare ;lus·· 
trate in mod strălucit in Cll\'inlarea tova~·ăşului N1~~liae C~u~esc~ 
'a se<.linta comună a con.siliih>r oamenilor munc~1. mai;h1.ari . ş1 
~ermani, ins~ăm în continuare opiniile tovaraş1lor : Cră<'.mn 

, 801\'TA. redactor şef .ai zi<1nllu i „Flacăra roşie„ - Arad. CSERNA
TONI lozscf, redactor şef ni ziarului „Hargit.a". S UGAR Teodor, 
secret1r principal de rcdac\1l' al revistei „A Het", s1 Dil'le1 OROT
U~Ff, publicist comentator la revis.t.a „X:iarpate nrundschau „ - Br..:i
~ov. 

O realitate istorica 

de necontestat 
Viata. f,1ptele au demonstrat şi 

clemonstrcazt1 cu fiecare zi ş i în 
cel mai înalt grnd că pl'ezen tul şi 
v ii toru l poporului nosbru. socialis· 
m ul şi comunismul. pot Ci realiza!c 
numai prin munca unită a tuturor 
cetăţenilor patriei. fără deosebire 
de naţionalii.ale, a înt.regii natium, 
sub conducerea inteleaptă. cuteză
toare a partidului nostru comunist., 
al cărui genial şi strălucit stegar 
este secret.arul său general. tova{·ă
şul Nicolae Ceauşescu. bărbatul a 
cărui întreagă viaţă şi activitate 
au fost dedic.ate făuririi celei mai 
drepte orîncluiri pe pămîntul Ro
mâniei. 

Cum binr se ş tie. zia~·ul . ,Flacă1·a 
roş ie"' apare într-un judeţ unde 
trăiesc şi munce.sc. i n Crăţiţi cu ro
mânii. numeroşi cetătcni de alte 
naţicmalilăti : maghiari. germani. 
sirbi. slovaci şi al\ii. I n aceeaşi clă
dire şi in aceea:;,i tipografie apare 
un ziar fnite~c. cotidianul de lim
bă maghiai·fl „Voros Lob6g6" - n 
dovadă în plus. palpabilă a egali
tăţii în dreptun de care se bucur[• 
la noi to\i fiii patriei, indife1·ent 
de nationalit.a t<>a căreia îi aparţi:;. 

„Oricine v izite<~ză ţara noastră. -
subli nia low.1'1'i\şu1l Nicolae Ceauşescu 
la şedi n ţ.a comună a consiliilor 0..1-

menilor muncii de naţi onia.litatt<> 
maghiar[1 şi germană - poate săi 
constate ma rile realizări a le oam e
n ilor muncii, fără deosebire dl' 
naţionalitate. ale î n tregului popor, 
car e, s u b conducerea partidulu i 
nostru comunis t , îşi făureşte i11 
mod conş tient propriul său viitor , 
liber , inde1lcnclcnt, s ocia list şi co 
munist". Mcloo.gurile arădene o(e
ră î n această privinţă un tablou 
edificator - infi:'1tişat pe larg 'în 
cele două pu blica lii ale noa5tre - . 
despre modul în cnire se con cretizea
ză în admirabile înfăptuiri rezolvare'l 
justă a problemei nationale. Si ce 
alte fapte, re.alizări ar putea fi mai 
convingătoare decît cele care se 
referă la asigurarea ba zei mate
riale, a dreptului la muncă şi în
vătătură '? De pildă, in prezent, 
indush;a judetului nostru realizea
ză în numai zece zile între.ai?<! 
producţie a anului 1950. Cit pri
veşte agricultura, aceasta se aClă, 
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ca in înlreag.u ta<ră de altminteri, 
inl!·-un amplu prncl'S dc> moclern!
znre, potrivit obiectivelor noii rc
\'olu\1i .ngrare. Este dL• aj1111s să 
spun că dispunem in judctul nos
tru dt' pe.sre liOOO tractoan•. cu 
.ipruapc 30 l:i .sulă mai mul! c!P~:t 
toată a:::ricultura Romiinic1 bm·ghe
io-moştcreşti. Sau că produc.:\i;1 a
gricolu glob<ila n judetului ~1ti'1s1" 
la s[irşilul anului trecut. sub as
pec1 \'alol"Îc ci1·c•1 !l miti«rtlc lt•1 

Pregătireu temeinică, multilatl.!r,1-
l;'l a 1 uturnr fiilor tllrii, incli[crc'1 
de limba pe care o vorbc..~c. c~tt• 
un drept suprem. asi~U•'<ll clec.:l1" 
in prad1că, lucru cil' nN·oncl'pU I 
;1ltildată la noi. n1 totul Jiu/.oriu 
chiar ş i in cele mai dezvnl!.ite tăr; 
capit;1hste. Aceastn o ateo;tl\ .şi fnp
tul că in jude\ul 1\rnd releau...'\ 
şcolară număra 26 licee ~i l ·I ::.coli 
prof<'sionale. in c: u·c in,·;1\i'i npro
x imath• 25 de mii de cle>v1. Dar 
.-;.altul cel mai spe<.•<.aculns s-,1 prr.
du.'! in re priveşte şcolill' ~cn<•ralc„ 

care, in ult'.mele doul'.1 den•nii. au 
ajuns la peste 300 fah't de cirr.n o 
suta cîle existau în HH.3 .. Şi, luC'ru 
f1resc. înt.r-o seam[i de uni• ă~1 şco
lare din municipiul Ara<l şi d;n 
alte localităţi ale juclc>ţului orot•'· 
sul de educatie şi instruire se l'l''l· 

l'zează şi în I mbile mate1vw a:__. 
nat1onahlăţilor con!ocuitom·e. 

Desigur, afirmarea per:-unalita• :i 
umane presupune şi :1ccesul larg 
la cultură. In această ordine de 
idt'1 voi amin•i doar fapt.ul d1 I< 
Fcsti\·a!ul na\1onal .. Cint,1rN1 Ho 
mitniei" - aceasta granclina.~ă ma
nifes tnrc i n iliată de secretan1l ge
neral al partidului - p:1rl icipă :n 
jude\ ul nostru peste :1000 colective 
art hi ice. ce:·curi şi ren a el 11'1. c11 
no OOO mcmbrL Sint cifre care de· 
monstrează elocvent. crL'<lcm noi 

eriractcrul de 111.'.lSă ;ii FesLh·alului. 
par\iclparca l.argfi a 'ut urnr o<.llrn·
nilor munc!i, rară dC'f1sebirc ele 
na\itin.alila!\', la aciui de culturi\. 
.\1>:-oape zllnlc pol fi c;t1te in .liu
rul no-;U"u. ci1 :,1 in „Voros Lob0g6·-. 
repo;taje, artil'ole s::iu infonn.atii 
despre manifost:"1rilc cultur.il-arli- -
t1ce . .:1ctintntca cen.idurilor !:t1·
rarc ck„ pr~um ~i crr<1\1i in pr„
ză şi versur a?c <•utorilor lowli. 
rornoni. n1ngh1:11·i, germani. J';ll"ll. 
sluv.aci. Tuturor celor t<ilcnt«'lti. 1:
neri :;;i virstnlei. b(1rba\ 1 ~I rem ·i 
Ic este asi~urnt efct'li\ :;oi nu ne 
hll"tic. cum .SI' inti111plă pe al~C' 
meril!iane ale globului. dn•ptul <li' 
a :;c afll'ln;i, :i st.' c'prima ~i a 
;,cr.e in Junb:i lor maternă. Ciindu-1<' 
însă comun limbajul muncii. 

La noi. pc mell·•H:urile Ar.:1uubi, 
oamenii s-;iu intc!Ps bine intot-
de;1una. ncdcr,mJind pc nimeni 
foptul d1 urmi era rom<.1n iar al
tul maghiar ori gPrmn'1 l npreun.1 
au dus in tn•elll qrpu e11.plo.atru·ii 
:;i asc1pri.-ii di sclor clomin.:inte. îm
preun;'} f<)Ul'L'.Sc aslazi vag,1anclc şi 

!-ilrungurile aradt•nt>, binecunoscute 
şi peste t ronuen·lc \[1rii. impreun.t 
,>lamădr.sc - prin muncă h.1~·nici1 

::.1 ten.ace - \'C.~~1ta pi111e de Peck•1 
Act•:1sla es:c o t"Calita•c is· ric<.1 11 

1 c:ci.lil<itL' \'ie, concrctii. cit- necontes
..at. Ţ,,cmai ele aeL•ca sint de neîn
\1;;.es i•Ke>rcărilt• unor cercuri di
\'e„si )nis·e dt> ;i da o interpretare 
ralsa istorici, rt•„alităţi!ol' româneşt'. 
<te a st>mana \TaJbă inti·l' fn Ro111i1-
niei sucialis1c. L;1 w·mn urmelor 
tot istoria a <lm·cclil, de-a lungul 
;,ecolc>lor. nc-tC'meinida unor incer
r;iri simil<trL'. c-le l' i ind m:medinbil 
eondmnn 1tc L'~l·c:llm Aş.a cum 
subltn!a scerC'tarul ge1wr 11 al part!
. 1lui nustru, tovnr:'lşul \1c„!ae 
Ceuusescu, nimeni, sub nit': un rno-

i\"oucr caMi ele t·,1il1trcl cliti mu111c 111.11 .Su111 i\furt• 
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li\•, nu arc dreptul să se amcslett 
i n lrcburilc inlPrne ni.~ altei Iii 
prnbl<'mele prvprii \lrmind a !I re 
:.mlvnte numai :;i numai de cui 
in slrins:"1 unit.1 te. :r:'11esc şi h1 t 
plinc"c d<'stinul istoric. ('ol\S'.ru 
liber pn•zcntul ~i ,·iitorul. 

Subliniind in,emnăt.:1te.a covlrr. 
toarc a cuvinl:irii lo\•arăşu: 

N 1c<>lac Ceau~c.scu 1;1 ::.edin\.a c 
munl\ a consiliilor ''a:ne:i 
munc·JJ ele 11.il\iunalila ~t" 111a,.;hi.ir6 
1-:l rmi:111:t , am în vedere 1t11dat'i sa 
d.1ill' mari şi de r~15pundc1·c ce rţ 
\'lll pn•se1 no ist re din cupl'l!\S 
m·c..,ll'i~1. mal L'LJ sca111f1 pul>Hca\i I 
ci;n judctelc unde tJ·ăiesc şi mu 
Cl'.W şi tetă\t'OI rom;"ini de <iltfl na· 
tic•nnllt.1te>. Este si moth·ut pc 
earc red.1c\if 11 .... ului ,.Flacim1 
~ie" ::.i-a pr< ·pus c 1 sarcin{1 -
bv.a unul pro;.; ·•im special de 
\iunc - .sa ''"bhce numeroase m • 
terl.ile nwn . să facă <'Un"t>,cu' 
cit m;1i bine cu putintr1. tezele 
ldC'ilc. crmeluziile şi ;m·{1\i'uninl 
<lt lncstim11bilă 'aloar' ll·m·etic t 

practil·a aflntc în expunen•a M'ctc 
tnrnlui g1•1wral al partidului. D 
a~C'mC'ncu. să con~.acn' un spa' 
mai larg. noi rubrici educării ix: 
tnoti::e. re\·olu\ionare a o.:1menl' 

muncii. l'tmoasteni adevi1ratei n 
trc istorii, cultid'trii umtă\11 şi rr. 
\Îl'i clint.re to\i cei ce u-:1iesc şi l:i
c;'l'at:ă, umiir ling:'! umăr. în oraşe 
şi sall•IP .străn.•chi!Qr meleag 
romfinC'şt1 ale Aradului 

Crăciun BOI\ 1 \ 
rctlactnr şef al :t.t •rulu 

„FLACĂRA ROŞIE - Ar.id 

Unitate 

si colaborare 
' 

pentru bunăstarea 

noastră , a tuturor 
C'um M! ştie. 1~1 :\liercurce Ciuc 

apa:-. de multi ani. dour1 coUdiane. 
„l,fOJ"ma\i:i. Ha:-,::hi:ei ·', in l!mbJ 
ro111,rnf1, :;i „Ilărg1t.a". in limba ma· 
ghi;1r,1. Am tinut s:) reamintesc • 
cc>ast.a pentru că pre1:en\a lor ln 
\•1 qn cci>nomică. soci.:ilă şi c•ulturn· 
l fi a judetuh1i nostru este !;trins 
kgatu ele noua re."lli late <l ep11C! 
pe care o numim cu :cgiLimi'I min· 
d1·1c p.utriotlc1i EPOCA :'\'ICOL:\E 

Cl:AUŞESCU. 

I n uit 1 melt• doui1 ck•cen11. cla'l)rl· 
1.1 L!l'ij1' tle0scbite a conclucc:il 
µ<U"l~dulu1 s1 stat.ului nostru, hart.a 



.ftd$1u1 1-targhita s-a modificat 
radir.11. Şi, o dată cu aceasta. s-a 
ich1mba:. desigur. şi viaţa oame-
1 !IY.' muncii români. maghi.anii şi 
de alte nationaLităti de pe aceste 
meleaguri. creindu-se condiţii egale 
de muncă şi de t•r.ai. de afil'm.are a 
peri;onalităti i omului. Ziairele no.as
tre. încă de la iapari(ia lor. au fosl 
martore statornice ale aceslor trans
r."'111ări, altădaită dE' nec001copul. o
(lindind efarturjle comune a le tu
turor celor cc muncesc în oraşele 
si satele judctului. în legătură cu 
dezvollarea .aces!or.::i. as pute::i ci ta 
'o.i~te multe cifre si cl.ate. M.agis-

a:1 cu\•întare rostută de tovaa·ă;ul 
'iirolae Ceausescu I.a şedinţa co
mună a consiliilor oamenilor m;;n
rn de naţionalitate miaghiară 5i 
~ermană a relief.al. ins:'\ . cu preg
~~n·~. în lumina unor fnpte CP nu 
o ;i conlesta,te de nimeni. marile 
•r ··sformări revoluţionare c·1re :iu 
<:h'.mbat fundamental tar.a si. îrn
pcPJn·i cu ea. şi ,iudeţul H.nrghil:i. 

A5 rrea să sublinie?. totodată . cii. 
oncep\ia profunrl rPvol ut hni'.1 "r" 
ronsec\·ent principială a secret·-u·u
Ju: !(ene-ral al partidului nos tru 
n•·vnd a<He-urare.a e.a:1.liti'it ii în 
<\re·)tU"i a tuturor cetă\enilor pa
triei a i:ţăsit. si cu acPaslă ocazie. 
•in larJ! ecou în i ni1ni le şi rom;' i 
;~\ele tuturor harghitenilor. Aceasl<t 
:-e.ese limpede şi clin crpiniile ci1i
tcdo7'. opinii ca-re-şi găsesc expre
sia în numărul mare de scrisori 
<1site la redactia 7.i.arului nostTu. 

!mre măreţele înfăptuiri d in an: i 
·Je c'upă cel de-al !X- lea Congres 
a! parLiclului - se subHniază în 
'll.1te aceste scrisori - se înscrie 
si solution.area j uslă. în mod revn
·~tionar şi de[initiv. pe baz.a prin
·ipiilnr soC'ialismului ştiinţific. a 
problemei na\ion.ale. O atestă in 
ch!pul cel mai grăitor egalitatea 
tuturor în muncă şi în v·ia\[1. s~tb 
toate aspectele. accesul fără nici 
J d'scriminare la învătăLură şi eul
•ură, participarea la co.nducerea >0-
cietătii în c.adrul larg democrat.ic 
c;·eat în ultimele două decenii . .asi
gurarea pentr·u toti cetă\,enii patri
ei. indiferent de nationalit.aie, a 
r,1ndi\iilor celor mai prnpice pen
tru exercitl.area reală a drepturilor 
egale ofedte de Constituţia Repu
b11cii Socialiste România. Tocnw: 
din acest motiv - se .araită în ace
leaşi scrisori - apare de neîn\cles 
că se mai găsesc încă unii. în .afa
ra tării, care ince.aircă srt deni.E(rC.le 
minunatele noas•t.re cuce11iri sucb
liste, rod al muncii inkătile. aro
gîndu-şi dreptul de ia ne da lec; i i 
intr-un domeniu în oare avem rNt
lizări cu valoare de exemplu şi 
pentPu aiJtii. Sîn,tem de acord întru 
totul cu aprecierile tovarăşului 

Nicolae Ceauşescu - spun semna
tarii scrisorilor - că nu an~·•n 
nevoie de lectii de Ia nimeni. A
vem un pa1itid puternic - Parti
dul Comunist Rom â n - e.are a 
demonslmt cu prisosintă c.apaci la
tea de a so l uţie.na în mod cor0~
punzăLor toate problemele edific<1-
ri i su-ci clătii s oci.ai! iste. inclusi\' 
problema na\ion.ali\. Este de nein
teles mai ales faptul că den.aturt1ri 
ca acelea amintite mai înainte şi-·tu 
făcut ](}C şi într-o ţarii sooia1l ist."t. 
în R. P. Ungară - continuă sem
natarii scrisorilor - . şi. de aceea. 
le S(}cotim ca fiind un amestec în 
treburi!<' interne ale \ăriii nm1sln'. 
manifestări c-ire nu slujesc priete
niei dintre sta1C'. adevăratelor pr:n
r-ipi i ale solidariti\Hi inlerna\ionalc. 
Experien\elC' dureroase pe c.arc 
le-au cunoscut pop()arele din Eu
ropa au dovedit unde pot s'.'i dud 
asemenea denaturări ale adevăru
lui. Decl.arîndu-se unanim de acorrl 
cu ideil<> şi tezele Pxprim<rt•le în 
cuvînbrPa secret.;irului genenal al 
panticlului. mii orii scrisor ilor. in · 
tr-un glas cu to \i cetătenii .iud~
tului. cu toţi fiii patriei . condam
nă cu vi140.are asemenea încercări 
ele învrăjbire. ca;re f.ac jocul cercu-
rilm· rooc\ion.are. al duşmanii•W 
păcii şi colaborării în lume. Res
pingîncl cu indigna,re tezele cu ca-
11acter reviz.ionist puse în circula
li<' în ultima vremc, spunem tuturor 
riispical. cu fenmitatc, că interesele 
n•amenilor munci i de naţionalitate 
maghiară sînt aceleaşi cu intere
sele întregu.lui nostru popor. 

Ziarul „Hargita" întretine cu ci
ti torii săi un chalog cît mai viu 
.asupra celor mai importante pro
bleme ale vie\i i politice, economice 
şi soci<ll-cultuni1le din judeţ. .J\se-

menea c0legilor noştri ele La „tn
'.'o rmatia Harghitei", sîntem preo
cupati în cel ro.ai îrua<lt girad de 
S]J{)Tirea .aporitului nostru la rezol
V.:ll'ea în conditii cit mai bune a 
s111rcini,lor ce re\•in oamen.ilo.r mun
cii hargh iteni din industrie şi agri
cultură. d'in alte secto.are de acti
vitate. De pildă. pent ru populari
zarea i::i prnmova•rea experientei 
înaintate. am iniţiat un ciclu cE' 
articole sub genericul : ,.F orumul 
ideilor cxpcricn(ci îna inta te, opinia 
organizaţiei ele bază despre „. ". Un 
sp;iţiu la•rg îl cons:-'lcrăm educatiei 
oamenilor muncii în spirilul adc
văr.atul·ui pa.trioLism. popularizînd 
grandioasele înfăptuiri ale sooialis· 
mu1ui. din j1ude\ şi din tairă. mar
cînd în articole cuprinzlitn.ane m;i.-
1,ile evenimente din istoria O(}noru„ 
lui romt1n. Ne străduim să facem 
.aceast.a cu pricepere şi măiestrie. 

cu înalt profcsionialism. cu conşti

in\:a datoriei că în acest fel ne 
aducem cont.ribu(ia la initărirea "
n i1[1\ii cte monolit a în t regului n'ls
tru popor în jurul partidului. :-:1 
secretnrului său general, tovarăşul 
.Nico l•ae CE-a.uşescu. ln mare.a fa
milie a tă1·ii. cititorii şi colabora
torii ziarului nostru. tuti locuitorii 
meleagurilor harghitene îşi expri
mă aclez.iunea lor neclintită fat.'1 

ele înlr'eaga politică internă şi ex
ternă a partidului şi st.atului n'.)s
tru. a cărei înfăptuire neabătut{1 
asigură fericire.a şi bunăsla.roa no.a~
lr{1 n luluror<l, m~t·sul nostru fe;·m 
înainte spre culmile cele mai înal
te ale progresului şi civilizatiei. 

CSERNATONI Iozscf 
redactor şef al ziarului 

„HARGITA" 

Teatru! Naţionai din Tg. Muriş 

1 



Frătie intre fiii 
' 

Întregii natiuni 
' 

Intilnirca de lucru a conducatoru
lui panlidului şi st.atului nos'1'11 cu 
rcprl't.cntantii o.<mcnilor rrunl l·C 

n.1ţionalit.;1tc maghi:1ra ş1 ge mana. 
l'U emisarii a peste două rr 11 "ii de 
cetăţeni al Rom;iniei .1 avut ne 1'1 
finele I .ii ebru.ir;c. ,\ fost 0 nti.
nire ci<' lucru, in care cxponen\ii 

relor care lucreaz.ă, Cără deosebire 
de n.alionalit~1lc. cot Jo cut cu în
tregul popor P<'nlru t>cli!1car 1 chi
pului nou al \ănl au cl.at 1>1.•an1.1 des
P ·e ro.:ule!c munc11 lor. olcclin I 
pentru nobila. idee d'i !r{1\ia şi cga-

·1' a se exprimă în conjun \1 in 
conlucrare·1 ca un tot unitar P<' 
şnntierul \li 1i le azi şi clt> miine, 
l<tr nu în clisjunc(ii : a fost o reu

niune de lucru în care secreta ·ul 
gener;rl al partidului nostru comu
nist a zu~r;lvit. cu forţă si 'li ca 
şi minu\ie annlllică. starea \i'trii in 

prag de pnmă\'.ll"a H1 
Dialogul a fost n<>cesar. îndrituit 

de llC\'l')i..., f ca:- ·a d<' bilan\uri. cit 
ş1 de poruncn anot 1 mpului care e 
in pr, ... şi lt stirnc>ste si\-ti i;u!leci 
minecile. Climatul consftiluirii a 
fost.. „ îndeobşte. c<mstruc\I\'. res
poi~ „ . cl.itf1tor d(' Imbold. Pacea 
vor.t1... de a făuri nefiind iub1t;1 
pretutindeni, unii do1·lncl a o copie-

şi cu hulă ş1 ponegri cu ne~oco
t1n\<"1. s-nu auzit. impera\l\'C. glasu
rile n•J.lstn.• hotăl'itc, cerind Înt'l'\.a
rea .·111x'1l ,ii în probleml•'.c C'ap:
tole c. re ne privesc PC' noi, Cl't'l
temi t•· 1li 1i unei ţări c<irc n tr<.' 
ne\·o,e de .răi-sfl'tnlc1, inh'Ul'ÎI ne 
ştim bine ~11Spo<lii1·i ~i in~nii oca 
rctw·ile, cr~te dl'OPotn\'a fiii s 
fi·ieele în spirilul luminii Ul'l'µle a 
omeniPi şi ~0nvietu!1·ii C!'eat.v~ In
c<•rci\!"Jle ele a rastilimăci inche "' 
rea naţiunii, de a pescui in 1p:1 
tulbure :t n~ch1lor vrajbe, dorrnc: <1 

f1 din nou inte\ite .• 1u fost l'l''pin
se cu clemnital<' şi p.·in pr<Jbele 
certe .ale faptelor D 'l nou. n;.(linzii 
st1 imbc 1-a fost nous,1 i~linda rea· 
1Jtt1\ii, m.ai l'loc\'lmta decît oricare 
111('he,gare dl' voi be ticluit/\ cu \'ă
chte int<'n\11 de cMre ('l'ainici ele 
1 re Tn fapt. c.ar.1der slica cx
p<>ncntinlă n acestei reuniuni pro-

.m I democratice, atestind din nou 
existC'n\a .acestei tr1'1s:'\luri funda
mentale a politicii noastre. u fos 
sentimentul fră(ie1. Conşliint:1 's
torică n existentei colective. intr- l 

natiunl. in carl• etnia li-l' n·~Dec
u1t{1 si unicu! criteriu al c·.·aluar · 
Lalc ca om este calitatea muncii 
tak '1 p. rtidpării I.ale soci.1le : 
fri\(ia care, ca st.arc de spini. C' 

dafie.I o fi cunoscuta de cei a?·e 
n-au tri\it-o şi n-o tri\icsc zilnic'. .'1 

expresiile sale cotidiene. pc l. 1 " 

nici nu le mai rt>pel'c~1ză. fiind a!il 

ele inoculate in tră.~:'\tunlc dehni
l\lt'ii ule existentei. E bine, totuşi. 

l'.l inc !tele sent1mt>ntc sfi _ic 'lin loc 
in loc repomeni te. ele iaducmcl căi-

!ntn•prrndl.'rl'<L de matriţe şi pie.1r din fontu - Odorheiul-Secuiesc 
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dur.a pe ca:e num..'li anume 
clelin11or11 prntru st.arc 1 de 001 
ştiu purta şi stîmi. vorbe 
cum w· fi : dragostea. palrla, 
rele. aerul. ;1pa, doi:ul. î ntru 
.~cn. ... , fr,1\ia se poa•c ~emul 
prim;h·:irn. într-<1tît fiind de 
ce.~1r;'i ş1 ele potnvHa unu a 
c1du de in!';w,iri ale existente , 
muci nect'~u· împamintenlte pe 
C'<' ... te mulea~.:ri. uncll'. de m 
ani, g1·;.1\1l' pravilelor islorii-1 c 
\',P\uie.-.c s 1f t>lc de o ferite 
lara zorul ele a-::.1 pol'unci -una 
l<•ia. atl.'l;l.~lfi po1n1re exis'lnd 
reu do.lr in zeh.d c· a>.elor aht 
ele donn1.t de a sl<ipini şi, hun
lclt>~. de <t profiu, Unii rle pe 
rele1laltt'. In con::.l1in\a popnrul 
Craii.a a d~\·cnit, în spn(iul ca 
lo-cl na >.an, cle-n lungul vea 
lor. o st.are ex1stentk1l.i pe 
doar c• i ne-,tiulori cit> ale n 
in.,q15iri ,, m.11 pot aşC'Za sub ~e 
nul întrpb;'iri1. 

Iată c.1. pcnlru cc: µutin-~· u 
clc'<pre ale noa.~lrl'. promova: 
inaltai·<•a frăpei la rang de s 
C'x1.stent i<1lă .w m;li c<•re dovedit 
nu e inde.ajun~ s(t prock1m I'! 

drcpt rnuă, mai t rehuie s.1 şi d 
monstre1.i di ea <' l;icr mn mn 
Ei bine. citind <lo\'<'1. le 'L e 
unui asement•a sen:imPnl. te 
frw1ti la scara tl'trii cu o se.1mă 
f.apte şi stiiri nobile. pe C"are 
poti insern inlr-un asemenea rn 
'1fk,1t l'Xistcnlial. Te intilne~tl 
inchC'gari dC' for\C', fără pre~ct 
ctc •'<ebi1·e. ln dur1area manlor 
11c-11 ale ~ocialtsmului. in c;1rc trud 
p11·1rl;"i nume colec'iv: reperezi un . 
tă11 fruntaşe in iureşul noii r 
lu(ii agrnre. înt.re care se însir 
co:ectivitaU din rindul zrine:r 
popula\ic• d<' diferite na\ion<J.li;ii 1 

îli v:n în minte pilde nenumăra• 
ale COf''<!sten•.ei de veacuri, p•n 
iux!.aoun<'rea nesilită a unor nurn• 
de elito:· ai culL11·1i. ade,·ăra:e m~ 
t;ifnre pt'ntru loc:1l lor de baştin~ 

cum :l" fi c1oc'<>1·u1 B;ibeş. m·Jz -
col ul B.artok. po<>•ul ~n.'lu pen· 
tru Bannt. anim~ttorul ele cuJtur 
şi poetul Io~. r \''.1lcan. poc- ul !\ 
EnclrC' r;Pntru P.1ho" s.a.m ci. Exe 
r.l<'IP d1„ tr<'cur :1u roc;tul d<' 'l , 
l:t t"me l'i Mnlucrării din pre7. • 
!ntrucit. unde mai am în br1tri" 
Eu opJ r urbe l"ll III' tcntru !n 
trei limbi. f1mc-tionincl simultan 
cum e cazul Timisoarei ? Ori - e 
to• exemplul Timişoarei - unde 
ap:ir publicaţii în patru l'mbl 
dintre care trei cotidiane ? 

Drsigu1· - cum se \'ecle freaba 
- frătia trebuie cultivată, ca o 
ml:-tdii. si\ rămînă mereu vie, rezis· 
tenlii l:i intempeni!e aduse de no
urii mereu cnlători . ./\\'ind rădăci

nile puternice>, pl'inM• dC' \'cacur! 
în <•Cest pămint. priml'jdia uscării 

s.1.le nu ne paşte. Tn f1c('are prima
\'.ani, in:..i1. ~i nu numnl atunci. ci 
mereu. ~1' cuvin' . .i-i primen m 
br'1zda, pentru c.a neqhin.a \'Tajbei 



mai încol ţească nicicînd, să 
apuce s-o s ufoce. Pentru c°l 

. niciodată să nu fie pîndil 
rta amară a dezmostenirii 

apartenen (ă. simţindu-se, vorbr1 
ui '.\1ontaigne : „Guelf între 

mi ghibelin între guelfi." 
e obşte. frustrat de seva co

wiu. de privi legiul vaselor c·J
te ale cul turii, al existen

u1 mod colectiv specific ele 
a simli. într-o planetară soli
. E zestrea antecesorilor, da:· 

porunca ceasului, acum, la 
ce de mi leniu, cînd omenirea 
ă la c<i mpăn.a dintre fiinţă 5i 
ţă şi cind frăţ ia îi poa.te sări 

u or, pentrn a apleca talgerul 
e1 spre afi rmarea vie\ii c:i 
noimă a existentei noastre. 
demers necesar ; întrucîl ele 
inten\ ii e mereu nevoie în 
re~ itelrir ce-i leagă si-i d·?u
IX' oameni, unii de ceilalti. 

SUGAR Teodor 
retar pr incip.al de redacţie 

al revistei A H ET 

A lucra 

pentru binele 

Întreg 
ce va rămîne 

întipări tă în is
• în marea carie a neamului. 
lingă măreţele realizări dobîn

perioadă în toate 
niile vi eţ i i economice. 5ociale 

poWice, am obţinut un lucru 
esen\ă: demnitatea. Demniiate<1 
a fi s:[1pini pe propriile noastre 

sen\,iment al 
demn'!ă\i i ne-a dat tăria de a nu 
pemti!e nimănui să se amestece în 

1 rebur iie noas-i.re inierne, să ne 
ponegrească îniăptuiri·Ie, să ne 
ştirbească prestigiul, să ne dena
r.ureze istoria. Aceasta am simţit-o 
r:in plin la şedinţa comună a con
siliilor oamen ilo1r muncii de naţio
naaitate maghiară şi germană, as
cultînd cu firească emot i<' cuvîn
~aren secretarului genenal al p.:irli
clului, tovarăşu l Nicol:ae Ceauşescu. 

Alătur i de înt.rcgul popor, şi noi 
cei care avem ca limbă m~ier71H 
germana, cei e<1re - aşa cum sp 1-

ne.a revolu( ion.ani i p.aşoptist Stc>
phan Ludwig Roth. plătind iace.as
ta cu via{a - „.aparţinem natiun ii. 
sîntem componenţi ai unui mare 
î n1 reg, poporul român", sîntem a
clînc şi sincer recunoscătoni Par '.i
dulu.i Comunist Român, secret.arului 
său general. tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu. Pentru poli!Jca internă 

şi externă şti i nţifică, profund re
<ilistă, umanistă. de largă perspec · 
tivii, penLru climatul democratic 
care a fost instituit la toate nive
lurile. penlru rezolvare1 jus\[1 şi 
principialt1 a problemei ooj, ionale 
în hom[,nia. Pentru că ne s imţim 

cu adevăr~it egali între egali, pen 
1ru că omul este apreciat dup:i 
capac.itntea sa profesională şi in
telectuală, nu după alte c1·iierii. 

Cei care lucrăm în domeniul 
propa~andei. respectiv eu, ca zia 
r is1 la un săptămînal social-polit(c 
şi cu ltural ce apare în lîmlx1 ger
mană, trebuie s[1 ne facem o auto
anali ză exigentă, în lum..in:a aces·· 
lui clocumen t programat.ic, şi să 

ne punem întrebarea îndreptăiiti'i : 
o.are am făcut suficient în dome
niu l educaţiei patriotice a conce
h\ ţen ilor noştri, ia. cititorilor publ'
cat iei noastre ? Desigur, trebuia şi 

trebuie să facem mai mult ! Es le 
necesar ca prin toate mijloacele de 
propagandă cc ne st.au la îndemi
nă, în speţi'i pri n diverse genuri 
gazetăreşti, să ne aducem o cor.-

•. 

tributie muU mai mare la educare.1 
o.amenilor în spiritul dragostei şi 
al ataşamentulu i faţă de patria 
comună. al .a.portului fiecăruia prin 
munca înfrăţită la dezvoltare.:.\ ma
terială şi spirituală "1 acestor fru
moase şi bog.ale meleugul'i sLr[..
moşeş.t i. 

Fără îndoială, influenţele „mira
j ului occidental;;, venite pe calea 
undelor sau prin diverse materiale 
de propag.andă. îşi mai găsesc te
ri>n ş i încearcă să încolţească. De 
ncee-a este necesal'. aşa cum ne-a 
cel'ut ş i secre\.al'ul general .al p.arti
dului. să fim mai ctctivi pe fron
tul luptei împotriva tuturnr ideilor 
şi tendin(elor dăunăto.:M'e. să luăm 
atHudine hotărîtă împotriva orict:.
rei tent.aLive de a clenatw·a re.ali
ziirile obţinute de întregul noslrci 
popor, de .a pune în discuţie cu
cet'irile noastre revolu(ioniare, de
mocl'a \ ice. 

Ca oameni ai condeiului avem 
zi ele z i posibilitatea de a ne con
vinge la faţa loculu i de re.aJităţi!e 

inconlest.abi le ale egalităţii în drep
turi ele c.are se bucură to(i cetă

(.enii ţii rii, de marile înfăptuiri 

clobîndile prin munca înfrăţit~! <l 

tu turor fii lor patriei. Aş pol'l1i de 
l a exemplul eclific.ator pe care ni-1 
ofer& .. Casa presei" di n Brasov. 
Zial'işl ii celor patru p ublic.a\ii care 
<ip.ar aici - „Drum nou", „Brassoi 
Lapok ", „ K.arpalen runclsch.au" şi 
„Ast ra" -, precum şi coresponden
\i i pre-.~ei centrale. reuniţi într-o 
singură organizaţie de partid, O<'

gan i ;i;ează în repela•le rînduri <ic
:ivită(.i comune de _presă, g.<izela;-ii 
unei publica\ ii colaborea;i;ă şi !~1 

celelalte ele. 
Redacţia rev.is(ei „K.arpateP-

rundsch.au" a elabor.<Jl, în lumina 
ap1~c i eorilor, indic.aj,iilor şi or ien~ă

rilor formulate de secretarul ge
neral al partid ului, un plan tema
tic s pec.ial cuprinzînd acţ iuni c'e 

Aspect din municipiul Sf. G heorghe (judeţul Covasna) 
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presă c!ic.:icntc, cnl'<' a şi inC'<'Pllt, 
ele altminteri, sa prindă \'ia\(1. 
.A.stfel. pcn!ru a ti.Lo;tra în mod c:t 
mai t>lvc:\·<:nl modul genero.s şi 
umanist în care p.-1rtidul comun1~-

1ilor romfrn1 a„ ... 1gură r<.>nlmen •\, 
drepturile tuturor c·e tătenilor tarii 
la munc.:ă şi afirm.a.re plenară, s-.:1 
mit1at o :.uită de reportaje mono
~rafiCf' dintr-o Mximii de locaWăti 
care a~ cunoscut, in ultimele <luuii 
decenii, o dezvolt.arc ec.:on omicf1 clc
osebllâ şi în care. alături de fra!ii 
J.1r romfini , trăie:.c şi muncesc ş: 

ce• [1\eni de rut\ ionalitate german: •. 
Jn anfaşi sens publicăm întci-viuri 
c.:u muneilori, tehnicieni, inglnet;, 
luc.:rătun din agricultw·ă, cadre di
dacl1c.:e o.1men1 ele şliintă. care ~c 
l!sCni; in ;:i.cti\1k1ten lor colidhu15 

prin'. r-o un~aj:ire politict1 şi so
dal[1 deosebită. Tnlen•iu1·: în care 
nt> străduim :o;,1 ilustr.1m cu fapte 
concrete. oe vi.ila. cum e.-;te apli
eatfl politica partidului in dome
niul ret.ribuirii ş1 promo\·;i.rii c·1-
drt•lor în lMlc scoloarcl<' de acti
\'llote. Totodată, în c•>ntextul mai 
larg al dez\'olliu·ii noastre social
t•di11tnre prezentăm o seamă dt! 
cent re civice şi social cui tur,1le 
îni1l~1lc în ultimele douf1 decenii 
şi t·m·e se disting printr o concep
ţie nrhitectonicfl şi o 1unc\h.nalitate 
deosebi te. Inr în pagina s[lptămi-

n ... '\lă dedicată istoriei, eclucatlc1 
p;1lriolice ne-am propus să reflec
liim, în articole şi intcrvh1ri. tr:1-
<lltiilc de muncii şi luptă comune 

ale popMului rnmiin. 
li ta\ i 101· conlocuitoare, interfe.."t: 
\ele culturale şi folclorice din: 
ele. mftrturie grăltoare a con 
\uirii lor crc~1toarc pe terilor 
patriei noa.sire t•omunc - Rc1mân:_ 

.:\ m înfa\iş.al do;.in· cîtcva din 
ţiunil<' noastre de presa imt'<LC 
. .\ş încheia aceste i.ucc:inlc gind 
c·u cu\•inteJe istoriculu! N1~ 
lol'g.1, cuvinte care şi-au P< ,=t 
şi i1sli'1zi pe dt'plrn valabili• ~~ 
.. Fiecar<' sas simte ti'1 are ne.st m 
tal.a datorie de a lucra pen- ·u 
nPlf' P<•porului inlrf'g" 

Uie t<'r DROTLErt 
• puhl1rist com<•nt.ator la n'~·s:a 
„KARPATEXHUNDSCHAU -

flruş~• 

Cupa ziarului 
„Steagul roşu" la schi 

Patini.:. a do ua zt duo:i 
încheierea inlrl'ct:rilor 
unei competitii de schi 
a lpin cu caracter repu 
blican. Acest fapt a fa
ei li t;it oartici s>area la 
concur:-. a unui numftr 
mare ele schiori din 
m,11 mul le iudek ale t;"1 
ni. t>l'<'<'lllll si prezenta 
a :;ut1 de s1.>eclntori. L:t 
start s- u aliniat l:i3 rle 
concun•nti. cel mai ti
nar :ivind 5 an1. iar cel 
mai vi1stnic 67 de ani. 
Diwa cl\'Sfăsurarca c.:on
c.:ursulu c.:1ştigătorilor 
primt>lm trei locuri -
pc catei?orii de \'Îrstă ::;i 
d<'nart.ainti in .sr>orth·i 
k•gitimati ~i nc•lcgiti
mat 1 în ac:li\'ilatca de 
pcrformantf1 te-au 
fost inminate CUPl'. me
dalii ~ d olom\•, De o 
marc popularitate s-au 
bucurat si ru 1>l"ilciul a
c<'Slt>1 t•ditii pn•miile 
:-oec1.1le ale n•cla1.:tie1 

Premiul ghioeclului. ;1-

1r buit sub form:1 . e 
nwdahl ct 11 mai in,1r 

s1 rele1 mai tinere P<ll"· 
ltt.panle, Premiul tine
re i spcra nte :i sch lui 
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P t"intr-o fericită co
int1dentr1. ten de-.1 
XI U a edilie a Cupei 
z an1lu1 .. Stt>-i1gul roşu", 

pe eare reclaclia coti-

cl1an11lui din Petrnsan1 o 
ul'ganizc:11.a anunl. in 
1>nma dt1lll1nidi a lunii 
mul'l1c. s -n tlL•sf<l~w·;11 a· 
nul un·sla m masi\'ul 

Reînnoiţi-vă 

la revista 

lt> perfc•. m.11\ă. <tl <:l'· 

Ic i mai "P<'l'laculoa.~c e
' ol uli i în <'Oncuri.. al 
s11ortivW\tii. nl fami· 
I i t'i cu c•el m ai mulii 
parti c.:ipanti s rel al 
•. tinere( ii Cără bătrint'· 
te" . acl)rcl,1 celui mai 
\ 11·stnic r>a1 ticioant la 
<.:nn<.:urs. 

La r<'alizarea actua
lei edilii a Cupei au 
uarticipat si colei.::I din 
rc:>dactia ziarului „ Dru
mul socialismului·' c!in 
Ot'\'a. prilejuind si un 
odnic -.chimb de exoc 
ncntă intre redactorii 
celor clou:i publ catli. 

Vior el STR A UŢ 
'„STEA(~ UL ROŞu · 

- Pct"• )it. i 

abonanientele 

ziariştilor 



. - -.... . . • „„ . . . 

COTIDIANUL 
. ~ 

Actualitatea - dinamică, preţioasă materie primo o ziarului, cerinţo de o fi mereu in pas cu 
pmentul, conferă activităţii gozetareşti ritmuri speciale, presupune racordarea permanentă la pulsaţia pu
lt!n ca o vieţii în plinei desfăşurare. Moi accentuat ca oriunde răsună această „bătoi~ o metronomului" 
Io cot d1an - voiră cu foc continuu o gazetăriei. 

_Promptitudine extremă dar şi extremă exactitate in a lcătuirea fondului de informaţie, exigenţo unor 
lllOltria!e ..Io zi• ce nu exclude, insă, ci presupune d iscernăm1nt, o selecţie 11guroasă o dotelor oferite 
de reoli totea investigată, ce11nta unei r'?dactări rapide ce nu lasă insă loc improvizaţiei, nesigurontei nici 
n conţinutul de idei nici in forma de exprimare publicistică - i otă doar ci teva dintre problemele cu 
care 901etorul de cotidian se confruntă ne1ncetat. 

„ziarul trăieşte doar o zi", oşo cum sună odes 1epetoto butadă ? Poate că do, dor cu otit mai mult, 
această unică zi el trebuie so traiască '?fectiv, adicci semni ficativ, util opiniei publice pe care o reprezîn· 
16, căreia i se adresează şi, să nu uitam, pe care o formează. 

Lo ancheta pe care o publicăm 1n paginile ce urmează participă : Eugen COMARNESCU („1nformo· 
!•a Bucureştiului"), Anco BARBULESCU (Radio), Mirceo DATCU („Agerpres"), Eftimie IONESCU („Sportul"). 

vatra cu f oe continuu a gazetăriei, 

E gen COMARNESCU 

Ziarul - organism 

in permanentă 

ma număr printre cei t•an• 
a:izetarnl trebu.e "u ,1.b.i 
tclent de tipul cclu! sc:nl

dllf sfat com·in' ca x.~1rb
<'' e ne-ce.sară o a:rnnH 

,spoz I~ 11 apllca·ie c.1tn• .i

meserre. pre:;upunînd sp -
• bserva\le. o a\l'n' 1c ct:„t n-

i1Şt1rinţa de a n.~term 

\ ş clar lu~rurile pc h1::k, 
:i ult.m.1: rind mem<>r e (c-.1r

de reporter nu poate. dll p.1 
rc\lne ce:it dat.e, nume. n 1 

amb a!l a specifică. particula~• 
:!<jr s tualli de v'atăl. Dl' J.1ptul 

na d~ gazetar \i1w şi d<' 
cel:ii ca:~ o pr 1fe,(':11.~ 

ronvinE i11ca in an.1 d<' fa· 
Promoţia mea (ab..,ol\'cnj1 

:ooo n1 s<?Cţiei de 1itt•rnlm«1 ~1 
„·.rară a Facull.'i\11 cll' F -

e a Un·ver.s t<ltii bucurc ... •1 nt>I 
l k' - în afara l'Xi:1•ptlll"1 

- muncii in redactii. V ialn n <'<>:1· 
( l•O, Jn afnr'l CÎ(Ol'\'11. :1s!{1z" 

1Precla\I scr:ilorl (Cetar Ballal-: 

viu, dinamic 

transformare 

Florin :\Tu,.:ur. D:ir1c N(J\':1ce:inu. 
Dumilrn '.\Iatnli'i. Nicolae Dra~os) 
sau critic: şi .~l·>r.c literari (El<>na 
T<1<:c:u, Adnana I hcscu). rcs"ul lu
crc-.1ză in ect:tur • .studiour cinc-
mnto,.,~af1ce. la rcvi.stc l.terarc. 
l•'oa.rte pu\ini (cu excep\fn lui I\i
c-ol,1e Drago.). care e'le în condu
cerea ziaru~ui „SC'inll•ia") .ou rfunas 
g.1zcl•tri ele >Oliclhn C'red C"I 
n.1mai sub.,,mnatul s1 \11rcea Tac
('iu. ambii la „Info1:ma\1a Bueu
n·~I iului ··. 

T, nt.a•ia c•)' d .rnului ;un ;n·11l..., 
inc 1 ct:n anii de s'ud1u, mai prl'
<'I>- d111 per .„,dl'lc de pract că Dar 
nu din cea pPtrecuU1 în redacţia 

"lt• 1milnie1 ll!Jcrc" (unde notilcle 
~· . ·nforma·in~h"' ml'.c parcurg<.·.'lu 
un dest:ul d<> anl'\"Ji•1., drum pmă 
la n.'Jar 'lC. trccind prin .. 'j,l)C'c"'J. ci 
d n c...le. ':>"Cl ingi;,c c I pl,1CP1"(' c\E 
m ni ins,1:11 in <inii I!l.)8 rn:>!l de 
la .!nf()rma1ia Ru<·un~sllulut•·. Aici 
lucrnrdl' era~1 înloldeaun:l prec·p:. 
'ale. terni tr.mls clup;1-;11niază 'în-

lr-,m l<>c şi trcbu'a să predai re
portajul info:mnth'. ~a:.i parte:i tn 
de nnehet,i 1>"nl1 st•ara . .ştinll• ip 
erau solicitate <ll' la o oră la ,111.1 

f!U dP nuline ori eram speriat că. 
111 pr1mclt• on• •1le dimineţii, chia: 
cinci ziarul sl' pngiM, eram pus s:i 
;t('op?tr c1\1v, qu;1dr;1ţi de p·1~1n 

C:L <I .)' r<.' 

S 1 1.l de mun<:ă nu .-.-a schimbnl 
esent ial n c aslăzt.. :.tr 1>.1 am fo„t 
ncap.u-.11 dl· 11t11nc1. de la înccp.1-
lun. de un a't•menP.i Hp de g:1zt·· 
tr1ri<' 1''11111 ele cot.idwne'.e care a
par d.m nt•a a, „In!ormapa Bucu
re:;;t.ulu1 „. cu nµ.1n\ic b .1mia7~1. 
nre un spl'l'lf <' apHne. ln p:-in<'i';>al, 
<."fl'd di acesta c·11nslă în fuptul ci\ 
pr<•t·csul de pag nart• şi preg..ilin· 11 
z.arul u, t'olllcide. în tiinp. cu «t'i 
ele P"t•g.it n• H numarulu1 u:·mător. 
A':i<Jdnr d1mineata. cinel \ii ::1 re 
<lactic, fal'1, indeobşte. p;1mlcl. 
cl•ro.1 tr<'bur •. cl'i p l\in in prinw e 
d·Ju.i orc : fad cort ·t..ir1. t{tie:u1_. in 
pagini, nu cc pu\ine or. umpl~ un 
loc rămas s:ol, sch mb: un titlu 
S:. nu se „batu" cu a.:ul ahitural 
l'lc„ in acelaşi L.mp te rlocL1-men
tez1 .sau rl'riac!ez1 pentn1 z.Jeie U"
măl•Jan• 

Deci, fa\!I de o .. t.h n t.i. n•dac-
1 :t• de .... i1p•umin~tl. munca .se ~tn•n' 
intr-un 1 'm alert. cind l t"ebuiC' s.i 
laşi lin lucru ~nce.put pen+r.. 11 
!ace a:tul. m·1i urgent. :-;.-i rcil'i 
apo pe «<•I <llntiî. să-l inlrC!'ltp 
.nr pt>nlru ca ~·,t1 anun·a~ teldQ
n1c ca s-.1 1mlxitn:l\•it un acto1· ::-1 
să anunţi, b rubrica „:'>.lC'mento" 
că un .spccuwol a fo.,t inlocu t cu 
a;wl. C1 .s.:1 p•itl m!.mci eficient in 
ai;cmcn~a 1:1111d.\11 !'peci(ice. tr<'lrn l 

.sa t 1 f!lc.it p~·ntru ele. sa..i :-.a te 
acom0<IPzi. Cred. mai clegmbă. c.\ 
trebuit• s:1 h• co re~ pu nz lE'mpl'ra
mental. l nt.i ci <'Va regu •• P<' ca"e 
lc-:im îm"<iţat in npl"'>ape cl<Hl<\zec:i 
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de an. ele cind lmTeL: nl'int 1-.:rupl 
în sec\ia ('U!luralt1 a ziarului „In
formaţia Bucure~tiului ··. 

• I n aftU\l celor din sJ)L'c. tn•
bu;e să al în buwn.ar (saJ Î'l me
morie). cel pu\in o şlire sau <l•X'll· 
mcnlarea pentru un infm-:na" \', pe 
care :,ă-1 po\i p~t.."<.la in jum!1t.1te de 
ceas pcntr.1 a inl<><:u. ce\'a in pa
ginc'l. 

• Trebuil• sit al , oricine!, ti\ri;1 
de a transf.1rma prop:-:u-\i ma'<.•nal 
intr -o şt...n:. l n ;:1.:neral trcbu.c :.a 
s•„pin€".:-t1 arta de a tăia. nfrin;::in
du-ţi ur~oliilc de .:1·.1t< C 1c1. ma 
m.ult C<I or.c:ia.• a1t ziar, „ I~ fonma
ţia"' c.,.te: ., ;,:a.t.l'I« \ •·. d nam c.1. 
pai>ibilă or.dnd (de ~a 8 .a 11 cli
mineaţa) ele •run.-.1on11âr; mai mul: 
sau mai pu\1n l'Sl'n(iale 

• Cel pu\in pc•nt:-u m,ne. ut.-
!Lr.area tek•fonulu . arc. !a .. lnlnr
ma\ia'·. regulilr• ei. Am titit l";>i am 
a.-scult<i I) c.ll~tul imp.)t r. va ~ .~tt•mu-
1 ui de d• cLrn1cnt..1rc pr n telefon 
Iată ce cn•d cu dt..-snrc ac<'as~n ln 
n1„c1 c11renl. pr 'llL'.o;c s..IJ soliei: 
sli ri la tel t• ton S1nt cazu- (de ur
gcnt<"1. fireştP) t nd aJ)"!Pt. h ll'll' 
f on .5i pl•n1n1 clocwnl'nlâr m 1· sull
stantiafo (.111 roportaj sau un .n: t>:-
' u Cu caracter ::.I:· el infc1:·mnti\·, 
<i opin e carc-m' I µ.seşll la o an
che'ă IX care •> cn.• :1ea·11 inchc at:i 
t"lc.). Dar per1-onal. nu am :tf){"lat 
la tel e f,rn d \.'cit dc1p.[1 de,;tu1 ani d1: 

Anca BĂRBULESCU 

Lucrător cu ziua 
pe ogoarele 

me.„l':-:e. ntunc· c1nd JJni cuno,ştll<ill1 
,emeinlc wncle ele 111\'c:; ~ ga\11•. As
tăzt i:-t.u, unl•ori pinii în am;"tnunt. 
<,: „, intimpl;'l în :nstit~111.l~ d•· 
cultur:". hucun.::-.tcnc. relallilc crea
te .sin· de n:itur:i "a lina :a z. f 11„1 
deost•blle eforturi. informaUa în 
d•>:ncn1u ~ at„mc1 tPlcf•)nul Î\l 
t:•Jlll.plct1•:1/..:I <' !ac.1ni'1. Hi o!P„~ o 
info:·ma\il..• de t1 lt1mI1 ci:·;'\. Or.t·um, 
c.~le un in:-.trumPnt necpsar pl•n· 
\t"..J gazet.11·, cu c-.m<li\ ia ::,;1 nu in
Jncu:asc~1 c„ntuc'u! dirt>t'l cu \' .1\.1. 

• Hegul.1 c•\•,1 ma t.ran.c.''I pt• 
ca:·c u .-b u1c s-•1 ştii şi :--·) l'CSl><'<'\l: 
."â ::.cr.i in <11' 1.·e rondi\. (111 IJ,JnJi 
in c-:-irc \,<H«1nc •) m·1~in:1 de :-.cr'::. 
:Jn e..::ileg \ot·bcşt<> la ~l'IP'on :at 
altu' ,„c int rc\inc c11 un <:~• lal:i.J • 1-
t•Jr} ; IX' ma"u p;ig.inatm·titu:. cinrl 
.~ecrei.arul te· chpa:-n:t în t:po~r;1 f1e 
,, te punt' s:1 tai .t.pogr.1fic". adi
că în :b.1 fel înt"Î' să :-.c HCUIPll~ă 
ci: n1~ pu•m -.111 ddoc d 11tr-un 
ma't·:·,:il) Ar 1:·t'bu, l)'')1l••. ~.r1 ş' 11 
~i d.clc1; (.sau ~" scnil ci "<'l'I lu 
ma 51 n:"i 1111 ll'x t. dar <ll'e,' I u ru nu 
l-am pulul 111,·ă• u. pPnlru (',I n c· 
n-am \':i it . ('p 1 ma1 „ rn111 1 "~ n• 
îmi sol c"tii " rl'dac·nrc atl'n.t 1 P" 
hir!ie Asin nu in•(•.amnă d'i st l 11 

.. di1-.•ct in ma5in;1 nu e><;tc> hun. 
D mnotri\'ă D,1r nJ cr<!'d c;"1 C:>tc Q 

c•rndi\il' . 1 r~Jac <'11·.1 ra;.iick. r;u 111;. 

desc.ir:: f•n1rl1' b n-' r11 p.xul 

(şi cu noaptea) 

evenimentului 

e Ritmurile gazetăriei sint ritmurile cotidianului e Ziaristul 
e lucrător cu ziua pe ogoarele evenimentului e nRcidioul 
este clipa•, s-a spus e Mereu, cuvintul potrivit e O trudă 
cotidiană, ca prof-sia reporterului de ~c~ualităJi. : . . · . 

lată-mă into.1r:.!1, chiar dac?'1 pen
tru puţin timp, ln instrunwn•elt• ,1,. 
lucru a!e i nl·eput uri lor mc • ~azt . 
tăr<>şti de la cotidianu l .,M unt· a „: 
hit„ia şi crl''<!l1UI. 
Şi acum, '"l ~i alunei, reporlcl' cit• 

aclu.ulităti fiincl , m-am ginclit um·· 
o n cu jind 1<1 t·ond ţi.a z:ar.:-.tului 

care lucre~tZ<i într- 1 publicatic lu
nară. Făccnm chiar ·alcu c• ~i. on 
cit• cite ori o luam cie la eapiit, 
îmi ie~ea la l11n.1r" 11 .;ru;1ni de 
timp, din l\H't• u parte nu ptt\1 
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z:::irc:i· ·1 .'lli ~1p.ininea în L·xclusn·1-
ta~" Sii 1e :uci doar 1·eflc:1; ul 1>rc
J 1dec;i\i c;1 în gradina \'L'Cll1Ul111 

1arb?\ e mai \ errle '! :\~a '1 fo:-.t 
c[1c1. ,}(' eit1• uri mi s-;1 oferit pri
lC'jul s[1 încerc dc-•1dcvăi·.:1.tc•k-a mun
ca într-o p111Jhc,1\1c a c;"1rei ap.uri\il' 
se ma'i•„1 i1 t' 1 sapt.:tmina .'-'lU c;.1 

luna . .am n•nun 11 Pcn:r.1 c,1. dupfl 
nu prea pu\ini :rn! d1.• 1woko,ie. 
int·ă m:i1 l'red dt ritm11rilc i;?aw

tăril'i sint ntmurile c.:otHlian11lul, 
i<ir zi<ll'istul l~'\IL• lucri'itor ru zili.I 

{şi, v al, de cite ori cu no:'lp' ·:i) ~ 
o~oarcle cvenimentulu S „.1 , n~ 
e:->t e el eloc lL)o r. Ba, 1 c cs'.t 
chiar imp<JSibil să-ţi pre\'C1.l o z; 
ltbL•ră, s:"1 accepţi o invit.atic pe:
son,llă . E\'enimentul iti dirijrot 
\faţa. La orice orii tn•buic s.'I f 
disponibil pentru întilnirCla cu fa;i· 
tul. D;1r, C'I' satisfac\it', ;;[1 ş~it 
o ril'c :-.l' intimplă, lu, ziu~ 
e~ti C<'l c.'lrc ai anun\at pnmul 
::.-a rMsl'Ul sau că <.-stc pe mie 
:-.f' n;1::.1·.i ce\'a imponant. A">c'l 
dind dc'lpre profesia nonstr;"1, 
t>.'>'t• ci(· 111i1·a1·p că iubPsC nce:IS'. 
·npsp1·1 p 

„Cc•t•a t·1• t•stl' reconfortant prn· 
tru <"Onl ra I ii din pr('<;i\ ~trl(I 
(spunt>:l un •111 de r ·1 o 1,lllce.:; 
P<ih- ră texh•h• lor sm t !1.-pu.ţt b 
trei C''-<'lll lll.trr la bibliotrca na1io
nală ". ln .azt • ;'11 ,a .1d 1!~ 
clup;1 pllnt'red i n uncia nu mai r 
mine. t·oncrt>I, m:1rc !ucru. R.1mint 
tulu~ i. buc·u ria de .a şt i r:i ;itun 
cind, climinPa\~1. ziart•ll• <•f<'ră ro-
ment;wli!P unui f.apt. rntlioul 
infurmas\· dt•Ja astu!tittor!i cu rro 
ximum d1• cl••talii dc:-.pre e\·en: 
1 1en u <'U'' 

„ H..tdioul 
In ·lip u 
es\•n\ial:1 ~1 ~azelăr1c1 radiofon 
c.ste Otlcrativitatca. Ş: dacă nCl:<l.5'. 
01>l·:«1t '1 ta lP \'inc> din .spcdf1a;; 
1«1dioL1lu1 (lllljloc de informare de 
ncdcp<i)ît sub .;.i,<;pectul \'itczcl 
d:fu:1.:u·cJ 1111 1rcbuie u1t:1t că 0:.1f 
rauutal~t l'Sk totw:;i direct p: 
pur\llmala cu gradul <le califi 
Pl'<1lc.-.1on<tlii ~ re<tnctoru!ut. Pe:l
tru l'<I, într-un timp fourte sclr1 
(iar in t·~11:11l transm!siilor „io di· 
rect „ 1[11·[1 111d un fel de 1i1gazl w 
po:itr1 cnnwn t 1 un e\•cninwnt, să 
P<Xtt:i :-.ublin1a semnific.1tllle ln 
plan .soc:al, rcPOrterul de rad: 
trebuie sfi clomrnc prin pregăti 
~1 competenta prnfe,ion.1lă do:ne
ni 11 l de <.'itre :-oe ocupa, :-.;i tnlclea· 
ga mubi I uri Ic şi re.so!' un:c sodale 
şi 1>olilk1· a!l' c\'en·mentulul S'JP1 
1;.1tcn \il'i publicl'. 

Hl'Pt• t1•r11l de r;1dio mai es'.e 
nun t !;oi omul cu microfonu: 1 

<1.ac.1 ar f1 d<•ar microfonul, dar 
mai P.,tP :;;1 magnetofonul, ca.'! 
chiar în a1>an'n\:'i e:<t<' U.}·)r, pe:
tru d'1, p:.irtat to.1tfl ''i;1\;1 pc u:nt: 
1„t~a urn1e, \.'[1 n~i~ur !). 

Şi cint a încercat s;'\ vorb!.'a.sd 
c·u s<'nwni siH prin interlTil'<llUhL 
m;<.t" l'onului ~tic ef1 nu p-.le IOC· 
mai sunplu. 

Oamt>n i cu c•1 re roti ~ta de 
\•rn·bf1 fll'"<''C si cu miez. cum npare 
mic:·o~onul în Jati1 :.!' tr„msform.i 
în de1J1tor! clP grntuităli. inr li.'!l· 
b:.ijul st• inc„1rdi ele stt>n·otipii. ln· 
dt a,iungl .... .-1 tl' intrt•bi, ca r!'por
IN, clm·a m1t'l'ofonul iii l'!ill' ;i'.;at 
sau acl,·c•rs.ar Diil'mn nu t'slc eh.ar 
·iii, de• pall'1·r<1 in·ruci1. t·u o bună 
p:·t'gl'ltirc µroft•:-.ionaliL c\Jtr şi cu 
et'\'a in plu.s, <''1re \in~ uc• pcrso
n 1h'<.tl1•a rcportc.nilui. de date~e lu 
nat ur 1'e>, micr<>fonul de,·int? şi ră

mine con~tant un prie!~n. 



m cro!onulul deschis. re
dc radio nu ~irc tocmai n 
mnd.~ Simultan, ci 111111:1-

C.1 me;ajului tran..,mu; de 
r, !şi ordone~11.;i pr pri 

pre obtine t>a info:·ma-

· · Ancheta revistei 
1 lnteresează . .<;upr.ive

•ate.a tehnică a i n n·~:S
Ş chiar dacă tna'c aceste 
sint făcute cu J.(nj:\ ş1 acu

banda ob' nula înea m li est« 
de lucn s(' fonntectie.11.il. 

• 1.1 I •• c de ori ""s· se 
$1 se pune 'l !'\ rle!l\ă 

u De rctinu• nimlr nu se 
ml po.ilt adău~" sau ţtillza. Po;i-

5 ~puneţi că .an•..,te onc-rat1i 
az.ll ohlcC'•u1 muncii opc-rato
Ihr un rrl)()!'ter care 1şi iu

eserla nu se \'a ckspfir\i de 
magnetofonului ne <'.'Irc 

~ banch de magnetofon. 
a net cinci primeşl<' \'11.:1 de 
e pe lpOsl 

ca ... r 1 supor
<·uvint ul. D.1ci 
sc .• s cu\•intul 

îndelung căutat, înec:--

M rcea DATCU 

t'<ll în cli!t•r te contexte. inlocui: 
l'ind nu cl<'Z\'ălu e exaci ~indu\ re
porterului. în ~:17.Pti\l'la :-ar11ofon1c.1 
oclatr1 rnstil, cuvintul <t i~i· cil' sub 
controlul rt•port P!'U\ui. De an•t•·1 l'l 
trc-buie să fie nwrcu şi la c·1·,1 mai 
in.'ll 1 ă trt .pl11 .i :u.lec•\'lll'i i: <'11\'În 
t ul potrivit. 

O. spre s• · I oral al comunic.11·1i 
r.1<11ofonice s a st'l'is şi s-a \'orhat 
mult. O sinlaxl\ care s{t nu puna 
dificultfl\i în t' 1lf'a recep1ari1. prn
po1.i\i1 scurlC' ~1 c 1;1 ·t· C::U\ nlc (1b1s
nulte şi intelesc <le marea m.ajori
ta•e a ascu1rntorilor. expr<'sll cu 
,.,..J~rp pl:i,1Jd'1 (in s•ar" :-11-1 facă 

P" crl <lin faţa rad'ou 1i s.1 \"adă 
at11ind) sin! doar cîlC'va clint l'C' im
P<'I" \'Ple limb11i11lui ··:icliofonk 
l•'lp s1· pnt in\'f1ţ.a şi exersa pinii ln 
.:1·d. udinea n•uşilc Es'c dr,•pt. eu 
trudă c'Otidianll. ca şa p ·11fcsia re
P •rlcn1lul de :ic• u.111t.i1i. 

Înalta responsabilitate 
de a semna cu numele instituţiei 

(c!Pc c1·enim< nt. nume. caliti'1\(, 
nt..antc etc), n•o;1>1nsabilitate.1 C'fl'l?
te l'!lorm C'l'l'tnţa rignrii clt•\'in<.: 
imp1•l'ioa~a. Tc-m:it l('a oe c::urc n a
bordr1m presup rne. de ascm<>nP:t, 
pl'P/.Cnla l'l I(' (•l'Ul\11 la ''I lo
cu u . L'l or ~e ()r:'\ ciin /. s.1u d.n 
noapte :."'ar cle:"~ăşur.a c\'cn meniul. 
Timpul de documentar<' :.pccific 
muncii de agw1\1e l'Xcludc po~1b l i
lah•n redactorului ele a-si stnhili sin
gJr. în func\1e ele pr<•~ ·am11J lui. 
locul şi ora dcJcumenlării, t mpul 
nmrcl 1l ace.,te a. S 1t11aJia d<' c;11·e \"a 
\"orbe't' e:-te ,·.a~abil!"1 nu n 1ma in 
l'l'l'a t•e privE>_-:;•e lnform'll ia or c· .1-

l.i, ci şi info1·m11ţia din clonH'nîdc 
e~onum <·, ,nC""nl. e:1l'ural. Hi,.:<>arca 
n 1 poate slabi. in:1·ut'it se \'ehi-
ci1lt>a:1~'1 c fre, dt·num r. d<Itc- •n-
J><:>r .'lnte: depenlen'a de un rll()
rnl•nt prcc.s ş1 ci<' lm loc anume 
ramin~ l1Cl't.'a~1. pcnl11.1 c;l e \'orba 
de orn la rare nlra in funcţiune 

o nnuă h1drocentral<1 :..1 ... coar n 
,.:r 1 1 energetic, de i.<•mnificaţia r
xnd:\ a unei prc:n 1ere inrlu-;tr ale 
ş.a m.d. 

Tn•IJll e aminli1:1 apoi, intre di-
lkulti1~ill' cu e;nt• :-<' confrunt:i 
permnnent gazel 1r11l de agen\le. 
un ·1dE-\"ăr h nec.tn•>„cut oricărui 
JY. '-'·C.' <m'"t ni <'Ondeiulu : e mult 
tn'li (;!'CU să St'l'll H'Jrl d~it s?i 
te d1-.,f:i~ori pe ample oSpalii tipo
gral'ice lntr-o !11ire n..i te po\i u 
juta cu elemontc de culoare .•1c.1-
lă. nu Ic poţi explica prin C<)men
:araa pc marginea de11or. nu i\1 
P•>\1 def.ai a-tudtnt•.1 fal.i de rea
l 11h a abw·dat. pl'ln formularea 
unor concluzi. Toate acestea. în.st\ 
- culoan•a. C<•mcnt.ariul. concluzii
.I' - 1,~cbu1e cupran .... <'. lffl.plicit , in 
reh1l :ir·(·;1 succ n:.i a fn'.>tului. :'\11 
\ rc<111 să spun <"<i a!>a „c întimp!<1 
1nt.1trleauna, c.'\ ştir.le redactat<' de 
n 11 "int mod..,le ele> <'•lnC z'une ş 
c'(,prt~1\'it;1le gazc-tll1<·:1.sc;1. dar sco-
1)ul urmiirit. ace'ita c-slc. Printr ... :i
tr hulele de care o .şt re nu :.c pua
te :ipsi. se în.scriu accC$ib„1tn'('<t, 
atracti\'1tatca :'l:ca\·înrl titlu - e:e
nwnt 1»cnţial în atr;igerea at<>n\1ei 
c'tito1u3ui şi ca··c adt,'a. in prc.,.1 
J'<•llşl'ştc să snln•1.c- chiar art icoll· 
aJl.ft•l dc-stul d<> cc-nuşii - mate 
1·.alul dl' ;iJ!en\iC' treh'1iC' să 1 e ast
fpl rPd.1cta• incit s."1 capt \·eze dr. 

i p1· mele rinrtun. de la pr"mcle 
cuv1nh„ 
Aş inrlrAzni ~.1 afirm că o sli1e 

b:int1 tn·bu c .să fif' nu .cu mult mai 
m·11·p dt>C'it o expl\;;1\j<' Je fotogra
fii' . .suplin.nd in ..... 1 ~i ima~m<'a t< 
... -ar ar.a dea,., 1pr.1 acc'.ei exol cn\1 
Ş pentru c.1 ne-am p·onus :.. d s

rutăm cle-:;prc con.litia gazC'larulu' 
de <•„\icl1an - \n l'at. ii mel;, dt 
a1-wnt11• - tre-b•1i t• amintită 1nc!I o 
p:1rt1cufar tal<' clc•l<I{' lip::.ită de in
semnă·'.ltc: mnt<.'rialel<> noa.s'rc 
::>Qart:I ~emnătura in,titutid. nu a 
âutorul l • ceea ce or(.':;up„mc < mult 
m:il mure re::.pon' 11> I late şi. în :i
cl'laşi timp. :,,a!isr.1c\11 prof<.•.,,ona· 
lP ... invlil uite în tliscrcti". în ano
nimat. 

Spoclf1cul munc I cil' a~enţic :m· 
pune. pr n ur:n:irC', o foar~e t'Xi
,!<'ntă .sc-lec;ie a cadrelor. ex'.:.tcnta 
unor d ... oonîbilit;"1\i anume. :i li

nor t"alila\1 nativ<' Pract.ica a de
mon.strai ca buni ~ lze'ari de rc
\"Î-"l . ·h 1r d<> L ar. nu au r<>t.'.:.'at 
ntmulu. ş1 ni::orll munc:i d<' :i~e:i
til'. a~n c..im şi z'?irl~t' de a~cn\ic 
a 1 c<insl'll'lt ca l 1 sP pnl adapta 
m lnC' 1 la un /. 1r ,,:1.1 o publ:ca
\ic ~:x 1.sl<.i. dn:;1gu1, ~i col-egi cr. a· 

rnnc1 a Ol'rfc-ct ambele tipuri cie 
acti\·· t;ite /. arl:.Hdt. 

\'-0rtx•.am de calităt1k a' \'e ce 
'" <.:ci' unui ~a1.etnr de a~entie sl. 
în :icc.1.:;:.ă ordine de ide„ cred că 
ar lrcbu: amintit, in primul dnd, 
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un !Jun - dacă se poate perlLd 
- echtl l>rn p.~ hic. F..ste " IT' 'ldt 

dur,1. cc presupune numeroase re
nunţări . Să amintim ,,programul ele 
lucru" ~ oare-I .scriu intre gh.1.
mcle pentru cil in.,<.'nmnd, de fupl. 
munct1 f;\ră program fix. fără orc 
pc care .s,1 i>>ti c<>nt.'l S nt silaa\1„ 
ş1 nu p tine, c'nd l'~ pr n.... în
tr-o ac\iune de prc...;a 11-16 01<'. 
Se poale ivi 1n•rcb1~ca: c" fac' în 
acc . ..;t t:mp, su11ciem pcn:ru a s •r:c 
un . . ca.p:tol de nuvelă ? De Ct'le 
mai multe ori snii doar 10-20 sau 
40-50 de rînduri. Dar pentrn a
ce,!e rinduri. pentru info1-ri1a\i.;1 pe 
care ,, contin. trebuie .sa aştt:.,p\i 

do...,făşura ·cd ş1 !nrheierea nJi e
Yenim<'nl. sa verif.ici. să ras-v<'rl
f'.c lu;.1te datele ş.am.d. Ple;;.:.im 
d~ la idL'<'a r<"1 n~ 1vem \"Oe ~ă 

grt·~1m şi în r<'dacţ1a no-'l.,!ră eh.ar 
circulă cl.ctonul · putem ~n''>Î doar 
o c;ingura da'ă ! 

Munca no~lr<i se dl'.~;fă.,.uară. prin 
cl('finitic. sub 01 ci.iunea timpului. 
Sint frec\ ente situat me în c;11·c 
scri('m pe gcnunch:, in m<'rsul mn
şin i ş1 apoi tran.sm.tem clirec: în 
···lcx. S1ntem :,.i noi ziar şti de M

t:dian. clar un cotidian cu o apa
r \ie ant c:pînd cu ci'e\·a ore toa
lr celelalte '1.pariţ1! Tntrn:iero.'l 
noastră ar i<'r„a grav pc bencf.idarl, 
a~a incit ne p1·i\·eş!e direct „inchl
drrca cd.p1:. 1 C'•legllnr n<1ştn ele la 
ziare. l)()ar astrei n<' încadrăm în 
timpul ulll n·1 r 1ma pentru p::c,,,a 
scrisă. dar in nrimul rind nentru 
radio şi televi1.iunc. Ace.<;t ritm, 
im;>os!bllita'ea rl(' a '11e·J1t.'l 'Tiil 

mult asupra u ne irle„ a n 11 c· 1-
\'inl. ele a te consu:•a. <'Ventual. cu 
un co:~ pent:·u f) c t mal c:..1g~ ·
vli .1p:.mere in pag: na." a temei. ,pr('-

pune o foarte bun!i pregătire po
.c,ă şi profe., onală. o perman<-n· 
isimilarc la 1.i a informatiei ce
mai diverse, in'crne şi inter'1u-

nale. L:i noi nu eo;!e p<.s.b [1 
,1părţirca st::ictă pe dome r i, o 

specializare precisă Un redactor 
de .serviciu P"'ate fi solie ·at ln 
c('lc mai di"·erse manife.s~.'lr. : un,._ 
vc'lirnent econom[c. o conf.cr:ntă ele 
pr~. o rece:>'· e 1 a o arr ba sad~ 
o esca:a !a aeroport a un•.' perso
na' it.'iti a \'ie:ii ool ·.ce in!t>rnn(io
na'<~ un \'ernisai de t'X:co1. tie. o 
pH-miera tea'r<iU c nemat•>~:-aftcli 
ş.n m.d. Nu sr cer. desie:ur. :imnic 
cc·m('nt„„ ~· i de c:nec < late. dar con
"emna:-l·a co 'l'Cb. ~emn f:rativ!1 
irn:>::cii detinerea t1nei inform:i'.ii 
de baz.'I în domeniu. posib I :utell 
01> a vehicula anum"\i term~'nL Po
licalificarc:i, condltic> ,,ine qua non 
a muncii de al!en\îe. !nelude. l<•l
oclat.a şi 'ehn c '.e de pr('.;,i spc
ci ricc - ilacfil<"graficrc>, u 1 ' 1i:t„1re~ 
tel(•xului a 1"- 'ortofnnului, steno
:!raf:a ':'l'.J t;n si.~tem propri:1 d<' 
nnlure rapidi'i. 
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Crt•d c.ii într-o cl '.sculiP găzdu i ' i 
t re• ,;ta nua,•r. pr·>f~1„iom1!a. 

de. intr-:.tn dialog de.,f,l.?"lll"al in
tre c"legi de brcasl;i, putt•m <tn1in11 
- vorb 'ld despre condiţia no.'lst:-.1 
dL· gazetal'Î de agcnt1c - si uncie 
„detalii ", care îşi :1u şi ele im„nr
tanţ.a lor : mti gîndt•.,c. de pi!d~ . !n 
faptul C<„ " 1undc '1C·<1m afl,'I i 
timp 11 l.bcr. trebuie ~ Hlsăm un 
număr Ic teiefon, &""I putem răs
p11n~e. dec„ 21 de orc din '.!I. u
ne .. ..;olicitări a rcdac\ici : ma gin-

esc ~I la fnptul c.i \mula noastra 
\'"'timentari'i trebuie şi cn ra;>or1a
t.'1 la anum!k rigori - nu şl ' i 111-
ciodatli, d:minca\a, un1c te vor 
purta drunl\lrile p1X>f<:!'>ion 1lt'. clcc: 
nu-\ i po\i pe:·mite s;'\ îmbraci un 
tr:cou de bumbac dnd :.t> l<•peş'e 
:1!'>faltul de c!ildu!'.'ă .5! n,cl o pufoRi
c.:i atunci cind mercurul te:-n111mc
tru'.ul C•>b<.>ară mult .;ub o grade. ln 
iulie .sau in fobru.1r.e. îţi porii r
nlştit c<istumul .5i c1·:w<1'. ele r t!O:l· 

1·c. :.\t:\ mai ~îndC'sc, de 1sf'mu1ca, 
~i poate în primul rinei. CJ 11C'l·~! 

„ pro~ram far.'\ orO!!l'<'lffi" nrcsuou
ne. din partea f.1'1l le .. multi1 în\c-
1t•gere si Ia ft>I dl' multe renunlfiri 
Spfr tul de cokgialitalC' de pc1ma
nen' l intrnjut•)t-a•·e, be1wr'c or di· 
n11 coleM;\' de muncă. definit„r1u. 
in genl'rnl. aC'livi!ăti de prc'a, la 
Agerpr<", dev' nc ., concl. \ic de 
muncă. s mii ref~r mal alt•s. dar 
nu numai. la manifc.>!.<1r!lc d<' mare 
:ln\'eri r urde SC !UCl'(',17„"l În e
ch:pă. Inel in l~eastli echi pă 
nu num<1i pt• report<'ri. clar şi pc 
b:.m!i nl)ş!ri co cg fotoreporterii. 

Eftimie IONESCU 

ExcelL'llt cla\ii de c<ilaborarc o 
a\'lll în .1.,tfrl de pr'l<.>jun. şi c 
gaze 1rii p1·lncip.1lelor c 1tidiane. i 
.s p; ·c , 1 c.1 <.'Oleg11 <le •a „&"int<'ia 
şi 1wn•ru " m.ai bun[1 cunoaş'<rt 
n.:'::·~ • c.:1 a ,1cLivit."i\it noa.,trc - a· 
Jlata m !'>lr:nsă lnlerdcocndentă -
mi .~·ar p..'1rt'a foarte utilă •lr~m 
z;n·e.1 unor ~chimburi dt• experte • 
\ ,1 într<> rcdact, rii no.7tri :;.i redat· 
to:·. i de z.ur. 

/\m :.ubhnrnt cl'rintl'lc cu care ~ 
conf unt.1 un ~· /.1 tar de a~cn\1e, 
d~1r n-aş vrNl s<1 i.e intelC'ag;"1 cit 
aici dl. dup.i n,>inia noastră, răs· 
p:.:nde„ tot:lcaun<1, pe.-C•:ct. acest•! 
înalk bart•mur, profc., ionale. Aven: 
inc.1 multe pr<>hlt'mc. mai piă• 
tribul '1111'<1:- 1nt•1-ţ1 1. şi <·h 'lr une: 
nnume comoclită\i în n 1dul de ~ 
st:rll' Uită n unL~ „, c puţine t U· 

\ inll' n insea , 1 mereu acelea,,1 
t·uvinte, t·.1 i.til ~onci~ l' ;1ltc<·vn de
ci. i. ti l sărat•, a no-.t ş 1 rn d Dl>!' n· 
,~ JL llH\' 1 <? LX s,ă, ,J :-<: tab I 
tlar un.:>0:-1 llpan•.c se cluved< cma: 
putern'ce (~i. rle cc :-C nu re~a· 
noaşll·:n, mni l'Qmodc. m,1i ,.făr 
probleme"}. 

/\im spus că munca d<' ai:enii< 
e ~n·:i. Dar, trebuie .să subliniez 
di c~te o mund1 frumoasă. care itl 
r,ferii reale snlisfactii nrofesionale. 
E!Tlo\l.a şi nunclrln de n f1 pr m} 
martor ni unui cvcnimt•nl impor
tant. ele a-1 fi cronic.ir. sentimen
tul reconfort.an! de a f1 mereu „ ~ 
priză directă", m:siunea de :i faec 
cunosrut.e mnrile renl:1-1ri durate 
pe lot cuprinsu: t<irii. impl n rile 
cl:n viaţa naţiunii noa-;tre ~ocla'b
:P. ,jnt t(•'neiuri do Intensă ~11i< 

fac\le profo<onală, constitu'e u" 
privilei::iu căruia acti\'il.atea noa~

trti trebuie. l' datoare ~ă-i rihoun
dă pc măsură 

Reporterul sportiv 
(clocotitoare) de 

• 
ŞI 

pe 
viaţa 

" arena 
• Reporterul trăiefte.:~j :·;, prima " linie a evenimentului 
• Principala calitate 'ţ• pasiunea • .Qocumentarea specifică · 
se grefează pe documentarea generală • Operativitatea ră· 
mine condiţia esenţială · a îndeplinirii misiunii noastre • 
• Pentru reporter, evenimentul sportiv nu se încheie odată 
cu predarea cronicii e ln presa sportivă, .ta zi• înseamnă 
adesea .la oră• 

Reporterul s.1u cronicarul !'>porliv 
- n"t i ,nile int 1celPa~i in prac
ticu <k fiecare zi - poate fi com
parat cu omul de permanentt1 ut·
genn ni redactie: ru cel ce trebuie 
:-.i1 fie gata în orirC' moment să ri1s
punclă ,1ctiunllor de maximă opc·ra
t i \'ilat<' R~portcrul spcrtl \ trăic.şlc, 

rllpă ele clip:\, în m ijlocul eveni-

mentului din arenă. in • primll 11-
lie ,1 inh'cccrilol' din ~flii şi ele pe 
~lnclioane. P<>nlrn snecialitatcn zia· 

1st1 sporti\'e. c:itcgoria 'l"C~tor 
µru1cswnişli, anati m·inceh' !n 
l'<>nt:wt l'U via\n st<1clionului, r:\mlne 
un.i <lmlH· cele m _ important!' 

Munca aceasta. doar tn aparent11 
:-.imnlf't, farilă. prC'tlnde însă multe 



.....,ea cronicii. lndntli ce n 
C11110$tlntă de pnrtida pe c~H"l' 

de prczentnt, repor!erul bi 
ală documentarea ele oazi'i 
m. blig.1torie - t·u C('n 

C'\C'nimcntului sporii\·. El 
să ştie cm'l• este silu;iti 1 
a r1•lor dowi echiPt'. c:ir, 

hme!P noutfrtl din ambele> 
t>\enlualelc lndisp ,nibili 
Toate ares•c clemcnie '>inl 

ut ne<:esarc prezentări ! ma!l·
dc avancronică pc> can• 

arc datoria ~ri le prt"-
ln cazul unor intrer<>ri de 

lă dPoscbill1 (de <'Xc>mpl u 
le in•crnatior .1lel acl ~ l rC'
preZC'ntări de 10rma11i. d1• 
palmarese t>k. trebuie si'\ 
o gradatie bine ~inclitii. în 
incit Interesul peni u e\·...

rcspcdi\· sil cre<L"C 1 odat.1 
aprop trea de ziua meciului. M·i 
~a de a prezenta ace.~te c;uill' 
lerialP de anticipare poale ~ 
să fie şi ea foarte largă: de> 

ICllrle ştiri oină ln inten·iuri. rle 
ftPOrtaje oin.1 la m•ancronlci dn 

l"l'SJ>iratlc. Jmaitinatin ~i in-

Ancheta revistei 
~ .. . „. 

venliv'wtca n. p 1rlerulu nu s11 t li
mil:1lc>. Ell' pot in11•1·veni creator în 
orice> mr1mcnt al 11cest('1 pcn11 HIP 
cu nimic mlenoar,1 celo1 (;nre ur
me.11.a. 

Cronica. r\jum:t•m acum la ct.wa 
d(' \' rf a mis1uni1 rep(lrlt•1·ulu1 
sporl1\: cronica tn efectuarea P. el 
trebuie sl\ clovedt•asci\: 1. max1m·i 
operalivitr. "· 2. pu!t.•n• de di"n -
n'imint: :l. comp tentă: 4. i;1pid1-
l«1tL în l'('cinct:ir<': .>. ingPniozlt~1te. 
Ordinea nu este absolut în functie 
de importanta calit;i\ilor cronicn
rului. 

Opcrati\ itatea rilminc> rn elt•m<'nt 
cscntial a. indcplin r·i m „,unii în 
maren majorital(' a cazurilor. C'l'<l
nica tn.buie să :uung;i la ti1>n::rafic 
în c•·i mul' n ori"1 de la lermin11rc.1 
partidei. tn consecinta. la ultnnul 
fluier al :1rbitrului. c.:ronicarul trc
lmie sfi arba în minte Planul rl'la
lnrir sale Jntclec,cm t"f1 relatarea 
tn•buie si\ fie exactă. <·ornpc·.l'nl;i. 
c0ncisa. ~li nu omită nic'i momc·1trlc 
csentlale ale dt•sf[i!;>uritr întn·l"Pr•i 
şi nici P•' rele dl• ap1·N·1t'ri g1:1 l
rale asupr l romportiidi 1•chipcl11r. 
rand.;,.rnen• ui indi\'iclu,11. •actic . 
'1lm •sferei partidei c·c. Intelc14cm. 
nn n urmare. cr1 nu-i d«fl'I u~„1· sit 
incleplincşli în cele mai bune con
d.t!uni rcdactare,1 unei crmic Să 
tin<'m cont si de r:"ispund1 rea 1·1 o
nlcarul ui fat[1 eh• opinia soorl 1 \'ă. 

de •lificulL1tilc rcprezen1atr ci stii
rilc suflclcşli ale suporlPnl r uac i 
C'rhipe S~lll alta Dar. oclalf1 Pfl'c
luati'1 relatarea lt·IPfonic:l a rr1111icii. 
munca repnrte1·11i11i nu „,. inchi>ir. 
Pentru m,u·pa m,11orilalt 1 ca1.uri
lor urmea1."t perJO:tda post-crnni<·:1. 
r('prc.lenta•a c'<' clcp!asan•a ln ca
hinE'. pentru 111len·iun. ciPdc n.1\ii, 
completarl'n informatiilor etc Tn 
mulii' c:u:uri. mntf!rialul culP" in 
acc:1..,f;i a cit ua p. rte a ac11unii o
perative n r~purlcrului. t·.,lt• ~1 PI 
transmis rNlactici pentru inlreJ.!in•n 
imaAinii cronicii: „ilualia este \'a
labil:I toi pcnlni partidl'I<' in111or-

t inic s răga1.ul pentru transmite· 
rea sau reduelarea materialului nu 
ponte clt•pasi o orii. o oră şi jumii
tale 

Posl- <•ronira. Evenimentul spor
!iv nu st• încheie. P"nlru reporter. 
„dată cu redacta-ea ~i transmiterc:>..J. 
cronicii si a m'ltenalelor de com
pletare. Urm,•aza o p('rioad:i la fel 
de imporl;in ,1, poal( sr mai imoor
tantă clccit cele dou;i. Acum 1nh·r
vinc în mod ~· mai prl'Ananl cn
nacilalca ziaristului sporti\' de a 
construi. pcntrn cititorii publicatipl 
unde lucrează, imai.:inea nirlirlt 
l't'.\J)ective. „Rc•\•cnirilt>''. cum sin! 
denumite în limbai cur<'nt. cfer ,, 
reporterului •• gama largă de ex 
primare. Ele pol porni de la romen-
1riilc cifrici'. rle la sta:i'>tica spr. 

c•rică sportulw şi care d.1ruieste 
adeseori rep(lrlerului po~1bilitat1';1 
de a stnbili unde cnncluzii. unrlp 
obscr\''llii care sint interesante nu 
numai pentru cititori. ci si pentru 
tehnicit•nii C'rhipelor în cauză can• 
g;'isesc în ele 1·1'0E're pentru nltălul· 

rc·,1 pro~ramului de pregatirf'. Dar 
prelungir<'a t·vc.•nimenlului sportiv 
inlr-o nol;I ori~inali1 ~i de atractl<' 
poale r: efec:l u :ită ş prin alic ~<'
nuri <k mall'ri;1le. ca inlen·iul. ele> 
pildă. O convorbire cu un jucălo•· 
C'are a rl.'prez1•n tat un t·az în respcc 
tl\:u: ffi<'C.:I. 01,; oildl\. ouate c1,mnh ·l.s 
cum nu se poa1t• mal binf! rrnnica 
~au risipi un<·h: semne> dl' întrebare. 
După 1m ori.:anizilrt'll unei rr:~~ .... ,. 
rotuncll. ciupit in1ilnirile de man• 
imoorla11tâ. acluc si <'le lumini in 
p!trs asupra 'ubiee1ului resnc.•cliv. 

Din sumara pren 1tnre a sarci
nilor el<' dinain,ea, clin timpul si cit· 
clupi'i clesfăsur1rpa unui E>vc•ninwn\ 
s~ rli\'. consln 1m din nou cit rle 
prins in viitoarea , ·idii cir pe stn-
clinn c>stc reporterul sporti\' 1 Cu r.il 
\'" (1 mai a "nt. rr~ )pera mal 
i ngenios in observarea !'\'('nimcntu
IU!. cu it isi ,.a îndeplini el mai 
bine mb-lune.'\. 

Reînnoiti·vă abonanientele 
la revista ziariştilor 

11ll~-\ 
NOAS'l'ltA 
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SimbăJă 7 martie 1987 a avut 
loc, în atmosfera de vibrantă an· 
gajare politică şi revoluţionară cu 
care tînăra generaţie a patriei in· 
timpină sărbătorirea a 65 de ani 
de la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist si a 30 de ioni de la în· 
fiinţarea Uniunii Asociaţiilor Stu· 
denţilor Comunişti din România, 
Adunarea festivă consacrată ani· 
versării a 30 de ani de la apariţia 
primului număr al revistei „Viaţo 

studenţească". 

ln cadrul Adunării festive, Io care 
au particrpat studenţi, cadre didac· 
tice universi1tare, activi~ti ai U.T.C. 
şi U.A.S.C.R., a luat cuvintul to
varăşul Nicu Ceauşescu, membru 
supleant al Comitetului Polit ic Exe
cutiv o l C.C. ol P.C.R., prim-secre
tar al Comitetului Central al Uni-

La 
Cu bucurie colegială. cu adin

că preţuire profesională, sărbă
torim în acest.e zile împlinirea a 
30 de ani de la crearea gazet2i 
„Viata studenţească". 

Doar 30 de ani ? - eşti tentat 
să exclami gîndindu-le la matu
ritatea politică. ideologică. publi
cistică a gazetei. Chiar .w de 
ani ? - te întrebi observînd to
nul proaspăt, spontan, suflul ti·· 
neresc ce îi degajă pagi.nile ei. 

Multe lucmri bime se pol 
spune, cu deplină îndreptăţire, la 
această, aniversare. dar poate 
cea mai importantă dintre nu
meroasele calităţi este consec
venţa cu care publicaţia tinere
lului universitar din România a 
reuşit să facă din titlul ei o 
realitate de fiecare clipă. cu va
loare de definiţie : viată aderii
rată. pe ca re cuvîntul gazetăresc 
a ştiut întotdeauna s-o ctiprindă 
în ceea ce are tmic. t'ibrant. ire
petabil : identificarea cu vîrsta 
stuclcn ţcuscă. cu -responsabilitii-

„VIA 1-A STUDENŢEASCĂ" 

a 

unii Tineretului Comunist, care a 
făcut o amplă prezentare o rolului 
revistei „Viaţa studenţească" la 
înfăptuirea obiectivelor educări·i 
comuniste, revoluţiona.re a studen
ţilor, Io unireo şi mobilizarea efor· 
turilor lor de perfecţionare o proce
sului instructiv-educativ din scoale 
superioară românească, o sorci1ni· 
lor ce revin ·asoclaţiilor studenţilor 
comunişti . presei studenţesti , din 
documentele de partid, din indica 
ţii le şi orientările de inestimabilă 
valoareo teoretică şi practică ale 
secretarului general al partidului. 

Cu acest prilej s·au decernat 

Diploma de onoare a Comitetului 

Central al Uniunii Tineretului Co
munist, instituită cu prilejul ani· 

versării o 65 de ani de la crearea 

30 de • ani 

Uniunii Tineretului Comunist, revis· 
tei „ Viaţa studenţească". Totodată 
s·a acordat Diploma de onoare şi 
insigno jubi liară „A 65-a aniversa
re o U.T.C." tovorăştlor Alexandru 
Ionescu, Virginia Velcescu -Pană, 
Nicolae Dragoş, Nicula e Stoion, 
Nicolae Dan Fruntelotă, Stelian 
M()ţiu şi Dinu Marin. 

lntr·o atmosferă de puternic en
tuziasm. dind expresie sentimen
telor de profundă dragoste, aleasă 
preţuire şi neţărmurită recunoştinţă 

ale tineretului, ale t inerei generaţii 

universitare, participanţii Io Adu
narea festivă au adresat o tele-
gramă tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu, secretar general al 
Parti,dului ComuniiSt Român, pre· 
şedintele Republicii Socialiste 
România. 

multi - ' an t. 
trie. cu problemele. cti bucuriile 
Şi necazurile ei, dar şi w un
ghiul de vedere, cu limbajul ce-i 
este propritL. 

De-a lungul celor trei decenii, 
prin rect.a,cţie au trecut multe 
serii de gazetari, aşa cum multe 
generaţii de studenţi au pără.>it 
amfiteatrele. „Viata studenţeas

că" a reuşit să nu-.şi piardă. 
însă, să nu-şi schimbe. ci să-$i 
îmbogăţească mereu personalita
tea. să se maturizeze rămînînd 
tînără, să răspundă cu aceeaşi 
acuitate marilor probleme ale 
fiecărui moment. 
Adevărată şcoală de gazetărie, 

redacţia „Vieţii studenţeşti" şi-a 
consacrat în mod constant efor
turile selectării celor mai promi
ţătoare talente din rîndul stu
denţilor, dar şi ale elevilor ul
timelor cla.se de liceu, î!ndrumă-
1·ii lo r competente şi stăruitoare. 

Mulţi dintre ziariştii a căror 
semnăt1iră este azi căutată de 
cititori în paginile celor mai 

importa,nte publicaţii ale ţării 
au debittat în gazeta studenţilor 
sau au făcut parte din colecti
v ul ei redacţional. Pentru fie
care dintre ei, perioada petrecu
tă la „Viaţa studenţească" este. 
mai mttlt decît o duioasă amin
tire a începuturilor, un moment 
esenţial pentru evoluţia ttlteri
oară, pf!ntru 'implinirile profe
sionale ce i -au urmat. 
Sărbătoare de suflet a stu

denţilor ele azi şi de ieri, ani
versarea „Vieţii studenţeşti" 

este deci şi pentru presă o săr

bătoare ele suflet şi, a.m putea 
aclăuga, de recunoştinţă. Urările 

noastre ele succese tot mai în
semnate se îndreaptcI cu căldură 
către redactorii, colaboratorii dar 
şi cititol'ii revistei - cei de 
acum, cei clin deceniile trecute 
şi cei din deceniile viitoare. Tu
turor - LA MULTI ANI! 



Condiţia femeii-ziarist 

„G.AZET ĂRIA 
o profesie pe care nu ţi-o poţi asuma 

cu jumătăţi 

- ~inlc•ţi cu110:.cula t.1 o ziari~tă care a .tborclal, 
111·.1 1 urio/ilatc 111r 11 u 11ro;1~mită 1:.ir1: <' una 

• r1111dlj lilt• I unclam<'nh.le alt' 111<'S<'rici - ş i km
lfhlll•'lllului ! - de i::azcta r . cck mai 'aria le domenii 
• •xi•Mnlei noash·l'. Oe rîli , •a ani buni. v-ali co11-
11ra1 in sp~ l'Îai i11\ c:. t11.;:hii univ1•rs u lui feminin. Cc 
lltanin.i .l<'Casti1 .wnă l1•nrnlic·ă pt> nlru <,c·1·is ul dum
•~•O.i· ll" gazctărt>s<"! 

- O ş;insi1. O mare şans;"1. Un post l:i re\'isla 
a" iru>camn;i un favorLm: post cit> 1b<:er\'a\il' 

:ie1a din ce:t! mai profunde-. mai re· i.tionarc 
rd acestui cm„"lt 

de măsură'' 

:1 en1i1wlor mele - d1 rl'U~l·sc do;u· ~ă enunţ Pl\.l

blemele, cf1 zbor uşurel dl•<Lsuprn lor. fiiră să it.butesc 
- · i;i L'll. l'a :;>i alţi colegi dl• bnm„l{i - să dt•;ff.1tu1 
n•s9rturilc adinci. mecanismele interioare ale gîndit'!i. 
:111.• trâirilvl' ~i tr·1nsform[1rilur suflel\.•şti spre care 
1w-au împins. incredibil de rapid :;;i hotclrit, m.1i olcs 
:1el•:;;ti ultimi douăzeci cit' ani fărf1 pereche din istoria 
no~btr[1. Existenta re:~lţ1 a fenwii ele .astăzi mi se pan· 
uneori ci1 P ,glindită - chinr \;Î in propria constien
tl7.are ele s1n1: '1 femeii. nu numai în scrisul gazet<1-
rp-;c - c:.1m in propur\ia în C<tre un ntsberg îşi ara \ 
rol\ii cll.':tsupra apei· profun7.imil~ sale sînt de ne-

bflnui t 
:t g~ ~a incărci\turi\ .;1 

:ibilltatel met'<lmo: -
ce se petrec în zilelt> 
lrl'' l'c:1 <I c:mditiPi 
ea fo•neii. a sufle1u

Interlocutor : - '1 u cercii oar<' prt'a 
mult ..,l'ri•mlui gazt"tărP<,r. 

grăbil prin însăşi condiU.1 
sa informaţ ională ş i nro
b ligat la investigaţ ii ps i-

SANDA FAUR 
HP ·itu.ali ti'.1ti i E'i Afi r • 

:ea .ern!' ii , noul ei rol 
c:t" .1te constituie la noi un program politic. 

:.1.itl rcminist (termenul pare atins de uzuri1 
Jln. fl.'mlnismul - in\Ples 1·•1 lupt.a pentru np[1-

:t drt•ptunlur femei i - e.st1• la noi. e\'idenl. lipsii 
·lbiect, ~i !11'.uş1. eu as nwn\int• cu\'intul chiar 
~limbajul nost1·u i::a7.etill"esc clin rn\111ni care S<? 
deZ\'ălui poa'I.' ve parcursu• acl'.,tui dialog). g_1-
u: feminist - spunP:1m - alean~ft prin \'ia•:i. 
:teŞte prin fobrici. pl' şnn:icn• şi. in ultima nc
de prl'fl•rinii\. prir. cele mm nu1. ma1 neaştep

mai spcctut·uloase zonl• ale ,1et1vită\ii econo 
:t>, gfLScşlc ,1ct•l11 -· de fopt. ~[tsl'i;ilt• pretutindeni 

- !)kt.C'nte fcm:ninc "t•marcabdc :;;i Sl'l'll' ele ceiL 
t mullc ori cu o nedisimulatf1 inc1nt<ll'c ş i patc

.11t• stalisllcc. despre capadl ·1t(x1. erw1•gia. voC<'l\i.1 
eh11.cf1, \'oin\a încordată :;;1 e11nşt1inciozilate.a fo1rn.:11ur 
u.• mu lermcn forosit cu preei1d1•re şi plăcere m.a: 

us de co!t•gii noştri bărbati. 1'11ntl considc:·a(ă -
• tunciozitate:i ace:lsb - drept " c 1lit1te de rai'l~ 
.~d c.1re pn:i1e f1 atribuitr1. cu farghe\e, temei!orl. 

un ac!t•viir :sto:-ic. Un ncle\·;)r soc' al. J.jn :idevăr 
" mic - ~·an.scris şi in subswn1i:ile da't> sta,is-

C! lh: marele adevă„ uman. r<•l pp rore reporl<t 
e n1Xhlrt', poa' e chiar insf1~i rnewria n >.a.slră. nl> 
.r.'.otdraun:i spntiul 5i răgawl s[1-I infft1işeze con

.ng5•or. pn\·c:i-te mut"1\iilt> a<linri "" M' pPlrec în 
su!.etul femeii. Fostul person:ij secund .al istoriei. 

w „proll•tarf1 a bărbatulu i ", t·;1 :.[1 folosesr o for
MJ ~ Cl'll•br[1, de\•enilă egalil, {'ll () ro:tJ't(.' pulern1c:'1 

uz1b1li1 conşliin\ă de sine. ;1 rnlol'ii Pi şi - :nai 
us - a misiunilor ce i se int•n•din\t>:1d1. nu poalP 

nu ne un subiect pasionant : devenirea presupune 
fi ct, conflic• ,11 înaripeazft intotcll':nmn C"O'.'ldeiul şi 

1 ore:ită pon:·s~ir('a. l'h18r ş1 cea <• unui obişn:.i:~ 
rtaj ele prP,,,ă. Cu cnnd11ia ca gaze• irul respec11·: 

aibă dorin\a. interesul. t:ilentul bi spaţiul rezern1t 
· machet.11 paginii). să forcZl' mnc:1r puţintel ş; î n 

!Je•e:e o.inwnilor despre alt• c:.1 .,,r rl':1li7.ări econn
::i re, poht1ct'. soeiall' sc1·ie. Şt dt• multe ori .'.\111 

1111 .scn1.a\i.a - ehi li' ~i atunci c nd l'l'dat·t·1m repo!'
' e <Ic el ict1, despre viup partil'ulur[1. de familie, 

~ 1111 

hologizant<> ? 
Sigur că cer mult $i probabil că e o cerintn 

greu n·~llizabilf1. Dar cred {'.i ft•nomenul acesk1, adc-
\',1n1l ace.sta istor ic mt'rita pforlul Oricum, public:1-
\11lc spt.>cializate în te~1tica femininii, ca şi paginllt' 
."<tu rubricile pe carp 1vstul prl'M•i i Ic închină une
ori. se străduiesc. şi <'hirn· cu !o.Ucces. s;1-şi îndepli-
11e·1.,.cli :Keastă misw. V!i da\i .st.>:una ce inseamnt1 
pentru AaZE't.:i:·ul feminist cnrl• :-.crie cronica acestOI' 
11111 s,1 p11at11 păstra si trnnsm1le 1wste \Teme 1mns:i
ncd f ('tlH'I i 1ln ·il"i ·> 

- C'a să , .,\ pn•iau mrtafora. l'l' anume se \' eclr 
'>i 1·1• nu. în paginile pre<>ei. din acl'<;t aisberg (cl t> 
llori( fil•rbinte) care <' frmria zi lelor noastre '? 

- Sl• \ i1~1 întîi. cum spunt>am, meritele el nu1 : 
\'oc·a\ia poltlic:t1. tehnică, ştiin\ilîc;i <1 femeii care cslc 
11 t·re:111c ~1 '' revelatie a prezentului nostru. şi PL' 
care scrisul gazetăresc o pune. de alllt·I. e;i precădl.'· 

re in lummă. Se mai \':'Ici şi marile ci nwrite şi în
d 1toriri materne. Fcmc-in c~u·e lupti\ cu sacoş.<i, eu 
lm~elul lim1:a1 (de timp). cu cc•moclllă\J!e. prejudt.>c:1-
tll1• ori nPpolite1ea ma„culini1 t·on„titu1e din cind in 
dnd obit>ct11l unnr bine\'olto:1rl• ~rje (antimasrt..t
lllll') din prP.<;<1 ele s:lPr!\ ::;i umot'. 

- Şi <·e n u se Ycflr ? 

Sl' 1•1•clt' poote prea puJin luota pe cart' o dă 
<'a tu 1•a în„ăşi ş i cu a l ţ ii ca .~fl f,1C:1 fată ac('st1" 
mulL1plP. anţ,ajanlc şi nu > clati1 istovitoare sarcini. 
\'orbim clt>sp1~ cruismul remcii (e~1rc ar merita. cn•d 
1•u. scrts cu rn.ajuscul~1). \'Orbim despre tripla ei norm:'I 
zllnicfl (de om al nuncii, ele .solie. de mamf1). une.wi 
sinlPm indin:i1i să-i exnlti11n \'irlutile sau - în 
sub:cxt - si1 o compătimim u~nr. Acle\•ărul e îns.1 
C'[1 nk1 Ull<I (sau .apro3pe nici una> clin aces:e femri 
ul:ra-ocupale. :-.r,licitate. încăr<'<ilt• cit• sacoşe şi trebuu 
nu :1r mai accepta condi\ia dt• ca.'>nirt1 .şi nu numai 
P••nlru c;i nu ar pule:1 n•ntml.i la nportul e maleri.-il 
lu iJugt'lul farmliei, ci pentru rfi .n dipf1tat gustul s: 

• 



Interviul .nostru 
ne\·o a unt-i ;icti\ 1lati proll:sionalt'. a un1•1 1dent1 111 
.sociale <I unei (il:rnnitf11t um.anl' 

- Yorbind acum despre condiţia ft>mcii-ziari-.t 
consider.iţi că - în ra110rl tu c!'a a 7iari<.tului 
bărbat - ea prt.'7intă un anume Slll'l'iri(', că o ga
zetări(ă trebuie !H\ depuni'l eforturi m ai mari 111·n
tru a-ş i exer citu IH'Ofrsiunca '! 

- $Ol'I C<i nu \ii a~'ep·.a i :-.â p:ec ( ·h11 ;,l j •.s. 
s[. .scot un r· .at şi sit recunosc că, da. a~u l'. n 11 
Îi e uşor ~ale,ări\1•1 să Ul'Cl' - iarna - în cll'Cl']<'• 
ralul Cit' li climine..1.\,1, să 1w ducă într-un C.,\,P. 
şi sfl .tncheieze c11m se f'le prcgătinle pentru i:1-
~f1mi11'.1r 11 ele p11mi1va1a. :-..1u s.1 f;1ci1 o and1t·~a 
<lespn• intirz1en•a precrnr.1 unor con.struc\1i. ori :-.ii 
mea; ,.:;'1 pc şantierul une 't·1·1110centr~ll'. Chiar c\ac:• 
nu 1i t' ronrte uşc1r - nş.1 cum nu i1 t• pDale J~ur 
nici ('oit•guiui l'i - nu plei.1.c·:i ochii în jo.s, nu uf
!e~z-i ş1 plt•<.1ca plt.._'lc[1 rapicl unde o trimllt.• planul 
şi şeful M'C\iei Iar de scrb. sc1 E' - nu u datfi -
l'U J.:1 fel de multi1 compel•"n\a. ser: . .1.1tate ~i har 
ca şi t·vlcgii e1 eh• rcdac\it•. Cinc :rn c·unoa~te nu
mele cxcelentt'lor rcporteri\l' t'<lre foc. cit• ani rl•' 
zile. rubncilt• de l'l'l:.I mai mare import.1.n\f1 tema-
!ic<"1 ..ile „Roman1e1 libere sn 1icem ·: Ziafr.t ll' l 
e o meserie Pt' c:•1n• nu \i· po\1 asum.1. cu jum:1-
lăţi de m:1surn - llllhferenl 1laci1 l">li barb..i "•"' 
temeie - ~i cere. pr:nll'e mullc altele (111\'t'I P••li h ', 

t.ulent ~i iar talent) şi o bunu con<l:\1t• fizic[1. 11 

s;in[1ta!c' cm·e ce l' drept. -.e ma· clell'nnre:1ză l'3 
oe 1« 11 nu·.s. datontft tensi111111 "pN·1!ice munc„ n •a:- · 
irc. D.1r oare n-am aflat 1101 de muli cr1 f1•m„ile 
sint mai n·zislt:>ntc, mai c;il1tc. mu1 Jn\.i nte cu 
rfortul ~i suferinţa şi c[1 S-<1 renuntnt de mult :i 

se m:i1 pretinde fm'urun in numell acl'.l'' ao; 1-1.':-;.
fra~il' tii\ •ile onşa-zisu1ui sex slab " 

- Şi toluşi. nu ('On.<>ideraţi că anumil!' clate s1>1' 
<'ifice femeii (sen~ibilitalc. !ad) !a\'ori11•ază s t a hi 
llrea ronladului c·u inlrrlocutorli. în IH•nefitiul d1•
me1".it1lui 1Jt1hlifr,tic '? 

-- R. da. cuns1cer S „. con\'in.s:i 1.•;1 „a:nwl» • 
gazo..'l u·ulu1-lcmcie. :idică ' anume cf1ldurt1 in JL'l.il 
ele a te .iprupi<1 cil' omul pe c~1re 11 inlt·n·1evez1. 11 

~1nunw dcllcatc\L'. fl>lul deschi.-. şi lipsit de arngan\„ 
de a-1 <.tbordu. toatl• .aceslt:><i il pot lat·c ş Pl 1nlC'I'· 
lol'Uior s.1-şi dc.-.ch1df1 mai U':'••r sufletu1. :\Ia · elt•r 
.1cum. dl':.l~UI'. mai a cs la o .1numiti1 :-.pecie ).,Jlt 
tf1rt•<1:-.că, ce;1 a repor tajului de \ ia\(1. pt• prubll'll 
de eticii, în care cumunic<1.1'c.'a uman!'1 l'.'>le absoLll 
necpsar;\ penlt u adt•\ arul şi ll 1terea de c1m\ lll/4t'l'l' 
a SC:'ISUIUI Dar ('hiar şi cind t' \'l)• ba rit andll'll' 
t•cc,nomke - .s:\ zicem - cil· in\'t>st1.:<1:ea unor 
lenonwne criticabile, cu l<>l cred mai curind 111 
C'fic1en\a sti lului de abonk1l'c urban ş1 lipsit de 
durit<l\t• (sfi-I numim uan· fl•minin ?) dc•dt a l celui 
in c~1rc inte•'\'iUl t·apf1tă ton tic inlero~~11or1u 

- E·\lstă , după !lărcrca clumnea,·oastr<\. clomt•n ii 
l<'matit•e alr 11rest•i în carc h .•meia-galeta.r 11:-i tJoa lt• 
clrmonstru mai hint• a1lli!udini l c ·~ 

- S1gu c:i u 1·ubr1că dl• l'1.1nlesiunc, dt> di.alo~ l't• 
t'il1loarclP pe pro bleme de r'amilie. „;1 z1ee"l1. (c"·'· 
tt-nlil în ur'ct• publicaţie feminină din urnei. p,1 t' 

m~u putrivila penlru un guwt~ir tcminin D:lr ch1a 
la r1•\·i~t" „f "nll'ltl a :-.ustinut-11. o \'n·me. un bun 
condeier. ş a .~1c11• " cu .scnsibilit'1te ş1 viet. 1nst1· 

s1ri spt l'ific feminint' - cum afirma\i dumne<W• :'.l"· 
lrj S.gur C':1 sfo!t1l'ill' ~o.~podărC'şii. culinare. ele 

n>1..df1, pur ,, l'l'l<'l'\'::1\f•' e:xrlu:-i\' lemrnint1 deşi b;,il·a-
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tant şi oro1to11 C'elebri :11 lumi au fost bărbaţi -
ca ·'" re.amint<•sr <1ic1 o bnn.1.litate susţinută C'J mt 
:a r.ita de t'i\.';ll'il!:iil no<;;tl'i de \'Î:t\ft (dar nu ) 
buc.1tf1rie). Adt•\'aru! l' l',1 exis· [1 gm:C''.ari b 
l';1rl' .-.l'l'lll cu $l•ns1billl.alt' cu iilclun\ şi e 
dupn cum c'l:bt,1 gazc1.1r1\t• c<1n .seriu uscat, 
M'l'. Stilul e cimul. nu ~1 aici nu r1tit dif<'l'~n\e 
dt· ,,c, c11ntl'a1.a. D<H' Lrebuil S<i n·C'unnsc 
o s1.>ccie :.:<.tt.l'l. 1 •ascii 1n care Pl't>ZC'n\a 
c•,fl-, pure-se. d1> 1 nan a : cca a crltil'll de 
mul s1 ~t-atrul no.., • u :-.int judel'all' ma• ale~ ':le cr 
1.i\':1n-!'1·111c: .;1 11 a5 zi11 c :i scrisul lor 1» •ate f1· a 
/Hl dt• <'Xe<''i t \';i rnclul;..:1•11\;i sau dP "l'llsiblenc. U · 
0:·1 lotuşi st' 111.1nifest[1 llll sui de conform sm. di: 
nu-l crt•d m.ai .-;:"1lc:u s,111 mai dillln:1tor liceu tt 
\.:d t~ •ilnr· lu~· 'Ip b1"t"'~sH\ 

- Sc• svunt• c·a un .ulc\'ărat ciarbl cstc 1iarjţ: 
:!~ d<• ore din 24. C um s e înwacă o asemrn<'a •mr· 
Punr 1l<'5Jlrt' prolt><,iunc,\ noastră <·u timpul real al 
rc•mcii-ziari5t (m,i refl.'r la a«el „1Jro"r.1m făr;\ pn
i:-ram " ) c·art'. "" ştir , nu 'IE' poalt• -.ustragc de b 
111d;1toririk i.11t• de mam„. solie ~ · · cip t'l' nu. dr (r. 
mri(• în genrral, ('art• trc·hnir s;\-şi •H·orde un ri~u 
<it· 111110 mui marr sie~i. Vu sinh·~i de p{lr (•rc ti 
unele a<>pedc m.ii durr a ll• pro re.slei . .u·elea lc~11t 

de <'' 1 ma>lu. dt• doeunwntarra in dh c.-r<,c• medii O!'lalt, 
Pht (IJn„tilui dt• <lwmcnl•• un h.11uli('all llCntru 1i1· 
l'i:-.ll' '? 

- \'L·dc\i. pîni'i ~i th1m1wa\·o:istrf1 folosiţi in !nl 
b 1rilt• ele 111·11 :.IL' un t•m re•ru . .ft• lin s„. ( .1es1e 
în .1p.1rart• 1 fcnwi1l, r:. bine. eu .,or t·.sc :"1 hnn:. 
0·1pul de e.trt' vurb1\1 1111 este ~1t.il ,1 zia1 s ei (!!' 
1 efL•r la p v ft"1>1unis\a l'll \'OC'.1\ie l'Palfl şi cu h.1: 
<1u:t::il1c>. l'll mai l·urincl .tl prt>juclt•cătil,ir unor:i 
ci n cc (' 1 l''ll'l' -'L' infrunt.1 Peni ru ci1 l'll', preJ'Jdt. 
c,1ţil1 „ce.-. { . mni ex1str1 i'll-. Ee!.1lit;il L•;1 consfm: 
of 1ci:1I in1 L b[irbnl -:;i ft•ll1l'IC nu t• înmtckauna 
rit' tot 1 recunr.•culă ş1 în part1cu~;.ir. Xeincrede:e 
1rn111,1 · L1;;oari1 mai per:ii::-l<i în uli t u<l i1wa unm bă:'· 
ba\1 cu can• g:1zt>lc"1ril~1 sl' „infru11lf1 ·' Pl' kren 
. r.11.-1 u l1ra-u1.11.::1t:'1: „că miine \'om tcre noi, bă · 
ha\11, drept11n l'~nle c·u ft>nll'ilc" c una din C't•1e n,ia: 
,]<••11.•nt• „f11..:t•\1 indreptatf' ;isupra nua„„tr[1 Dnr ~1 
coll\'111'" c[1 at'Vi(ea nu pot l'1>n.st i tu realmrnlt• 
oµn•l1~Le. o Crinii 111 l'alt'a g;11el;iri\1•i ce şi-.a IL~'Jlll.1 
s1 ~reut[t\ilc, ')I n.sl'urllt>. '>i frunllL,e\e<.1 acestei mt· 
:-.en 1, cu adl'\ 51 at una el n ce~c mai p.asionantc P 
ft.'"11 atunci l'ind l' pr if\>~1 \ cu t•on\·mgere. s.ncerl· 
t:i'1'. i, 1lllate ~i talent Cit pri\'C~ll· prima p;u'll' 
înt t>l><'tr i d\'., l'1•a pri\ ito.1.rP la timpul real ol le· 
nu 1 z1an-.t. l·an• - in\t 1t l! dup:i :t'l•rt1un<•a d\·~ -
t•1•bL11I' s<\-~i nsczt· şi 111>.1.plea ~trlic'olclt• (~i !a di'ep' 
\ 1rh inrl n i ·'· 1 cam mtirnplal treaba ace.asta. mriro: 
1:n 111ccput de l'PP ir! 1.i „fl-1 porn11n în i:incl lnll r 
vis -:-1 cle~lt>Jll• . t·J. de CL' t'l'l'deli c·;"1 timpul atc>la 

„~t·;1I c r f .1ltu l, mai s:irnc. adică, dl'dt al cchrl.1'1 

('on,ore ale n 1~1!-i\re. ct• practicii allt' me,..ern ' Alt 
cun >-'l'ut ne11um;1r:it(' fem1 1 ca:t' trfigoau - ru:n 
.-. ziL'l' - la ft•! de ian• l'cl şi noi. d:ic:"t n,1 ~! m2.t 

lan . si l;i "rv1l'1ll. ~i ac.1-..1, şi cu <'0111i1. «;i c· J bucă

t.11' :i, şi nde\'iirul e ci1 a\'l'ffi toate şi c\rep\ul şi da· 
t ll'lll de a nl' ap[1ra 1c'1la, fiirima n ·u.trii tic tim? 
I bt•1', darni1<1 'ii leetun i şi plimbam. ba şi ini:riiin 
ft'mlJl1l;'qii no,1„ll'l' - ~1\i' rlr cl11riti1 şi aprt•ci<it.'i, b 
foncl de ~O\'araş1 i de \'J;1• Cn.d c.1 asta mai a:e 
de :1pi\rat ft'min::-.mul ~1ctunl eminit.1.lt'\.'I. E o cnuză 

pP11tt·11 can•. ct• ,, drept, mer:tă luptai. -''ta t.l ;ă 

tc·nnini1m cu " gluma o discu\1e c·.'l „ între 11111 

nwill" in l'Ul'c. H.t.1. nu • f• o;t \'orba nici d· 1· tde 
e ull rrnrt'. nirl d1• mudl'le dP trkotat... Femeile d1c 
i1u,1 ele azi , rl' .sa i raci ! 

'lilcuu. CO,IARNESCU 



„Se împlinesc 38 de ani de la trecerea la cooperativizarea agriculturi i 
şi 25 de ani de la încheierea procesului revoluţionar de organizare pe baze 
noi a agriculturii, ca o parte integrantă a reorganizării socialiste a în
treg ii economi i naţionale, o industriei. agriculturii, transportului , comerţului 

şi tuturor ce~orl alte sectoare economice ş i sociale." 

NICOLAE CEAUŞESCU 

25 de • 
incheierea ani 

cooperativizării agriculturii 

Popasuri gazetăreşti 

in urma cu patru decenii 

11111p ci11<1 anin•rsarea 
or er1•111me11ll' 111 seamâ <111' '·' -

, nei 1wa.,1re co11t1•mpnra11e prill'-

eşre ga rlarului rna1 ir.,t11ic 11111-
etle de mt'clitaţie. el reflertir, d e 

rmoruri. 11 t11<framq1ă sci-ş1 11-
·~ce oc/111 pri11 i-ec/111<' carnet<' dl' 
•tporler. daC'ă Ir ·<l pa~trat. ori prin 

·1ec1irle ele z1art• ingâlbe111t1• <I• 
~rgerca 1111ilor. Fi111clcci ace~tc co

'IÎ ind11d rntre «>1wrţile lor /rit' 
cronkcl 1·i<'. cronica in marş a 

rreni rii noa st re ~11c ia I iste. .,piti 1w
··:ut o data mai 111 uit opinia t'1icl r 
t 'l!ti drspr1• caracttrul 1•.f1•111t>r al 
1tr•sul11I no~trt1 Un asemenea r•i·r• 
t:nent care a marca t activitatea. 

cl.tni nu şi ra1iu1H'a ele a fi a mJ1-
t11ra cl111rre noi, ii sărbatonm ,n 
pri111ărara. 11cl'~l11i 1111: un skrt cll' 
\'l'a,· dt> la int'lwit>rt?a cooperativi 
1!'11·11. a proc1·~ului re\·olll\i11na1· tl"' 
or,:.111izarc Pl' 1Ja1e noi ,1 u~1·icul 
!u li l'""''fllll'Şti 

„ Trecuse• ahw o jumufa/1• de an 

de la istorica pl1•11ară <'<' hotărÎS<' 

;;a ,,, t r1·acă la I w nsformarca sncia-

list<i a agriculturii. Plrno ·a di 
3-,5 martie 1919 a parl1c/ult1i... Şr. 

iat11, mti aflam la Săi·eni. 1w atunci 

un h rl tirguşor mol<lorenesc. cu 
cas1• ,,cu ·ul1•. multe i11 uelite cu 

tuj, ,tind intr ·n rină. ,\lu aflam 
a colo ca trimis al „Scînteii tinere-

rului„. can· upărusc clm nu:i. la ·un 
" 'mrn clupa pknnra. Aici, ia Sa
' 111, o r ''a de uameni. in nrnt 
'tt Co:;l1n1 Satala11. clt"Ct.,esern s11-ş1 

1111easc<i 11111· uri srngur trup petr
l'<'le de ogor clespărtite de llaluri şt 
aru11cate ici-colu pi: coastele d111 

margi11eC1 t1rgulu1. 1-:1 rrudisera drn 
ţ/reu. an' ru număra fi. pe păn1i11-
1 urile unei moşieri1e cu nume so
nor şi erau c:o11rinşi câ numai ur-
111 ind indrnrnul partidului - lim
pede e.t'fJTllllat in rezolupa ple11arei 
._ puteau i;ă scap„ de ni't·oi. ,ţă 
ta. 11 din saracra lor ancestralu . „I.n 
i11cepu1 ma1 puţini, (lpoi drn C<' 111 
<'<' ma1 mulţi. 10„. 211„ 40„. 50. ;:i 
<Ir :i rinclrmle se Îll(ITO."OU „ Cul'in
tul par1iclul111 a pri'rl s sci spulbl'rt> 
îndoiala unora şi neincredcrM a'
tora ... „. Am citat. 1•ride11t. P< .~<1 

r1te. di11 n1rnrtalul S('l'tS clupei I'<' · 
111to11rcerea mea de la Scireni. apC1 -
ru1 11 ?iar c1tera zile' dupa in(lauu
rarea yuspoclăriei. Mu osteneam a
<'ulo sci e.z·plic citrtu1 ilor cum ,q• 

ajunsese la intemeierl'CI 1111eia dw 
trr. primele „colectire" din /arrl. 
Poate nu alît dl' meşteşugit. cu 
rorbe (!IP.se. cum scriu mai tinerii 
noştri col1•oi de acum. poate pred 
în grabă, in ·i. oricum. cu mu!tci 
convingere, din inimă. Mai incer-
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l'am, de ascmcriea, scl r edau >f!1tti
me11iele trnor oameni care „traiau 
cea mai de seamă zi din l'iata lor„. 
pentni cei înălţau „o casă · nouă„. 
casa bunei ~lări. Pentru cd ei, „cu 
propria lor m î11ă. pecetltium înce
putul unei vieţi 11oi„. Vă;;i11d 11uate 
reportajul. unii cititori. chiar din 
Save11i, ror fi zimbit ironic ori cu 
in(lăduinţă. „Fantezie de gazetar. 
şi or fi spus et. „Sărăntocii" ai,i 
n-or să ajungă niciodată 111 lumi
IUi". Dar Piaţa ai;ea :;ă-i dea drep
tate tinărului gazetar, nu scC'pti
ctlor. Zilele trecute. inginerul şe.f 
cil cooperativei. Ion Bichiş-:VemJea-
11u. a !inut .~ă-mi conture.::e. <.'U fi
rească mmdrie. saltul făcut de co
operatit•ă i11 cei 38 d<' ani de N'is
tenţă. De pildă - spunea el 
1rnmai t•eniturile clin recolta de 
a11ul trecut s-au ridicat la 111 mi
lioane lei. Ea se slluează pe locuri 
dC' frunte pe meleagurile Botoşani
/or în ce priveşte proclucţiile reali
zate la porumb. floarea soarelui. 
or:::. soia s.a. Un salt cu adet'ărat 
spectaculo.~. De [a nimic sau aproa
pe nimic. pe înălţimi nebănuite. cu 
perspectit'e nici măcar l'isate. 
Cit priveşte aşezarea de baş-
tină a harnicilor cooperatori di'l 
acest col~ ele ţară. cu greii aş mai 
putea recunoaşte - mi s-a zi.~ -
tirguşorul de altădatci. Căsutele de 
iPri. i11L·elite cu stuf şi srind. intr-o 
rinei. au dispărut dt> 111111t I .ncul 
ma/1alalelor sordide l-au luat car
tiere cochete. cu blocuri arătoa.~e. 
confortabile. De cîtira ani fu11cţio
nea:::â aici şi o intreprindere a in
clustriei uşoare. Pe scurt. Sărenii 
- cl'ntnil miui C.U.A.S.C. boroşă-
11ean puternic - se î.nfăti.seazti as
teizi ca un oraş agroindustrial în 
plină înflorire. 

„.Deseori poţi întilni î.n „Scîn
teia tineretului". ori asctllia la ra
dio, articole. reportaje sau scurte 

20 

ştiri care ne aduc în atenţie fapte 
ele muncă şi de viata despre bri
gă::ile ele tineret di11 unităţite agri
<"Ole socialiste. F.sl<' cu totul fi
reasca e.nstell/{; unor asemenea co
lt•U it'e de tineri care' se strculu·iesc 
sa lucreze in eh.ip rc•t•oluţionar, co
munist. Dar cîţi dintre noi mai 
şrw că acestea datează chiar din 
}Jl'rioacla de început a coo1Jerativi
zart1 agriculturii~ Şi că prima hri
oadă permanentă de producjie ute
cista a luat fiinţă, i11că în 1949. din 
iniriatit·a foarte rinc>rilor gazetan 
agrarieni ele lei „Scinteia tinerrr u
lui" ? Rolul c!"' or(lanizator al zia
rnlui era pe atunci lege. N at•e.ii 
<"<' căuta intr-o redacţii'. oril'it ai fi 
fosr de talentat, daca nu dorecleai 
i111ţiatiră. Pentru infuptuirea că
reia. nu inccipea 11ici o dbcuţie. 
trebuia să pui umarul zdrai:ăn. 

Aşa s-a intimpl.at cu. pe la jumă
t<trea ltLlllt .wptemvrie. mă aflam la 
Şelimbăr. ln v-0ră se înfiripase şi 
aiC'i o „colectit''.i". i\'u prea mare. 
dar cu oameni ftar11i<"1. inimoşi A
r<iturile de toamnă incepusnii, trac
t(l(1rele trligeau „brazdâ adincă şi 
rea i·ă nă". „.\emn de t'.iaţă nottă". 
.V-aL•eau prea n;idt pcimint dr arat 
Şi i11~ămi11ţat cu griu şi secară: 
1111 mai o„. sută de hectare. Era de 
hun augur însă hol<irirea cu care 
cei dinlîi cooperatori sibieni noiau 
se/ demonstre:::e co11scite11ilor lor -
şi nu numai lor - superioritatea 
agriculturii socialist!!. 

Plecasem la drum cu i11iţiativa 
zi<trului in minte. iar în buzunar cti 
101 proiect de plan ele actintate al 
1·111ua rei brigăzi. Am i.tat pi! t11tle
letc> de n1rbn cu tinerii şetimbâreni. 
ne-am sfcrtuit mm să clea mai 
bine• viaţu ideii.„ Bineinţele.~. nu 
mai inai11te de a /1 discutai cu C'O
mttniştii dw biroul organizaţiei de 
11arlid. cli11 consiliul ele conducere 
al gospoclciriei. Erom pe atunci 
foarte t!IH'TI - Si ziarul. şi ri•clac
t<>ril scii. l>ar. pcrC'ă în ciuda 11ne
rer 11 llOa.'it rl', ne bucuram el<' un 
l'('.ţpc>ct cu totul aparte. Şi iat<i că. 
111 ~eara :::ilri de 20 septembrie, ti-

r'lerii cooperatori din Şelimbclr, 4. 
clunaţi cu toţii fa sediul guspod -. 
riei. în atmosfera de entu:iam 
proprie 1•rrstei. horn rau sci se r-1 

stil uie i111 r-o brigadă per111anen1 
de producţie. Brigadă care să con· 
I ribuie. al<lturi de brigăzile r•rsl 
<"ilor, I.a ll'rmi1•area grabnicei, 
numai C'ilt•t·a zile. a insăminţar• 

ele toamncr. După care urma sar· 
.l'ecute într-un ritm alen lucrănl1 

ele ame11a1are din interiorul oospo· 
eforiei. Pe cel mat ră.~ărit. mai Iun· 
111c şi mai priceput dintre e1, c6· 
ruia nu-i lipsecu. fireşte. nici OP· 
titudinile de bun gospodar, l-a 
ale.~ r<'sponsabil ele brigada Adict 
pe Jon lltufă. care, in plus. cu~~· 
cu.~e mai mult <lecit alţii sclrăcia I 
mizeria. a.mprirea bogătanilor. Du· 
pă conslltuirea 'Jrioăzii. membrii, 
<w trecut la i1"ocmirea prunu·· 
lflr plan de> 111u1.co. drept puncte d 
1·<'Pl'r sluJt11du-le ideile aşternute p( 
liirtia aduse! de mine. 
Pină climineata. reportajul tra 

gata şi. nu mai tir:iu de ora prii 
:ului. se afla pe masa secretarulu 
ele redacţie. li tran:onisesem telefr„ 
nic, din Sibiu, fiinclcei în zilele m· 
111<icoare plecam cu aceleaşi trebun 
rn citera unită/1 agricole de• sta 
La Turnişor, Ş11ra Mare, Nou Se· 
sesc. Nocrich„. A doua zi rcporlli· 
ju/ de kl Şelimb!ir tişnea di1t prim• 
pagină a ziarul1.ii. cu un titlu 11,.;· 

sit'. cules pe 4 rinduri. Ca să fit 
citit peste tot. să serveascci drrp• 
e.i·emplu şi altor tineri ele la Mr 
/o'iindcci ziarul era cu aderărat • • 
orqa ni::ator colec• ir . 

.111ii s-uu scurs, preocupG
rile mele au devenit altele, 
tot ia do11ie11iu! presei, in.1.; 
orkum. aPele Dar n-at·eam 
sci uit niciodată că. într-o e· 
W11a Jierbinte, poate c·ea mo1 
Jit!rbrnte din intreg procesul 
etc cuoperatirizare. am lucrat 
<'Ct ziarist agrarian. Şi nu u 
data. de c•t<' ori paşi! m-au 
purtat prin satele ţării, cu 
treuiiri reportericeşti. m-an• 
ocupat şi de agricultură 

Im1 stăruw şi acum î~ 
memorie o călătorii! ma 
lt.11g11 făcură prin '57 în ci
t<"t'ci cooperative agricole de 
µruclulfie dili prima zonă 
u11dt: st: î1td1em~e zransforma
reu suciali~tă 11 agricult•irii: 
fo~tu/ raion Negru Vodă. 
M-am străduit atunci - în
tr-o suită de note de drum -
~a arăt cititorilor, cu e.rem· 
ple concre!e. de necontestat. 
cc însemna pentru ţăranii do
broţ}l'11i lwtiirirea de a paşi 

cu 1rn ceas mai derremc>, pe 
calea lnrnăsteirii şi proor<'Sll· 
lui. Şi citi altii dintre co· 
legii <le brea.~lă ~i-au făcut 
acela~i lucru în anii aceia. 
Cc.'11 ce mă face să conchid cii 
presa şi-a a !'Ul locul ei dis· 
li11ct. un loc de frunte, in 
c ;.op11•a coopera tit'izâ rii 

Constantin TATU 



Părtaşi şi 
• • cron1car1 

la o epopee istorică 

-Mur-: un patrar de rcac. c~nd se 
ifhr:. ylonoasa l!P•>P<'<' ~ mch~.

lrrii rooperatir-izării agr1cultt1rt1, 
llt aflam de vrro t 1·ei luni în co

unr. f'ăureşti - Vilcea. Eram. a-
0 tmnis de partid, cu încă vreo 

:tit 1ct1dştt. să-i l<l!m;rim pe tă
, ,,; intre în cooperativa agri
. Cei mai multi s<! înscriseseră 
1 .<d i:enirn noi. dar unii mai 

da:, Aergeam 111.> /n cusde lor 
nooptea-n cap. µi11ci. nu plecau 

cirnp. Mergeam şi pe tari11ă. să-i 
111mm. şi ne întorceam frinţi dr 
•ea/(,, plini d<' co1h. cu genele 
plumb. De multe ori adormeom 

ri o ne mai pot<>li foamea sau 
ea ca ce punea 11 ga ::dele pe 
ă. ir; farfuru şi clondir. A!t

,:eri. cei diil Pciureşti ascultau 
itifo•tu! nostru. !ntr o zi, mi-amin-
~sc. au semnat cererile. o sută în 
'" şi ne -au cinstit rn pe nişte 

ecme11i ce-i îndemnam s-o apuce 
dr mul bel.511g11lui. 

Am plecat de acolo cu bucuria 
nt·O dă datoria împlinită. Cei 
la regiune 11e-a11 !ciudat pentru 

taba făcută în mod politic. fără 
l!ICdkarea liberului consimtămînt. 
Fnndca indicaţiile date cînd ample
~t spre Făureşti ft1,ţeseră categor i
i Stingismul îl puteai plăti cu pier 
irrra carnetului ro~u de comunist. 
.rr. pentru noi. rnsemna la fel C<' 

acum. totul. Ei·oc:înd astă;.i rli
lc acelea de atunci. încerc 1111 

nmţamint de legitimei satisfacţie. 
1.Kolindu-ma piirtaş şi cronicnr al 
'>loricei epo1Jei a cooperativizării 
1griculturii. Deşi b1icureştean gel 
';grt. mă descurca:;e m bine în acea 
o 'iune grea. deo01:ece. încă din 
/'41. pe cind del>uta m la „Scînteia 
· „ retului". îmi .. <lescoperisem·' i·o
''ia de ziarist al sntului. 
Ceea ce. de alt mm teri. m - a şi 

trrermina t si1 f w prezen t atunci. 
fn 1949, la infiinţarea multora din
tre 1Jrimele coopnati1'e agricole ele 
: mducl ie din ţarii. 
Zăbrani - Arncl. 2~ iulie Hl49. 

•r,.omintesc că era ele faţă la inaH ·· 
ţ.;rarca coopc>ratirei şi un ziarist 
rr~rre: de la o c11no.\cută redstc 
;arl:ia11ă - .. La T'aralli>le 50" -. 
·arc mi-a şi trimis numărul ctL re
•ortajul 1111de consemnase e1•eni
me11tu1. Publicase şi o imagine su
;cstiril: cooperatoarea Maria Su
:ana semnîncl act11l de constituire 

C.A.P . .. Drum Nott ' clin ZC.bra11i. 
i oarte amabil. mi-a trimis şi foto

a/ia origi;zală. pe C'are. regă~ind-o 
ciţiva ani î1i urma, am p11bli· 

r t·o in .,Agricultura socialistă•-, 
~fi-am notat at1111ci şi cqnţinutu! 

1111ci telegrame. rare. probabil. o .~ă 
(~reci plcicere tolf)r cnnfrati: .. Colec
t11'11/ de muncii al ziarului --Româ-
11ici /il>eră.- ţine scl n1 spună cei 
"<'~lea i11fii11ţârii g11spodiiriei i-oas
tre colective 11e-a umplut inimile 
d~· lwcurie. Totodata. rci anunJăm 
ra am llotarit sa rci acord<Lm gra-
11111 1111 abonament pe im an de .::ile 
lu ::iar11! nostr11 pentru ca membrii 
gospodanei să poată 11rmări ::illlic 
,;rnri/c ePenimente rr frămintă /ara 
şi lumea întreagă". 

Cu CP porneau 1n drum ,.pionie
rii" din Zăbrani? 

latei. notată mc>ticu/os. în can1e
tclul meu de reporter. arerea lor 
ci1• alunei: 207 hectar<' teren aral.>il 
21i cai . 4 boi. o rnră. 26 căr•tte. 2i 
plupun. 27 orapc>, 29 p1ăşitoare şi 
/.î semănători. l\" am mai mers 111 
7-c!brani dr 11 ani. Ultima oară cinel 
rnn scris de.\pre ei. arnPa obstens 
ui a cooperativei .~pori.,e - mi-am 
11olat eu - la 4 a11tocamioane. 1111 

traclnr cu grPifc>r. tll! autoturism 
dl' teren. 6 grajduri p('lltru taurinr•, 
·I pe11tr11 porcin!'. 1111 safran. 1111 

11ater. tot felul ele nll'/1Prp - de (ie-
1 nric. tîmplărie. rotl'irie. mecanică. 
' li n'lărie... Zoot e/111 in '' ra renri>ze11 ·-
1n1(1 ele 500 1•ad. I 500 porcin". 700 
1>ri1u•. iar supra(nfa aml>ilă sooti.~c 
cir . opt ori . .. nrum 11011" nu e~tr• 
1111 mai numele r11oni>ratfrPi aaricole 
<'rt1rln11e. ci .~i '""'"' •11nbo/111 l>r.>
:entului si clPt'enirii 1·1 w1cirl/isl1>. 

. Len<iuhcim - Timiş. 31 iuli<' 
19'1!J. F.ra o zi <il' cluminică. fin 
IJ111<' mi11te. O zi c·u cer senin şi 
dnLul ele rărornasă pentru „luna 
ini c1rntor''. ruzd<>rir de> muncitori 
di1> Timisoara. d1• /arani din tot 
):lf/f'tlll. Daruri pe.<te daruri - 11-

111 IP aoricolc. altei" ... culturale. i\'u 
mai biblioteci c>rciu 10.. (Viorel {!i 

haru. preşedintelP <fp atunci si pinci 
11·i "ni cooperflfirri se intreha ce-o 
s1i facă rn r>11>). S (ltl unit. la " i11 
C<'TJUf . .57 familii de ţărani improprie 
fariti. ar1ucî11d c·11 Pi 284 hertar<' 
mrmînt. 28 cai. ri<>i h<>i şi clouă raci. 
.'I' pluguri si alte rîtc>rn uneltP a-
orirolc. lncredil>il. 1mate. pe11tr11 
con fratii nost ri mai tineri. dar 
,;,1,, . i ndt>rc'irul ... /Inul trecut. do
ctin1entînd11-111ă J)entru un renflrta i. 
rare o şi a/)iirut. de altfel. 1n 
.. Anrirnlturn sorinlistă". Ernul 
Muncii Sociflli.~ f" Vinn•1 Uiharu îmi 
spu m•a că „„,,~,·a o!>,qt ••ască a sno
rit de la 28{) (){)O /1•i. cit era la cnn
.:tituire. io 105 milionnf' lei în 19Rli. 
i 11· renitui mt>tliu ;ilnic ne> roonr
rntnr. de la 9.20 IPi 111 1949. la fi{) 

lt>i in hani .~i procl11<1>. în 19R6. i111i

I<. tr'n 11rci11d ~facllflta productiilor 

11,C'cli1 la cotele înalte ale noii revo
luţii agrare: 21l teme porumb-şfiu
/r;1. 8 tone griu şi or:: la hectar. 
, Victoria" nu rs l c> numai numele 
l'Onperatit'ei agricole timişene. ci 51 
,,cnsu:. simbolul pre:entului şi de
:·rniri1 ci 5ocialiste . 

... Pechea - Gaiali. august l!l-l!J 
Ziua 11-c:m notCLt-o. Jo;ride11t. o lipsă 

a linarul11i reporter de atunci. Am 
fo~t de curind la Pecllea şi om ai:nt 
p1acerea să-l (Jlli.esc preşedinte tot 
pc· cel căruia i-am strins mina a
tcrnci. felicitînrlu-1: BrnuZ Muncii 
Soda liste T 011 Ne goi tă. Au trecut şi 

JJ!•ste el anii. la fel Cil peste Viorel 
Ciliaru. de la Lenauheim. Silit peste 
Tv11 Glterma11. d(• la Zabrani. dar 
şi c•l. ca şi ceilalt1 doi preşedinti. au 
riimas cti mi1>tra. zelul şi inima 
t i1,<'rc. La început. producţia agri
wlă " cooperativei agricole a fost 
de 300 OOO lei. /\rum l'.~Le dl pe.~te 

o .mtă de ori mai mare. La început. 
rnop:>ratii·a cultirn doar griu si po
rumh. Acum. alături d<> cereale. ri
ile ocupă 1 400 hectare. S-a amena
jat şi o orezărie. !'fi să nu mai sp11-
1l<'lll că unitatra clismrne şi de u11 
scrtor zootehnic dez1:oltat. Colr<' 
1111mără mii de bot>ine. porci. ni. 
iJflSăli .... 

Cind to 1' a răs u l Nicolne 
Ce1111.ţescu ne-a 1·izitat cooperatfra 
- i~i aminte.ţi<' Ton :\1egoită - ne-a 
~;iu.~. prfrind Hlre lanurile de griu: 
.Ali r~a\izat si l<t11lll'l şi oameni dr 

.iu1 !'' Ctii-intele ne -ou mers lutu 
1"11·a la inimă. Ne sini mt îndemn 
/!l'rmr111rnt .~pre noi împliniri. .. 

La inaugurarea cCJoperativei şi în 
::liele ce au ur:nat s a turnat la 
rechea un film documentar. Avea 
1rn titlu sugestit·: „ Ultima ge11era
IÎ<' dl' săraci'. 1. am întrebat pe 
mereu tînarul ş1 energicul pre.5e
clrnte dacă mai cru filmul. Mi-a 
rchpun.s afirmatiP şi m-a invitat lei 
,.-rn1i11uL cultural ca să-l re1•ăd. 
C1111LrnSLd l intre Pechea de ieri şi 
·<'a clt> ;;zi estc> i::hitor. Toate căsu
;ele acelea clariipunate au fost in
locuile de case mari. arătoase. 
.rnele c11 etaj. aclc>l'ărate "t:ile. Pe
d1ca din film era 1111 sat pricăjit. 
trn de azi este un mic orăşel. cu 
tot ce-i trebaie 1111ei aşezări cii;ili
"'"te . în car<' tclra11ul Prea şi are to t 
l!r<>ptul să trăiascii nrăse!1e.~tc>. 

PechM 11owl" nu este nUTlUit nu
;;1el<> cooperntirei a(Jricole qălătene. 
d şi ~e 11 s111. simbolul preze11t11l11i si 
d<>renirii ei socialiste. 

* 1\mi11Uri... Amintiri c11• neuitat. 
r?c pârtaş şi cronlrnr la epoJ)Pefl 
a:orîoClS<l a conperatil'i::rlrii aoricu T 
t1•rii. Amintiri ale 111111i ziarist d" 
,rit. aqraria11. c<' l'i-Cl clorit r·Cl si 
alte :;,Lte ele confrali ai lui să fie 

111, crnnicar al acestei epopei cute

<11loarc·. luminoa.~e. 

Traian DUMITRESCU 
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Limbajul presei ~:: 

ocsprt: Cîtt:Vd Qrcşcli QfdIUtltiCdlC 
- ------------

întîlnitc tnili des 
. \pot tul prl'"''i la <·ultinm:',1 limbii romirnP i,;P'lP1«1l ... , 

a .imbii rn111[11 11· ~nh1· în ..,p11l'ial nu mai l n'bll tl dt•mon..,lr.il. 
'l1• cunoo~w. 1 >u pă <'lllll •·st.-. limpPclt• ~i foptul c, n ultim;i 
ani, ptb'.kaţiilor noastr0 ]0 cc; tc caractc-rbtid1 .,,nii·n•<1 in,.in
j1tă. Dar pP11tru b11n1ri11 <'l' tn•buie s<i. o f:acL·:n ,1c1•lor.1 l'art• 
'( „_,!„ne ă .1<,;11pra tipăriturilor cu spN<1nţa intn·girii spi1 · 
ll I< i n c1r.il1 <.i t nPe1•s<1n' stnicl<mii ..,porit1' în a!Pgc·rc·a 
Cii\ 1ntul11i n · <' 'Jllllllă ad<·Yărul. 

Cu <1n l "1.1cl Hlll d 1.·u i\ ării lirnhii rom{11w, 'om <'filll:t 
'ă .111.1:.z{lm i1l p<.1gi11ih· ··· ., tc.'i noastn• o sc>.1mft cil' a ... p<'C'l•• 
1110r:"oiogicC', ~in tacli < 'P, s1•nrnnlicc• ';>i ortografice- a ci1ror folo · 
'-În' in •,cric prl'supunv o anumită cl i finlitalL'. Bi111'inl1•l1•s, clin 
mntÎ\ l' cit· "l"'\iu 11<' \Olll ocupa numai ele a.., l•'l t I · ling\'1sli
c·1• c.irc ,1rar ('U o frcC\'l'ntă <11•-a dn•pl11l agn ..,j, r1 i11 1·1•1•;1 1·c• 
priu ~le lolosin·a lor t•ronalc"1 în litig111 cu rm1 ll' <1clu<1lc• 
alt.! :imhii rnmi1111 lit<·ran•. 

i'\e \'Om ocupa mai inti1 de CÎll'\„1 
g1cşel1 gramatic:ilc mai des intil
n1t.e în texll•lc publicai<•. Una thn 
;iccstca o rcpre7.l ntft dcsconsi<lur~1-

rc·1 carndcrului !1x al locu\i11n!lo:
de t11t rl•lnl. cu lnlon\ia ob\incr1i 
unN· t:'cc'\: :;nf "c ~c de nrdir. 
·ultJ. al ~ s „-.. Un t>xenp 1 

„ Ont fiind l"ă 111tr('bnr1•a mi „,. 
pune atit dl' fdra ml'najam<'nl<' ..,j 

d1iar de <·atre mint' in'umi. m .i 
llllrcb bru'<' : <·hi ar, ('(' rrNl r11 
clC!>Pr<' mine '! Şi imi atra~ att'n· 
ţia : <loar n-o să rawund t> e ... 1ra11. 
;iş Cl::I n 1 cinr şt11 c;u mon tel•· 
\'int\ .11trr1 t.,lriealt·. pe earc n11 

..,int inlt"rri,at delo< ~ă k 'ad f111w
(ionind ". (!\ i.:ol,1e P ·clipl •an J. 

\ utointcr'°iurl. rn ,\Jmanahnl lill' 
rar 1981. Fs l. Il"C.)tl. l!l!lh. p . 5L 
.\1c1 u\'cm ac-a f'l<"<' ru 111111lar e 
~cn:o.ul11i unita:- <li 0c·11• mii "< • 
bale a da apă la moara (I uh·a). 
.. a crc:i <"<>ndiţii f:n or.;,bil<' (cui\ 
De <.:e ;avem de- n .ace <'11 an ulan• 1 
i-ensului locutlunli ? Pentru di on
ce schimbar<' . 1 formei „uu compo
nentei locutiun ilor clucr ln unula
rc~ sau m l ic r 1 !11i lor. 
.\s: f ci : a da ap~1 l a mori ; a <la 
a1>l unri mori : a Ila Jp,\ unor 
mori sh :e 1111b1nari CI• 1 
vinlc l0.irc 11c ~pun cu totul •11·
CC\'a •lt>t•i t Cl'IJ.3 cr• :;1 ;m C'U I ·I 

.J ini-l nn(1 a da apă la moar.! 
C<'ui-.a) •1d1di Mn cn•a l0• •ncl1 c1-

1r.ab c . " Ace;, le s11nplc fmb nări 
ele cu\•inte ir -<(' ri ~ n lti.--., 1•f1•c

t lv npa .să c •• ·~;1 pe c.:inalul na
tural snu arlific ·li pe c.,re :;int 
cn:i-;tru1tc 11nrccarc mori. Or. n11 
dc>prc mori în .~t·1L ... ul propriu. <Ic 
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baz.a ni c·uvi11tulu1 .1 mtcnl1•mal 
auiorul :-a \'u1°bc.>i1sc.i !n lt•'>.tul l'l' 
conţlnt• l'"-l'll1pl1fit•:.u·c.1 clati1. 

Pentru u in\l•lcgc m.ai bine l{l"n
' 1tutl'H gre:;;e!ii pult•m s!\ lu~1n 
orit"11r1: locu\ iunt• ct lim b ii l">lll(mn. 

:;chimbin d forma l"U\'intelor din 
e.arc.> 1•,tp compusft, şi \'om obscn·n 
l)Îl'!"dl'l 0

1'il ~f'n.sulul. mai muli. PÎl'l -
clerPl ,·aiorii :c;t Jto;ti1·e ii nc<"'t"' 
F.s·e h:npcde. cit )!Id~. cc .„ I :-

i n.sC'mnc locu 11ic 1 ad vcrbln l'OI 
l a rol : . ..ali'tt u 11 'lprcunl'l" 
nu nccl.a!:-1 l .1c cxp:-1 1 ,.,c, 
\en1 lt 1ng\lslin <·o.1te 11 toalt• 
rot l.1 rn,1h• sa t oate la l"OI. li• 

l\tnt '\ imbinari de c-u' inte .11 

c.tror ,,ens de bi11.ă nu s-11 sf'him
bat !>i cal'I'. lu.alt> împreună, nu 
prezintft o unit.'\11" morfologica !<1· 
dieri nu .1u ,·aloar<'<l u1wi singuri" 
părţ 1 clc W>rblr<') ş1 nici unitate de 
!ienc: (mlic.i luat<' impreunf1 nu nu 
un scn.~ umt.:irl. Acela~• lucru <:~ ... 

obtine introducinrl un cuvint ~lr.1· 
m 1nna1 .. xc, in cazul nostr...1 
rol pu<> l,1 ('O!. \ m ob\mut o ser
' Pnt lin !ir c;trălni'i c.1 -<<'ns 
la\a de wcu\1Un<'<1 adverbia1" 1·111 

la <·ot f ll}Aluri. imprcună") T ot 
a,.,a s • in nplli şi a da ,\p;t ci nr 
t.,lir C'ăror mori, c.">1·e rr1n;h r 
\"ante in plus I 1 cl1 h·n1• runns
rutn I 1CU\111nc a cla JJ»\ l ,1 moa1 :-i . 

Ca s,1 se C< plic I .11.:rul"lle s: 
mai mult, Cra.&1 in discu\ic e"'L' 
inci1rel1tă !nulii cu o aluzie c.'lr~ 

.se vr1•·1 ,..,,,fin. n 11• {dl' 'mt' 
Pr· bubil de • .i a te lu1>ta cu mo-
ri le de '1111. C 1 i put• i 1 

c'1 >1 mo de \"Înl mcrcind <.:u •.. 

up!i. d1•ci func\ionind, area'lt.1 t•str , 

c;.1 :;ă z1t·cm aşa. a lfa ('aciuia, ( 
:-md " l11cu11unc al l';irci St.'lS 
a l'iirei \'alo:ire stillstil'i\ nu le 
1r1111. respcc;indu-1 c:ir.u:teru. 
1111 m.1111• lini:;\•1,,11ca hx[1. 

Cu n frec\' •nt lcoscbitA 
111111 m 11 a:1·~ t<1utologia. r~ 
11111111:. cu a l\ 1 1crrn. ni a are:e 
iciC'I Ol t••.cmplLI . 

.Ep1~rnmn cc.a hulită 
Ft.1tl' \•ugi1 ::.1 .,ut·cc·,e. 
ln Jll"C/.l.!llt 1• 10 P>l'lfl 
C 1 s1 1·ubr1c 

(:;>h <111 T ·opce ~thii:'l de 
1•1 l'rzka. Pe t 1 1 
1 'l:iti. I î"i} . 

lllH're.sul deo.wb1t stirn!t 
I IC'\' 1 sn u ci<' CC'\ ·1. f1111na ad,cfi. 
totunn <"li l"l'Uş1ta inu·-o an 

U11'CC1ll" I Clll\";1 Nl\1 a CC\"'11 A 
in ' 1ga (nu i11„11 ~· .1 ra re '01 
e"\t' .acd. 1ş1 luc:ru cJ n a\'OO • 
C<'S (nu ŞI u IHl"C .s.IClesc). 
I )}Ogla pUt~I f1 OCOlitil 
dncl1 :.c ţine.1 .scarn:1 de o re 
~ mp!a clacă, J)t'ntru exprim~ 

<: rcl"ltr n un<"1 idei, \'r('i .„r1 trll" 
un CJ\"Înt dm două cu a<X'lns1 
t1cl.11111• :-;!\ f'IC'i asltel incit unul 
clt• s;i <11 ..... parli, cu ~:111 fără llr 
!a rubnC'a „deCC5•'~ 

\ "01·b1 m uucsca cil• d1•grodnrea 
pr,miirl1 -.c:-1:;i• prin 1;i11tolo;:t1e 
plcona.-.mt'. dar trC'bme 5ll a 
gl'm atentia ci\ in-.1•;>i are,·e 
\'Inie sint f<J J, '" •e abuzi\·. cuse 
forţ.at de a'>ol'ierc ne1>rrmi•ă. 
ref.-rirl' ln r1·;1lila\i lin afnra Im 
b1i. Amintim l tautologie vine 
h Cll\'inlul fra lautologir. c:! 

I • m t•u\' 1n tclor :!H'l'C tl taulo 
acP!as1 !:>I logo„ - cu,·inl. A<a 
nu pw1tc !1 \ orb:t dl' taulo! 
d t•l·it în c<1dr11l limll'ijului. Tot 
an t1Jnirn -..11 c1- 1 C• ncrs•e•1 „ Buni-
o.1ra. 11unind replira c;;l dublflt 
imagin<•J, adi1 .i într-o po ... tură 11-
u l o I o g i 1· ă ". (Dumit„· S lnrn 
. ...,rnelul " rl't>li<'ii clr rllm?. Ciorma. 

nr - ~ ,1 . rtl.li I• ~6. P. HI $;1~ 
. (. ) o 1•xplidt11rc· <'X('esh·J 11rl1 
<.un<'t a „ituatiilor ( ) Din ftricire „, l'lll lot mai puţin de-a face nt 
,1„1•mcnl'a 1> I l' o n a !> m c ( ... )" !R \z. 

P ,, "\ luziu -:.i <·aut.i per· 
... 11111julu1 :\laga.i:in l'stl\'a l, 19 I 

I ·•q) 

Dan pfimt~. trebuie sr1 spu.'lt 
r.1 o astfel de inţeleAcre a tau• 
logiPi e:-;te pe calc :-li se genera:· 
zc7.P în articolele publicate de 
\%ta „Cinem.,". 1;>i nu ştim ceşanse 
mai sint pentru împiedic.ma a· 
Cl'~IUI fcnnrncn <Ir> folo~lrc forţa• 
c1 unui cu\ 1n! De nC"eca. ntrai;e"I 
ulcn\ia cfi tautoloitia ~I 1>lrona.~mul 
sint dMt. cn p specifice d 
meniului Jini;v1SL1c şi nu le pute 
fnlo,1 in mod :idecv.1t <klcă n e"I 
•i"• definim cu :ijutorul Io:- rea'1· 
lăţi ~trăinc ob eciului cir studiu 
nc1'stei cli.sciplinl'. :'\11 putf'lll zice ffl· 
1·,1 .s 1 , -n, <' n e r ~ I 1• t" a I o r 1 ci 
a -.11flrt11h1i in kT dl <al el ură 5llflt-

norin ~- l"RJTr,cr 
t:odil'a UŢ A-l'RITf.SCl' 

(Conti11. •• ptl{J. 



P 
}nfl in l!l'i-1 , cind presa 
localii. precum şi un0-
lc pub!ica' 1• centrale 
:;;i-au mo~ Leat forma· 
tul, t.ibloidul nu a 

u tr<1tl1\1c 1n pre.•a romi1-
ă. E clrept cf1 loslt>k i.taz('\ • 

ia.e ş1 uzina 1 an,,1.1 d•mr>n-
un e de .17.1 alf presei jude\cm 

dar e.e 11-<1u rncut - cum s-m· 
IP'lllf - ~coală . Cinct ;1u inc"""' 

:n 1le pe m.1r~ine-a tnb! du! 
- mJ te i::ăuluite ci t' re\·1st.:1 .. Pn• 
sa n•AIStră " - n imeni n-a in\•oc·at 

perien:a lor. l\'t1 inca~· indo1<1i.1: 
majoritate. act>ste 9ubl'.c:1\il 

n •ea11 ,.!a.son ". Totuşi, un onr1•· 
e capii.al de cxpcrien\i1 se cisl1-

ease cu cdit.arc1 111: Cu <>ate :1-
ed. n meni sau aproapt• ninwni 
e-a ammtît în fc•brilelr rliscu\ii 

n 1974 ori în t't'le de ma1 tir1. i .1 . 

re' Fiinclci'i. in re<ilitatc. nu 
J•ul - a•ar" .1 1acut obtecl-u' 

re rll·zbateri profe,.,ionale. r1 
•U.1 periodicitate <I publirn\i ilw· in 

r.-.. 1;1.·e pa1 t1 pres:1 jude\c<1-
de1e111..'e h<'bdomaclara. Ast t•I. 

nd ~e a firma (in „P ·e.s<t no:t.str, 
r. 5 !9H) ca in paginii<> •ablri 
..:u ,., „ avea pondere Jlortrctul :,1 

llU,linra eonc<'nlrată. focalii:at :\ 
uapra unui detaliu s<'mnitit'ativ. " 
a\'C, n \'edert• spa( iul imprim;1b•I 

:.::; ' iic1tccum iunna•ul <:1.aru-
ad1 oglinda paginii De a,.,1 -

mene.1. cmd se ' •rbcn cit> net·e:-1•,, 
ro pre1>onrleren (l·i <·oment.iriului 11 

una gr_,tului p ;blicist l prn~p 

:n e,te raidul-anehrtă. si- a, ea 
in \'eden 1cceaşi diminu·1n a nu-
mărulu i ck quadtali ca rezultat al 
ecalaJu:ui săplăminal d nln t•d;
lt' ~a1· • 
E.,·„ dl' a Slnl in\elt's C'il forma 

lu! ~· prrlodicitatra. l.a care- "•' 
~ U-;, numărul de paJ:'inl. s111 

.sern'lul 'l• ·nte.l cde m;1 1mp ,,._ 
~•. ale Ulll'I publicaţii. athlk în 

tr-o „lrinst\ intrrd C'pcncl<'ntă. ~i''" 
i iăţ mes.1 ului ng\•'s11c s 

nic e" e ct.1t d1• numărul de pa-
~ni şi dL pcriodidtak şi nicidt 
rum ie Cormat. K„tc, limpNk• Nl !:1-

~a 7 t•i ta u'l .ablo;d t 1tidi<lll 
e 12 p.1„m1 ..irc ·1prox11n;1ti\" 'lct•
nş1 spaţiu impnmabil c:a un ziar 

J1• Cormnt mare t·u fi pagin Discu 
ule la c.1re nl .1 11 r<>fer·, ,.; 1.;1 1. 
lŞild:1r. tflbloidul <ilptăminal s nu 
tab oidul n ge nL··,tl. De ;11c1 accl'n
t:.il care s-a pus pc nect•sit.u.teo<t con
r z:ci in el«b •raren ex'e'or. pe rr>
e1m:erea la :nnginea •tugraric;i 
rlg"Jros crinccnlr.alii ele. 

Dar în .ime '>' !.t noi sini p11-
b'.roţ cotidiene .lt• forma m c 
(.Informat ia Bucurq,tiului •· „Sp·w
tu!"). dupa cum Mnt şi public~1\i1 
lunare' de acela:;;i format („A lbi
r.a"). lal:I de ce trebuie c.1. disc11-
1ind de, pre tabl<• d. să i nce:-ciim 
- fie ~i num<t tic dr.ngul teii· 
rle ' - ~ 1 facem <1bst raci ie 
Ptriodidtatc şi număr '1<' pai:in1. 
X1:rnai ~ p..item afla t 11 nc·F l->l -
d1 acestui form:1t ! 

l'\AJ:\TF DE ORICE ~ 1 mt•n 
că. datorită dimcn<;iuni lor 

rrdu~e. tabloidul t''lte - 'l<·ntru ci 

Pe teme 
gazetăreşti 

t 1111 mult mai c·omod dedt Lia-
rnl de torm,.t marc. E' p oCJ.e 
111•11 UŞ"' fo, 1('l;lt n t1,11nvai, 1 l 

io.awrul r n<' mn'ognafului, în lt.bu 
n·1 unui ·1diun, oriunde l->1111 n ii 
rutine C'•:irli\il •)entr·.1 o Icctw a 
c· •n lrlrtabtla 

ÎN AL DOILEA HlND. si\ prct·!· 
zam :1 acl'lt•is climensll '1 rC'dtht' 
f.tl· clin t<11>Jo1d 101 matul cel m·1! 

Tabloidul 
p ropice kdudi Alohalc, .1t'elui rn1HI 
fund.1mu1• ·I c a <"11 m care P<l· 
i.:ina de z,.„ - n mtre:.\intca ci -
n·preozinta obicc 1 lini'! cr•ntt m 
pli\ri tn~al<• ~i rapiclP Cca în cazul 
1·nc picturi sau ;1 unei I o~rafi1) 

r A' ll'd ~lobala prece<lc lcclur,\ 
.sr trc·th·ă ( •PI iune P<'n•ru ;inunll'C' 
ct·ntre ci<> Interes clin pa~;n: 1 de zirn 
şi deosr111•1n• 1 lor) ~ h•ctura linrar :t 
fp:u·<"urgen~ textclr•1 I - ·ele.al't 
m >ciuri fundcimcnlalt• de a lua t'U

n ·Slint;l cir con \inulul un<>i pagini 
cit z1.1r. 

fn •impJI lec••t"" ~1oba'1 c;•ito
n1 I tt•<1li;1.eazr1 : 

raportul clintrt• im1nlmat, ') i 
nrimprimat c<.1n se t" cleni 1;izr. 
prin man' ta pa~in11, 111t1•1 colonaj. 
.alb1tur,-i pe \'t•rtlcală - ctin•rp 

elcmente!P r institutivC' ale p„-igi111 1 
natura ş i 1>rt•ponden•nta ml'sajrlor 
fl''tl \'Ol") I Oe pa;,: nu-'.eX s;.lll pa 
glrli1-i I ust ra \ 11>, .sut;1 1a sut:i. cum 
<ilîL tle bi1w :i.r permite t:1b!oidul" 
Preclnm 'la ·exlul :-.au ~ 'ografin 7 

Sint e e C«nt •.a•i\ ~·..;„ :E' " f~lc) . 
iconidtah•a grafiei Inu spu 

n1•a Robert Esca pit ci\ tl'xtul ('>. 1· 

i rn a ""I, n t' ·>1 
dmpla.'><llnentul elemrntclor c•u 

sall1r,1tic mai man• Cele pilclit. ;1: 
1·111ri < 1-. ; 1 l.'aror nrm;\ d<' t·ernc:1-
' ,, Ps e 111;11 prl·i.;nan:;'t, datori tă 
cu:-pului ş · gr••"!m ·; lite"l'lor •lu1 
c-.·1 ~1· sint compuse) · 

eulorllr c·arr roexistă 111 cim-
1rnl lli\ginii ( ncl :s \ semi L n 1.. 

au • pii! 1:) . 

tl'atanti'ntul grafic al clcmcn 
t<'lor <'Onstitutive a l(' 1>aginii (îm·;1-
cl·· 1"•'. ec~11·1 meni 1 (nln.-int•. „cha
Pl·m1x · ur . , ntertit uri. letrineo <>'c). 

Tn l'<1zul tabloidului, toatP aces
lt.\·1 s.: impun cititorilor m,1i rap l 
pcnt111 l'a. p•· ln fire.a lucn1r1lo:-. .s1 
mui „adun 1k · în <1 .i lui rc•,.,trins[1. 

! N AL TRF:TLEA R IND tabloi
dul f;n ori~e<iz 1 lertura '>electh·ă. în
tr un "oatiu <ll' dinwnsicni m -•. ciP 
n.•s.:. 1:1 s„ 1>nt c1111„:rui m111 pu, 1111• 
rcn1rp de 111lcres. rn pagin;1 mi61 
ex is• 1 - f "t•:;;te - mai putinc co
loarw. mai oulinc titluri. mai pu
ţin!' ,.ch.ap<'aux "-uri, m.ai puţim• 

ilu:-.trut:i ş.<1.m.d. Al->tfel. c1tilorul 
nu mai l'SIC al îl de „disputat „ ca 
în cazul p.1ginii de format marc. 
unde mult mai numcroas<'le centr~ 
dl· in!cn•,,.. ii pot, rcalmcnt<>. hăqu. 
;{tl'n\1a. 

Îl\ AL PATRULl-.:A Rl'JD, pu
nerea in pa~in<i este relat ,. nai 
U!;>• •r ele făcut la U1blo1d. E normal. 
f'rindcă un spaiiu ma1 mic puate fi 
ma1 ll'sne org.anizal 

Jn s!irşit .să m• •·camintim cii 
l,1t11nea pa:.,rnii z1u ulu; di- format 
ma ·t· devin(' în f~ltim(' în cazul ta
bloidului T„1 rindul l'L lfltimea zia-

.1! 11 111Jl' este c~1 1(1 cu I 2 dil1 
inălpmea 1:!.-irului de f "ma• marc 

Cl• trebui\' sa n•\inem clin acesll· 
relaţii ? '\Tai inlii cu frontul p airl
nii d<' tabloid 'J{1 rstc jumătat·· 
din l'<'l al t>aginii de format mari': 
cl'le !') (ş1 nu -I !) colo.anc ele 21 

q11aclra\i - ale „ :\likovului'. de 
pildă. reprezintă fi-I a su Li clin cele 
li rohx1nc - c·u ace!11:>1 t•cartamen 
- :ile „RomâniC'i libere:'' sa..i 
. Scinteii tineretulu i". 

P •centul de mal ,us ntrage a
lPn\ia celo. tenta· i sa tratc1.t• ta
blo1ctul drept o doim e <IP /.ia1· c·a 
- dln pum·t de \'t'Clcrc grnf1c -
:ire"t format nu estt· \."Umpal!bil cu 
111măt,itile de măsw·<i. CSa notă 1 
în paranlC'za ci'1 nu putini au ful->' 
SC'c1·ptarii cit• r<>dactic rarc au aban 
don.-it corpul -18 în fovoarro cci111 
de :! I de P l nete. in m •mentul cinci 
<ill t recut l.:1 calibrarea tillurilo1 
pcn:ru tabloid Dacii ar fi \inul sea 
m~1 clt> prrn:l•ntul <1m1nlit. alunei ci 
~li' r1 'rC'bUit sa Sl' OPl'Ctl.<;Cil la !.· 
IC'ra (((' corp :10 ! Jn prl'sn s•rttin.1 
de lip tabloid exi'>ta. in nw<l frec
\ l'nt. tiHu„ CL .PM' cu co,·p liO. î:? ')i 
chiur !'HJJ. 

,\til in ('iii.Ul zi;1ntlui ele forrru1' 
man• sau al n•lui „beri lll't:'' (U'<• 
sferturi. C<l ,T-'bun Rom[inrt••''. de 
pilda) cit :>i în cazul tnb!nidului. 
lrgilc lizibilităţii sînt incxornbill• 

\ n.:ct;..tor11 1u si, btl1 că litl•ra de 
1t•xt cal'l' ... atisfare la minimum 
- cond iţ ia l11:1bilit.l\11 este CNI d<' 
corp li. De aceea, indiferent <le for 
malul 1mhlit:a( iilor. foln::.ir1.o.a litel'e 
de l' ,, p 8 l'<'prclin• '' una din . .ser
\'it uttle'· p ·oce.sulu1 dt• elabo r::i.re a 
pn·sc1 CUzttl - i;.i abuzul ! - cai·c• 
.se facl' de <'••t·pul 7 n·1 arC' 11ici n 
IC'g,1tur<"1 c 1 formalul ziardor sir<> 
'istel"r). De :1.<;cmcne.1. r o Ioana de 
bază, al c:irci eca11ament tr<'buic 
l->« permiltt u leclur:'\ curentft şi ra 
pidi. fară solil'itiiri clC'o.~ebile cli:1 
parlt'•t cititorului. nu poate Yaria 
prea mul t de la o publk<i\ic I 1 
a. ·;i indiferent de tormatuJ ar<"sto
ra. Jn pr<'!-:1 >tnil~C'ască. c.1 .. flll· 
leaz.1·· intre 21 ! )i '.l1 ~ quadrat1. 
Acf's!t• va.lorl sini cl1'!e1,minnlc. O!' 
de o pari<'. de raportul ce se st•1 
h;leşle intre corpul li!erci d<> fext 
;:;i Pcart<im<'nlul colo:inei. im pc df• 
.1ll;1. de num:'trul m<'diu cit semn" 
propriu cu,·inh•ll•r limbq n i.1slre. 

:\lircca I CRDJ 
-.ecrct.ar rc<;pon.sabil rlc> redac\ ie 

ni rc\·is!<'i .ALBI~ 
(Continuare in paq. 36) 
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Conf erinta de constituire 
' 

a Comitetului de partid 
Presă-Edituri din Capitală 

l..;1 îm.-cpulul lunii marii<' 
s-..1u dcsflt~urat lucr:\:·qe Con 
Icrmte1 ele con.-.tilu1re a C 1-

mitctului de purlid Pre>sa-Ed1 
tur! din Cap1ta!ă. la c:i ·, 
mi luat parte cle!e~atii aleşi 
ln cadrul conl'erintelor de 
clare de ~e;rn1i1 şi al!'geri alt> 
C:11mitclclor de p:irt id : Pi'<:s;i, 
Agerpres şi Edituri şi invit.ati 
clin ccmducer:h• redacţiilor şi 
1 .l.lurilor C< ·nferini-<'l ·1 a\ Jl 
ca obiec· :\' con:.lituin:,1 unu: 
or;::anism de p;1rtid in .sfcr.;.1 
mijloacelor de cdutu\le şi in
frirmart> ele ~~•i. ca w·murc 
a hotllrini conducerii parl.
clului. e)o..presil' a pl'cocupăr1i 

pentru p1•rfectionarc.a mum:ii 
de parl1cl în toate domcn11le, 
pentru creŞLC'll':t rr>lului oc
J.!ill11~atitlo1· de o.irticl .si al l"•
muniştil •I' în t·olecli\'ele rc
c1.1c\ i na le ş1 Nti :oria Ic 

L a Jucrill'lk confcnntci au 
n;u ticiou tm ari1ş11 'Ji<'o la<' 
Croitoru, secrc· a al ( ')111 'L 

tului :'\-hlnicipal Bucureşti nl 
P C.R.. G heorghe Sprinlcrolu, 
şei ele sector I 1 Sect <l PI" 
p:1..,ancla .s1 Pt·esă .a ( C. 
P.C.R. \'a~ i lc Barac, inst "UC 

' ir I< S<'c ia Propa~nnr . ::ii 
Pr{'s;i .1 C.C 1 P.C.R . :\laria 
!-.:n•<'scu. secretar l'LI J)l'OJ>a 
;.:.inda 1„ Sectorul 1 P .C.R . 
:\'i<'olac Tihan. ns!t uc'• 1 la 
~1·el111"ul I P.C.R. Nicola<' 
Dinu ~1 Ion 01>rca. <1cti\·hli 
a1 Corn.telul 1 l\·Iun1c:ipa, 
Bucureşti "' PC R Lu 
C'l'ările m1 fosl cnndusc de 
l<>\'an)~u! X1culae Croit·~:-u. 
Dupi\ de„emn:1 ·e~-1 ~-. :n.siil. r 
rlc lucru, l'onform ordinii ele 
zi a crinterintc1. .au avu! loc 

discu\ 1 i la can au luai CU\'in 
tu' Ion )filran, ecl 1e; •r s1· 
11 z 1 ·ului „SdntL'ia ", \'a'\ih' 
Văcaru. secrcl'lr .ul Com1tl'
tulu dt. oart1tl EditLI Petn• 
Ghelme7. redactor ::ic r al rt: 
'1::.lei „Tribuna Homa011c1 '". 
ron Badea. ser·rct .rnl c'm1-
lt.·' ..1lu1 le pa. d „,\gerpres". 
Maria C:ostach<'. r!'clactor ~I.'[ 
ni zi.irului România libcr[1". 
l>l'Zidcriu 71lagyi. rt."<iactor 
':il'f al z arulu „Elo ·c ". 

Tn cu,·intu! lor. part ci1:>an
tii si-au c·xpnmat t·omL1~c 
n-.:1 c;1 nou. Comitei de p.~r id 
Pre.sâ t:;diluri \a determina " 
imbun1Hf1tire subst~m\lală a 
~p1:·::ulul de partid ii" ori::"
n1za\iih• care 11 \or ·iJ•;'ttu. 
.asigurinct in presă si munca 
t.-clitoria '1 intapl uin l const> 
\'Cnlă a exigcntelo1· deolo 
gicc clin documPn tc-lc ele 
p111·t1cl :;;i CU\'înU\r lt• secret.1-
•·ului t:l•nerc.. ~11 P<lrtiduhil. 

>\'ar;.l~ul Nicu .ie Cc wsesc 1 
Conl'crinja a a les Comiielul 

dl' 1>arlid Prcs,\- Lclituri 
din l'a r<' fa(' parte 2!1 ci <' 
ml'mbri şi l I membri su
plt'anli. In pnm.i sa ,>le·1a1 
Com .lc"ul de p·1Li<l Presa
Ecl1turi a ales oa .sc(')'el.ar pt• 
1m•arăşul Adrian Ionescu, eh 
recto1· ~ener. ad ·net 11 

„.\gcrprc.s „. pre;;.edintt. l' Con
.~i! iului Ziariştilor. Ca secre· 
tari a.iiuncti au ff·st a P~i 
to\'arâ~11 : \ lorel Sălagean. 
sl•t·rel:ar responsabil ele rf' 
ductie mljunct I.a ziarul 
„Scintcla' . Dinu :.l:Iarin. re-
d:ictor ser a 
:.tuden\ea~că ·• 

e~.sle1 „Via• 1 
şi Constanl.t 

l 
Stoica, n•clac:trn· la 

. l•'emt•1·1" 
Pr•>11•1·lul de ho!arirc ad11p-

1 1 n md1l'1t.·rea Coniennte1 
.i prN•1zat d1rcc\iilc de ac\iu
lll in 1>e1·1•1'1da următoare. 
t>xprimind \ nm\a ft'l'mă n 
ziar1:;:1lor ş1 luc:r[1to rilor din 
t•<litu n de a uc\iona cu inalt 
.-.nil'l! l'C\'O[U\11•1~1' "' princt
p.:aht.i1ll' p irtinicâ in .icli\'I· 
l'tte:i t'L' CJ cksf[1ş11.11·i1 în ci,. 
meniul lnfonniu·ii l'l ma~ă. 
r[1„punzind ""l!el cit mai con
\' tngatn1· orientfll"ilo1· ;;.i tn<L· 
c:. t(iilor thn rlot·umcnl!'le de 
partid. din CU\'in!<'\ri!t• ~ecre
t;u·ulu1 ~encr.il al p.1rtid .1 1, 
l•>\'ar[t~u! N1co ac Ct<tuşesrt. 

* Trn in I una mm t au .1\'U\ 
I >C 1·onl'erin(l'lt• C'omifl'll'lor 
11<' ourtid l'rt•„ă. Ai:-rror<'~ ~i 
t\dituri clin Bucurc:,ti ·n r 1 
ciru. r:1rora a.1 fost altsf:' n 1oll' 
comitete si b ou1 i <ll• n~u·lic!. 
C''>ml)l1'1t>nta bil"HJ:ilor "" 
1>articl P<>le u1·m;1toan·a : 
Biroul Comitrl ului dr oa l'tid 

Presă 

SPcre 11· • Nicola<' Ural!'o' 
S"C"l'l'lari .1rl i unct 1 Ioan 

F.rha11. Lidia :\"o\ a <'. Pla ton 
Pardău 

~frmori · i\lihai ::\l ilrn. \'a
s ilr X ilă. Ioana I' .\lra\ru. 
Erne;,t Rcichardl. Violeta \ . 
l)Oslol 

Biroul ComilC'tului d l' narlid 
\ i:crpn•!. 

Sl·cn•lar: Ion Iladra 
S!'cl C'lari ,id iuncti Gbf'or-

i:hc Călin. ::\Iihai Cornt. '1t
toria Iliescu 

Membri· Eugenia i\lari-
tll'!.cu 
Biroul Comil<'lului d<' oa rticl 

Edil uri 
S-.cn t; 1 Va~ilc Văc::iru 

5,,u ci ari .td 1unc\I: :\li hai 
C'azimir. Maria Standu, Călin 
Dimilriu 

'\fc11bra. Mihaela Ciun1·an, 
rJean,1- Adriana Diarones1•u, 
Vulrriu~ Dedu. · 

Reînnoiţi-vă abona111entele 

la revista ziariştilor 

l,llN-\ 
NU\S'l'llA 



1 Retorică ·ziaristică -. (: 

III. Un factor· esenţial 
A 

ln definirea 
l!!ainle de a pnrcurge probiema

pe care ne-o propunem acum 
!..cern cîte\'a precizări. 

pn:nă prcc11.·1rC' ne-a fost .su
at de o rec.:cn'it intcrven\iC' a 
~rraticianului - şi, totodatn. 

<Mticianului - SolomDn M.ar
, Este vorba despre .:lnaliza 
:-e'elm· calitati vc (cumunic.are'l 
'llasă. deci şi ziaristica. este un 

i.!llllenea proces) prin intermediul 
c:a·n~:lor cantit'lli\•i. Facilit.ate.;1 
:ll'li (FL). indicator cliscul•H şi 

urat de noi. .. interesul uman„. t'il 
· 1lalţi indic<'llori de Jizibilitall'. 

a:>pcnsabili în t'E'torica ziaristi
sint indic.aiori c.:.antilativi. Ei 
li derulan\i ln mi1sura în care 

se dispune de informat ii cu p1·i · 
e !a context. pt>nlru a se înlă

posibila ambigui'ate. Altfel 
:ndic.atori nminti\i nu pol fi 

r::n i. „nu po• fi în\eleşi dC'ci 
:-r l'iziune în ;1celaş1 timp s is-

lllllică şi scmio!ică. in care cil'-
1rilatile de\·in un fenomen nrll'-

1) (subl. ns.). 
ln ol doilea rind. re\inind impnr
;a pcrspecli\·e1 .semiotice in l 

·ea retoricii z ia ristice . să !"('

li am succint C't.ipele u!·mărilc 
capi:olul l I <..PreN'l noastră··. 
l. '987). 

"' lei. am definit te'< tul ca fi
e. semn al unei rC\::i li lâ\i De c.arc 

: !ocuieste şi am preoi7,:1t citeva 
· · e caracteristicile esenţiale ale 
~"" •ip speci·11 de semne. Toto
lă. am definit r<>latiile acestui 
~cu alte semne (sintactică). cu 

„ ta!ea la care se refora (seman
, ă1 şi cu utilizatorii lui (pr;igma~ 
' a în continuare. a fost prezc11-
ta1a dimensiune.a sint<iclic[1 ~1 tex
'tlor pc cele trei nsnc>cl.c ale s.alc: 
tx'ensiunea, dclimi!ar<>a şi coerenţ·1 
Să rcl'enim, totuşi. .asu or.oi coen•n • 

'f care. in definirea sintactică a 
'ţlubi. constituie> un f.acto; csen

'lla'. ales din punctul de ve
re a: ziaristici1. 

li 3.4. Elemente 
nle coerenţei sintactice 

C''.nd gradul de rnercntă c>:-.lc 
'oane redus. textul se dez..a~reg,I 

nu se constitui(• ca at.::1rc. r n 
' rţie de numtirul mai mare S'lll 

:;· vmon 1\Jarcw·· P ro \ O<'r1r.:-a inat f•
aallrll (LXXXI). tn: .. \'lata studcnpa,. 
tl'. nr. 8. 2~ lebru11rte 1~87, p. i . 

textului 
m'.li mic de rt>;;uli de combinare 
incălcale. \'Om avea texte oare se 
.1bat mai mc111 ~·w m~i puţin de 
la ni\·elul standard al limbii 
l:mb·1jul ştiintific. ln cele mai mul· 
le .situaţii. prc>lucrart~'I unui text în 
rNktcţie (rewri tingJ t rcbuie s;i ur
mnrcJscă C'l'eşlerea gradului de 
C'n('1·cn\ă sintactiC'fl .n .acestuia. Evi
dent. totul C'ste subordonat punerii 
1n valoare :1 informa\iei comuni
cate. 
Vă .<.upunem nten11e1 urmc'1t >1 ul 

fragment : 

.. Ct>nsiderind ca din cercetA
rea ce-am f<icut o aseară 1/, cinci 
•1m fi putut pentru ca să facem 
proces-verbal ele ultragiu adu~ 
t:!U\-erinului ş1 nouă ca agenţi ai 
r„:-ţei publice de căt:·e sus-nu
mitu! pwprictar ' . el.ar am ere
ctul de CU\ iintă a nu mai cont i
nu.a nici un scandal ·/. deoarece 
ne-am mfarginit .a duce la sectiC' 
pc provocator pină i va lrC'ce 
momentele de primă furie "I fi
indcă pret.indC'a'/ că pini\ ln 
sosirea noastră ambele chiriaşc 

împreună cu mama şi mălU~'l 
lor l-ar fi insultat şi chiar l-ar 
fi Jm·it ' ·. incit de-abia a scăpat 
spr<' a \-eni să reclame;/. care 
nni n-am cc>nstaLat fiind dus la 
o .altă chestiune de .aceeaş i na
turf1 in slradn P.acien\ii~/. 

V-a\; dat. cu sigurantă. „cama 
ca fragmentul citat l-am extra<> din 
bine,·un0scutul .. Proces-\·erb:il ·. în
tocmit de :.\1ilic;i Pişculescu. comi
sirul Secţiei 55 ele politie. şi „l l'ln
.scris „ de l.L. Car·igiale !) . 

S:'\ punem ~tcum în evideniă locu
ri IC' de rupere a legut urilor sint.:ic
tirt" dini re elemente. Pentru efec
tuarea analizei, .am numerotat di
feri1ele enunturi ale fragmentului 
considerat. Pe măsură ce vom se
siza incongruentele sintactice ale 

) Ion Luca C.1r t" hlC o rwre. ,·ot. II. 
r·:dltura dC' Sl~t pc·nt1.1 Literatură şi Ar-
1;1. Bucureşti. J9ti0. p. JB-59. TC'xtul a 
npArt11. pcnt.ru prln1a 03nl, in .. Untvr-r
'111„. i9 octombri" 1899. confruntind tex
tul dln . . Universul". «li <'<'l din „:'>1om ,„_ .„ .. (Hucureş• . S<·<'1•c„. 190ll. Paul Za
rtlopol o!:>q,rva : . ln gC'nPral textul din 
„t:n!vcr~ut·· e n1 ·1:t rn l f puţin cons~c\- ·.11 
l n <"e prh"l'"';it~ p n htillt• ~ramaticalP de
t•tt arc· drn .. ~101'1\<'nl< •·• ncesta din urrn'• 
H Coo;t !Jl•rfl'('~U>n.Fl t J,1 n1aximurn ( .. ). 
\!'<•olul din .. l'n:n·1"St1I„ '<' inchP.c cu 
Corm Ila .. p. co 1Cnrm;1 n·producf"r<'. <'a• 
r ag-la.Ic"'", 

textului. ii vom retormul.a părtlle 
c11nstitut1ve în tent.ati\·a de a-i asi
gura coerenta sint.actîcă. Bineinte· 
IC>s. acesta nu este decîl un exerci· 
\iu ut il nouă şi nicidecum o intcn
\ 1t: de a aclucC' vreo atingere rk 
or ice fel memorîl.' i şi operei 1ne(l:1-
J,1bilului Cara~ia l r. 

Enunl ul 1 este incomplet. Conti-
11 uare'l. ·lui nu .se n'găseş•e nicăieri 
in fragmentul cit.al. Comunic\)re~1 
tic\•inl.' ast fi"! imposibilă ... Consicll.' · 
nncl că" este un simplu .:1utom...1t1sm 
1·c:·b~d. ca şi .,Avînct în vedere ci\". 
folosite <le comisnr altern.al.iv la în
ceputul fit'ciirui pamgraf al procc
.sul ui-verbal. î n acest enunţ apare 
o primă rupturn .sint.actică. gene
rată de folosirea incorC'ctă a pro
numelui relati\' .. ce· in locul pro
numelui relatl\' .. c.are" 1

). Exprima
rc'l corectă este următoarea : .. cc>r
cet.area pe care am Utcut-o ase<.1r[1 ·· 

î n enunţul 2 <tpare o altă incit! 
care a reii:tlli lor ele combin«re ;-1 
unilă\ilor la nivel .sintactic: V<':'
bul modal .. "Im f1 pul ut „ e~te ur
m.11 de cornpletl\·a directă .. »ă fa
cC>m proces-\'erbal ".„ Comp!e:i\'a 
di1·ecbl nu poate fi introdusă prin 
locuţiunea conjunc\ională .. pentru 
<'a să". aşa cum greşit este rednc
t.at procesul-verb.al. ci prin conjunr
\ia .. să".'-) P.usaj ul incr iminat t re
buie reformulat insifel: .. am fi pu
l ul să facem proces-verbal.„ •· 

Lucutiune.:l verbală .. am credu1 
de cuviiniă„ d n enuntul 3 cer<' c~ 
verbul următor s[1 se afle la mo
ci ul cnnjuncti\' si nu la infiniti\· ··i 
Să facem cuvenit.a rectifica"e: .. am 
..:1·pdut crezul) ele cuviin(ă s11 
nu nni con tinuflm". 

Tn enun(ul -I apar trei n ni i n c111-
cări de reguli · .. ne-·1m mărginit a 
el uce „ este incorect fo!'mulat : di1-
tel:a reflexiva cere. dP data ace1o; 
kl. să fie urmn:ă ele orPoozi\ia 
.. la''. ;istfel: .. ne-1m mărginii la 'I 

d uce„. ·· r.) Ce.a clC'· ·1 dnu'l se l'efe1·'1 
la forma neaccc>nttntă .. i „ a prn
n umelui ocrson.-11 „C"l·'. c~"ll'e n11 
poate fi folosi ti't dcdt dacă cs1r 
urm::it:"i de unct" nrnnume. cum n1 J 

Ps1e C''lZUl în sit ua1i.a ci.ală. Deci. 
1nrrl'"l:i~ea C''•recti\ e_.,;tC' : .. pin~ 
ii .„" ;) Cea de-:i treb pri veste ~e.i
liz„rPa acoroului dintre subiect ş: 
prectiC'1t. Trebui~ srris . 11 \'or trP· 
C'C' momPntele" şi nu „ii v.:i trer<' 
ninmenteJe·'. 

Şi ln cel de-nl <mlulen cnunl o;c 
streco.1ră n e1·1).'ll'C : n111r:ilul auto
riti:ilii .. noi'". folMit în ln~ul ne•· 
~nane' J sine:ul.„„ cf'rP <'"I ""rbul ~·i 
fie tot la plur.,I "l. niri.-!ec11m .. c'l•·• 
noi n-'.lm constatat fiind duc;". î n 
loc li<> ,_care nn1 n-am r0nsf.,t11t fi
in(I duşi'·. asa cum ar fi fnst nor· 
m;iL 

Tnrnmnetpnt:i Jipovi~liC:\ '1 n„,._ 
"'n·ciiului ''l inge c·ulmi neb i'inuitl' în 
momPntul în cnrc "lcC'sla îşi pro-

l Cf. G ra.m atll'A llmhii români'. F;diturll 
\<'adcmtc-! RPoubll<' l'"rm;~rc Roml\ne. 
R IC rc5•-. !9r.-J. \'Ol p, 166. 

'> Idem. p. 3~9 
°*J Td<.'m. p. :!20. 
•1 Idem. p. 2'.4. 
•) Ici 'tn. p. !~1 
' ) T<len1. p, 151, 
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Retorică ziaristică 
p:111c ::.ă unbine inln• c>le <:c!c 1pl 

enunturi. Dr. cum ;1C"es1c grcşt>li 
n u si11t numai de nalurit sintac
tJ 1 ci şi M'm·1·H:d\. ne opn:n cu 
an.1„;,.1 în aC'<'s, punci 

F1>1gnwnl ul. l'l'~oncli \ 1t)n·1t. m· pu
le t ariH.:1 :is.'1 • .. Con~i<le;·ăm c:l so
!upu1a1ii C'e ·t•t·t El!·ea pc C'arc am 
foeul -o asc>ar;i. cinel ;1m li putut ,;f1 
f,1ct.•m pt •C'f's-\"erbal dl' ul traJ adus 
de t"'"ilrf' sus-numitul pr11p:·1e::i: 
guvern ilui şi nuuă. C'a .agt.•nti •1i 
lortt•. pub'ice. căd :1m crezu• cin 
cll\'I ·1tii sa nu mai c ritinc< in n i 
un ft•l d<' scandul şi. prin urma 'l'. 
m•-.1m mr1ri:!init la ; I duce la sec-
111: pc pro\'ocalor pin.1 ii \'or t 'C"• 
moment<'le de prim{1 furit'. gener.t 
lt• - a.şa rum 1>:·etindc - dl' f.ap 
t.ul rii. pinît la s(lSÎH'1,.'l noa.!>tT.i .•• m
bele rhirinşe. împreună eu m.am.1 
şi m:1tusa !nr. 1-m· 11 insullat si 
ch1 r 1-:i„ fi 1, ,. •. ir dt cit' ib1.a o 
sc<1p;1( spre a \ t•ni să rccl;ime. sta ·p 

de luC'rtH"i pe ('tir<' noi n-am C''lll
!>' ·11nt-o firndca e··1' la o alti1 n·1-
cet, ire de act!t•;1şl nat ură i n strach 
P·1C'ien((•i Des1g11r. nici ac't"•l text 
n l slr[1luct•sh· prin ~uerent.1 şi ca
!itntc>. dar am inten Pnit rit m;d 
pulin în fragnwntul clat. 1·11 scopu! 
dt• a urnn rit ma r cir! nricin~lul. 

Din uc<' 1-;ti\ succinta nn:11iză 1 r.1· 
l!c>m l'onl'luzia ra nu putem c:on ... ti
t11i un t•nunt l' 11·ecl folosind la in
t!mnlmr <>1e'11entc>Je sal<> romporwn
tc>. Pl•nll'u a avt.•·1 coerE'n(ii. nceslp;1 
trl•buie • •'11binate <Iun:'\ "cl!uh pro
prii !im'> 1 în car<' s<' ald1tule~tl' 
C>nuntul S:"1 m.ai ob\<'n·.im că un 
t•nunt cl')rE'•' cnns' .t 1it ·-., nl\'E'I sîn
tactk pm ,,, r. ne.">'tt " kăt " <hră 
nu ar<' rnc>rentă :.a ni\'t'I s<'mant1r. 
Vom hw .1rm,1tnn1l l'"em >.li ' lo
„lt în ~11·;.:ument:"lti 1 s 1 de· X11.1m 
<::homsk\' : 

Jdc>i n·rzi mcolon ci• nn cu 
f\ (' .. "> 

Si1 incr•rcăm o an<i l i d1 a .ace' lt•1 
pr O••.i:i(ii" (in can'. C'\'icl1•n· C'l'\' I 

ll\I func! I• •n<'al. '1 ~Ulll t:·ebu,e) din 
punl'\11) ele vcdt•rc •al corn•ntci sin
t:1ctice. Aparent. cnuntul an• struc
• •" n une>1 propm:i\ii. f:"\: is!ă un 'li· 
bil·c·t „idc>i" şi un prC'rl ic<tl ,.dnrm ". 
între C':tn' SC' s!abilt>ştc at-oc.rl:1I: 
:narc:i <11 piu , a sub!c>ctului st> 
n>~<i<><'<>t ,. în pc•rsnan<i a II J -.a ni u
ra I :i prc•dicatulu' CE'l<' doait adie1·
:Î\'r .. vcrz.i" şi „inrn!r.re" prezin!5 
mi\rcilt• „plurnl" şi „f<'minin" al" 
snbstanth·ului . .i<ll'i" pe care i1 
tlck:-minf1 S' to•uc;I. orkt' \'orhi-
101· nath· <11 I :rnbi rom;inP \'a rPs
pince inwrliat P'111ntul ra fii11d liP
"it ,1<' °'l'f ... St·",1c1ur:i 'u' '1E' ·mr1-
r.,14 e'tE' urm 1\".an•.a S11bic>rt l 
Atrihul J + \ll''bu' 2 I Pn rli
c111 !. Conu •c mL „ Cu ai .11 11 ·1-
r<";'<'i slruclur „<' noii<' rnn,1it.ii n 
infinilatt• de C'llunturi con•rte. cit 

J \ l tl : s • • rnon .\1d ,. "· D t• t~• pro-
po:tilil' 1.1 1rx1. 111 \'< 1 Srm:intlr i\ ~i ~ r-
111ln11c'l. l •Jn sit 11r;, .... 1 trnlr P• 
I Buc <I 981 •~ 
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-:ot 1nt'Orcde. dc~i regulile de com
b1 11arc sint,1ct.1ce sint n•s1wc1atc. ln
cort·ct1ludine.1 enuntul11i provinP 
din faptul cr1 :st.ructurn lui de adin
dmc - can• c.ste cit• natură si~
m:inl!cii 5i nu slntncticn - 1-.,•c 
lllt'"1·ecta. 

Deci, COl'rt•llţ:; :-,1nt.1l'IÎ('il e~[(• " 

c·ondi 1 H' nN"t>saril. dar nu şi su fi
e cnti1 pentru constilulre."l unui \(''\\. 
Dacă trec(.>m de '·' ni\'cl „pr11p11-

zi(ic"' la n:n·I „text ··. apm•t• Jp,::
tirnă urmf1toarca întrebare: c<1rt! 
::.im t>lf' ~wnll- can dau coen•n1 1 
1tint<1cli(';1 unc 1 nşinuri dt• prop' 
1.1\ii şi t• f;w pe • '(stea .-.a dc1·1nil 
.,,,:t ? 

Pen1ru a g;is t ri'1:;punsul l<i al'l:n . .;
ta intreb.:1:-P ..... {1 .an<illzăm m·mi1lua-
1 cit• e"\:t•mp!c: 

(I) Daci"1 \';1 ploua. îmi \'oi lua 
umb:·(.'!a Ţuru(e,t·u ·1 fu!>\ un m·11-.• 
pll o· r m[rn. Xoaptl'n wak p1:-,k;!E' 
s1n1 llL\ll'C. 

CI I) Bitrb'ltu l \'ÎnNi;1::1. Br1rbat u: 
uc1cle ,mim.11111. Bftrb<llul ;idun· 
prada at·ast1. 

Clll) B;"wbatul vine.::i;i;a ~i udd" 
nn1malul .:;i :idu::c prad.a ·ie.a .... ,.. 

( l \'J Socralt• este un om. f1J(i 
(l:tmenii sint muritori. Dl't'I S· l ·;iii• 
<'~'c muritor. • l 

Jn t>xe>mplul (I) H\'t'tn clc-.a Iar. 
cu o i11~•ruire ele propozitii făr;i t<•-

t ură intre c!c. ~11 pulem vorbi. 
dt•c,, rl<' l.''.l:Î~lt.•nta l!'"\:\Ului. cu tn:i
lt• di .w re.spel'lă m:irinwa mini· 
molă ncccs:1rr1 constituirii lui (mi
Himum d1rni1 propoziti1). De a.s\'llW
nc-..a. sint prt't.t'nte scmnl' de rpf<'· 
rintă a11teri„ar:1 si no,.,lerîoară. 

Tn (II> ~i (III) :-,înt indepl1n11e 
tr.;1(<' condi(iil1• elf' e>xislt.•nt<i a tcx
tuiui. F.nunturlle sint cocn•nte şi 
intt>li~.bile Comunicitrc.a este posi· 
bilă. dnl' cit st'lwma tism si cită mo
notonie ! A_.,f te rll• structuri al.I 
np.nr(inut stamulu1 :>: imit1\' al lim
bii. chl' le ~ma l iziim pentru că llf' 
o ft.•râ indicii clc>sprc t•1ie:·c11la sintal'
tk.1 a texll•lor. Cc < :ement comun 
un1ficf1 cele ll'<'i prupoziti1 şi 1<' 
t .an::;fo mii in tc>xl · Jn (11) ell:'men • 
ul unifiC'alor t:!>lt' .'iubst:111'i\'u! 

.. bi1rb;itul ". Toate cele trei !nf11l'
ma .i sP rt>ft•ră !<1 n sin~ur;'i Pt'l'
:;<•.m;i. tn cllll. t.n nl<'a se ;1.,ii:(ur:1 
ix· <lou:l C't1i pc de o parfe>. prin 
eoniuncti.'l cnpuli.il \"it .. sl" (copula
' '" - dt.:~PH' conjunct li - care IPa!:!f1 
p;'1rl1 <k or111>11zi'i<' \:lll prooozilii 
clt> aC'l'l.1~i fcll. inl Pe de :ii!:'\ partl'. 
pt in renwrca mărcilor de pers• ana 
~ 1 număr exblente in prima ornpo
zitie 1:1 c:uvinl<•le „biirbat11l" si .. vi
n" â1" precu'11 şi in compunerea 
n·rbcl 1•· din t•elelal <' d11ur1 pr11po
z \ii :Jlc• fraze' 

Pc> mi1surr1 ce i11n\n um.ani1 .„-a 
1wrfcc(ionat. -:;i-a pE'rfl'c(io1nt ş'. 

·1 cr • ll•·inr t· lt s111111:1 textu-
lui -.,j Al\ \lif.\ d~ tP1'.t fo:d • ·r ..... 
J11(' 1r"' . 11•iil p. „ ,1 1r 

,. \ 11 : U u'l Io narul t"<e>llraliv al 11m-
hi1 roru ,,n t· . .-.~,t • \ c Gt nt• 1 R"t>~th • „. <' l R• i75. '16 

modul ele a gîncli, iar 
mij! cil' „municar<' a 

IC'\'<'Ol t toi mai nuan~tă. 
sc1btili1 5i m<ti flcxib.iă. 'l'l'Xte! 

ul:Hc m 1 avu• I) t> de le 
1; ct• rlt• n., iJ i zare ,1 le:znt 

deli. ;1 c11en·n:e1 sint< etice. 
1n IV) lc~:'1tur.i se rea!i1.cazl 
noantat. m< din. mic· une e 
:ncnlt> din propoz·tii anleri1iare 
:·clu.alc 111 p•·op111. ii alieri are. 

1•11111 ... 1111 s,111 onn mtermed 
tor 1•lPml'ntc. 1clenlice t•u de. 
not;"un in llVI cu S1 elcmen•e 
luatf' ::-1 cu s. elcm<'n!elc noi 
I<' n•1au Pl' t't!IC' anterioare. 
111:'~'11 : 

nl Socrate s 1, "~'c un Clffi 
bl Toţi omnenii ":a 

s,„ 
"i T>t•ci, Socrate "=• 

-; I 

S(• 
nt 

,i,),(':'\'u 

lcntirt 
1•:1nw111. muntor-mul'i1nri 

R<·'unrea M' ;><-<1tc farC' 
<:; •CI ale es'C' om. To\i 
n1 muritlll'I Dl.'d, <>I este 

tor. 
in care Socmtc nu a mni f • 
luat 1den!ic in a tre';1 pro 
ci a J'o.o;t substil11it printr-u:1 
nume person;.' (t•ll Sub,.,titu\ta 
lvc:uin•a unc exp1 ·.o;i• I Oil\'1~\J 
alla l'Chiv.alt•nlul. l>t' aria în ce 
unei pnsibi!l' da.,1ficăn ;1 
l'X ul.1i."> Tl•rmenll sulhtitu 

vnm numi o;ubti l11end sl sub~ti 
Den· '11irile ace.,tC''.l nu sini, 
:icP:<':i<:i la clife i 1 lrn~nşll. Cu 
1111 1ni'1wm.all\. sit amintim ci: 
s ubs titutul (cxpl'<'s a ele inl 

1•sem"'11nd rele s •mne care t.e 
ll'l'it I 1 informa\ ii prcmt•rgă!oo.-e 
tex' l <"sle dc>num ~ de unii 

;mafo ra sau tr m1\. • ub~tilur 
(c'"\:J)l't·~ia C'<ll'I' st' înlocuieşte. 
.„<>n1111„d sen1nc> c·1„e ~L „1f„•r't 
I 1 '"X'u' posterior lu1) ap;.rP 
11 1~<' t' I ucrari sub nunwlc de <• 
for.:1 ,..·1u rl.'m [1. 

S.1b" lutii "lU 1 1 autonomie 
t ua Iii Ei cl1•p1 nd ci<' par\I ale I 
t ulu i ;interior. Jl<' care l<' inll'>C\I 
S11b„!ituti „jn•. iri ~eneral. pro 
melf'. r 1!· ~1 'llle oiirti de vorb 
- <1tl\'1 rbeoll aci l<'Cli\'t>IC. 
('(.('. : 

- pron11nw oersnnal 
"-llll Inclus in dt>sinent·1 

Cnp1ii ~int &'ilPpta· i 
F\'\milia t11t <'i 11 lllll'-'c. 
fomilla) 

- n"on:imc dernonstra\i\' 
11111 sa .1 ind11s) 

Ton şi-a c· 1mp;'i "af •i ra:•le 
c la e. ... te M"ll"':ită de> un 
itor fi>nrl<' cunosc-ul. (Es~e 
n~1ti1.„) 

tntr m <'tll c'l·molu 
:\ccsl..:l ('sic prctul succesutu 
n11 prec-•tfX'l<'~ti niC'i un efort 

nr.rn11 111 't> <il'm1rnstra:i\· .ace 
,ne funr\1a <k substitue-nrl. se re! 
ni dPci. I.a c•le>me>nte f:ku:e cuoos
rutc cl.ipă el. 

"l \"111 : o.;111ar; nda \ 11 i r. I n i ,! 
lnl„rt•''I - l'" 'lhitt1.lti df' .thordart •I d!· 
11mitMi r~ s.c I . 'l. "'lî1 ·:, 



- adverb 
r (.'( ire IŞI rezol\ ii freb· iri Ic 
ne~t.ngherll . Aşa cum crf'ct r· 
de cuviintă. 
Florie.a a 1·t·vcnil ac :16ă. Aici 
~JJ<:ră să-si rc-găseasef1 Ii ni st c·1 

- 1·e"b 
A1 fost plec.al ascari1 '! - D;i, 
am fo:>t. 

!:t obicei. art icni ul hotărit este 
~, i'.i.' spre drosebi re <le articn

•· r:ehotarit. care este 1;ubstituend. 
La Şantierele Navale clin Con 
> ant·1. o nuuă navă a Io::,: 111-

,„.a wri la apă. Nava ~• Şi n
···ll pe traseele miarinet conw1·
c1alc româneşti. 

.\.teo:·i msă. ~1rt icol ul hotărit ;m: 
„ .unctia pn~malieă tle a pro

uce tensiune (tn în cazul titluri
rJ. 
De exemplu · Batrînul si marea 
~1c1 în cazul substanti\'elor ci„ 

'pul ,.lumea „ snu „univC'rsul -. ar-
1 colul hotărît nu are rol de substi
'. ln ace::,te ~1tuutii Sl' desemnt':l-
1 re.0 1i•a• i cu c-aracter de unic~1!. 
· inim cunoscute. 
Dacă l>Ubs~itucnclu l şi .~ubs t itutul 

• JU unul lingă alt ul în unul si :ice
~- !oe din text. alunei există " 
· .a(1e pa rad igmn Li că ele subst i tu
·1e. daci\ se înlocuiesc în d ou;"1 
· IC'uri consecu!ivc din tt>xt . .atun{'i 
, iatia de substitu\ic se nume\'t<' 
nt.agmatică. 

R. Harweg **) clisli ngC' 11'ei tipuri 
substituţie sint.agmatic-ă : 

al substituţia sint.agmatică un ·rh
:.m-;ionalt1. 

în cure substitutul nu p nntP 
il"~ui sintagmatic alL substitucnci 
c..:it pe c:el care ii vrecede în t<>~=

'JI dal, deci nici un ;iltul dcsem
nind altceva. 

Exempl<' : Ion · fon ; Omul : O-
• :I · Femeia : Femeia 

b) Substitutia ::,int.ag1m1tica b1rli
mension<1lă 
adic;i forma combinată a sub

s u•ie: sintagmatice şi ··• celei J)1-
• '1:gm3ticC' mijlocite de Pa. 

Exemplr : O femeie : <'a : un b;'\-
1 '·el. 

·) Subs\.ituţia sinlagm·1Hca rl .:-
contimin.are 
adică o substilutie, în cat"' 

un substitut sint.agmatic unidimen
s„.nal este inlocu'< cu unul para
~.gm:1lic bidimen.~ional. 

ExcmplC' : Ton : el : omul : C'l. 
De as~menea. mai existi'i substi

•.1• ii textuale de conliguil;ile ca în 
exemplul : 

Ieri am fost la n nuntft. Mir('1s:1 
purta un Vf)<i\ alb. 

Analizind după m0delele ••nteri"-·1-
'· nu ar fi \"orba de o :substi tu 
1c. Ş i !olusi coerenta e::,!e sesim 
bilă! I n ultimul exemplu. însi\. 
„mireasa" nu C'SIC' un subs'ilut d i
rect. identic sau ascmăn~1tor cu 
„nunta". Completind „elips·1 con 
ditională ele con!C'xl ". rrzullă •ex 
IJ). 

Ieri am fost 
nuntă fltce.'.1 
Mireasa p ur ta 

11 o nunl~i. (Din 
p:irte o mirea.<.ft) 
un \'o.al .;1lb. 

• 1 cr. 11„tnrlch F . l'Z..t t. O p. c:t. p. 
~'i-68, 

Retorică ziaristică 
Xoul text :,c conformc<11.[1 m.ai 
e. ir modele n· cl1.scutatc ele 11'.>i. 

Analiză. de text 
v„m an:1liza, în perspcclivf1 se

m iot i c•>-.sin1:· 1 ct ică. o şlire ~1păn1la 
în ziarul „Mescnnşul român··. nr. 
7. ;.111ul I, l.i mai 1886 '"*).lata tex-
111!: 

„ TRIBUNA" 
Zi- "ul romimcsc d111 Sibiu ~• avui 

d .1ua proce~c de p;esă. cari s-a..i 
pctrnctat 111aintea iuratilor din 
Cluj I.a 11 şi L2 ale curcnlei: t·c
clac:torul C. Pop Piicurnr :;;i direc
torul ziarului. loHn Sla\·ici. amîndo: 
au fost cleclarnt i vinov<.1ţi, unu t 
pentru .atî\.are ccml11i.1 sk1tului. c:c-
l<ilnlt pentru că n-a impiedit,al 
publicarea at·ticolelor incriminate. 
Hrclactorul C'~tc condamnat la un 
an închiso:1r40• în Năsii.ud s.<t u Vatz. 
i<1r directorul la plăl!rea unei sumt' 
f .. I 00. 

Fr.;1gmentam con\111utul :;;t1ni in 
i;>nun\uri ci<' sine .~t[1tătoare, dup:"i 
cum urmcaz;'\ : 

I „Trioun<1" 
2 Ziarul n1m<'rnest din S1b1u a 

'l\'lll clou(1 procese elf' presă. 
:J . (ProcC'st• ele presă) cari s-au 

petr;.ctat înaintea iuratilor din Clu.i 
l<t 11 şi 12 ale curentei: rC'dactoru' 
C. Pop P (1l·tmH' şi d irectorul zi<1-
rulu1. Ioan Slavici. 

-!. wnindoi .au fo.-..t cleclarati \'i
no\-.aii. 

fi. unul (<1 fost declarat \'inovnll 
pentru atî\arca contra statului. 

fi celălal• (a fns• declarnt \'in ,_ 
v.at) pentru că n-n împiedtcat pu
blic~n·ea articolelor incriminate. 

7. Redacto„ul este condamnat h 

Litiul. Coll.';tatăm t'ii extcn.,1une;.1 
minimală scmiotico-sint.actic[1 pen
tru c·onstit u 1 rea tex l ului (existenta 
n doui1 propozilii) c;;tc respect.ală . 

b) Oelimilarca textului 
ln per.specii 1·ă st•miotico-:,i nt.ac

t ic:ft începutul şi, rc::,pectiv. sfir
şitul textulu i nu trebuie st1 ne lri 
mit:i dincolo de aceste limite prin 
sl'm1w cu r<'ferinţi1 ante:·io.ani sau 
p;i~·C'ri ·::iră. 

Prnpo?;i(i a 8 (ultima) nu t.rimi'.l! 
prin nici o referin(i't dineol<J ele 
ea. D:ir nu e!<tC' obL~a:oriu ca tex
t ul s<'l se srirşească aici. El po.ate 
fi ex!.in.s. în principiu. la nc.;Cirşil: 

f.I. Cei doi !:!azetari au făcut 
J'CCLJ'" 

10. Recursul a fost respins. 
l l. Avut'.:11ul .apiir;irii a tkdar<11. 

C'tl.. 

Urmi nd ·'1Cee.aşi logică. tex l.u l ar 
putea su SC' !<firşeasc-a o r iunde din
colo de lim ita celor douf1 prnpozitii 
impuse c.a o condiţie de exi.sten\;-1 
a textului. dncă la nivelul .al'estc• 
!im it ~· nu sint semne de rcferin\lt 
antcrio.ară . Concret, tex tu l s-ar 
putea încheia după :l, pentru c:1 
sin\ îndeplinite cond1\lile de exis 
len tu şi n ici nu sînt prezente sem
ne ele refcrintf1 postf'rioa1·ă. 

ci Coerenta textului 
:'\e înte.re.st"1ză elC'mentele care 

sînt reluate de la un segment I.a 
•'>ltul şi cete de legătură. Tc-xlui 
conţine un sin):(ur conec!or con
.iunqinnal. C'tre lcagf1 segmentele 
7 şi fi. Rezulti1 că lep;ăhma intr e 
prnpr1zitii se face prin alte mii · 
Joace .sintactice. anume printr- un 
lan\ de substituen1.i şi .substituii. 
d upf1 c-um se v.a \'Cdc-n în conli
nunr<' : 

ci) truclura textului 
fn textul dat .avem urmtttorul lan~ <k :,ubstitutie: 

I. Subst1tuencl I : ,. 'fnhuna" Sub~lilut 1 : -
2. Sub.slitucnd 2: doui\ procese Sub.stilul 2: 1.iarul romanesc 

de pre.sa din Sibiu 
.l. Subst1tucncl .l: redaolmul ;i Sub:;titut :3a: cari 

direclornl Substi1ul :Jb: redactorul şi 
directorul 

-!. Subst1'ucnd 4: amindoi Substitut 4: amindoi 
~J . Substiluend ;): unul Sub-;t1tut 5: unul 
fi. Subsliluend Ci: celălalt Subslitul 6: ce lălalt 
7. Sul>.stituend 7: redactorul Subst1tut7: rC'dacto1·ul 
:J. Substitm:nd 8. directornl Substitut 8: directorul 

Notăm: substituend cu Sd subsf itut cu St 

un .an inch1snare în ~ăsăud sau 
V<.itz. 

8. inr dirC'ctoru \ (C'ste condamnat) 
la pli11 irca unf'i sume de fl. 100. 

Tt·-:tul prc>zent.at urmează a P 
anali1.at în ce pri\·eşte extensiunea. 
dc li mtt-<.brca, coerenţa şi .st.ruclu11<1 sa 
si ntrn:t ică . 

al Extensiunea textului 
Tt>xtul este format dintr-o mul

ţime (init:1 de semne. El cuprind~ 
dnu;, segmente. din care unul este 

) Cf. „Presa noastră··, nr. 2. 
I 0..1fi. p. 42, 

Scl ~ +- ~L,„ 

!-td! ~- '>t,11 
t 

~16-+ Sd I +-!':>,t, 

S<l, 'id, 

Rubrică realizată de 
Constantin LUPU 

Mircea HAl\IZA 
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•Am văzut•Ne-a plăcut•Vă semnală 
P u1tn1 ,1 Ilustra eloc\l nt tah1talpa po

za 11l11r. llps;i dl· temei a arJ,tument"lor. 
duplll·1l.1lc.1 l'l'lt.•r ce. pl'r111i11nd11-s1 ,r1 

,p :-.mc·-,lt>le 111 1 n•I, 11'ill• 1n1ern<" al<' un11r sfall' su 
"l ranl' ,1 111dcp1·1Hlf'llll'. s<' l'ri l('a7f1 m .. an.11„1tnr1 
:ii clrl'r.turilor nrnulu1 '. 1:1 alt1i. cn l'XDr<'Sll' a 111-
cl'rC< ri• de a se 1.st.•111oln 111c;11l'arill' lla::?1·anl1. s1~
ll•1n;t11Ct• <1ll' act-s•or cln•rlun in pr111wiil<• lor ti1ri 
/•;•rul .. Sc·1nlei.i"' ,1 n fi martie p 11> ca pa;.:ina 
st.,.;l.-11\ 111t1 J 1 Urc•pturile omului - 1H'r111a
ncnt ~i s i„ll'lllJtif incăkatc in lume,1 capit a lului. 
Ul' la ;.mas:in• la 1liH'rsi11nc"'. Grupa1ul dl' , rt 
cole <;: f< · ,..r,1111 l \lr.isl din 1>resa <icc1dcntnh1 O<'
m11nst rca,(a. w1·t1 dn·JJI Cil' aix-1. care sint .10P\'ll
rntel•· probll'me alt• <lrt•pturilor omului in lum„n 
c·;,p1:atuiu1. a:;;a c·u1:1 n•1ult.1 si din 11tlurilc ar·1-
1„.1„:1 1· selectate• : „ I rw~ 111t:i1<>a ~oc·rala ck'ermini\ 
1nc·aln11·,·a b1 ulnlfl a <ln•otunlor unor mase lar~i 
a!e cctăţ1.•nilor"' („Lr Monde "), „O \1\i.1,C!,C'dil• um~in.i 

-- n;i>11en1 ll\ 111 aci.ip isl · ( .. Time"' ), „Cc: mai rami1w 
<lin cin•r>luri l ~ 11111ulu1 dncl lipse:;.tc: dnmlul la 
munc[1. ln P1a1a c·nrnun,. peste 16 miiloan~ el,• ~11-
mc·r> (Agenţia r:s.r:.). „Nnii sărac:1„ - n 111u.'\ 
<'<lh .• orie 1n l'" it nu.1 c·rrSl<'l'l a dezmnslt•n1tilor 
"mrlei „ (Dic Zeit). „( inel clr"·.>t ll'ill omului in
• 1-.1r:10[1 clrer> u a 11.anw" (Thl' Timcc;). Bine al.:~c: 
~.i inso·ni; rnun:ate. art H·u11 t -..1: 1.e•ate ele reali· 
z.itorul ua~11111 't' const1lu1e in11·-11 on•hii <"11nv1n· 
!!{11<'nre 11 :idt•\ .1rul•11 <•xonm:i~ m <'U\ inrnnlP st•
rret;;.;·ul•J1 1:1•nPraJ al n;11·t1clului. tm <1rL'1sul !': <0 ol 1r 
C(';,use-.c:u - JJ11l 1·1 \'1 I c.;"1ruia con cen t r:in•a w.upr,1 
u1111r oso<.:cl<' colat,•ralt·. mnrginale. nH,\•1n„1 pr11-
hlt•:nat1c'i sot1:il-um·in1trn·r reale. nu e~lt alll'<'Va 
clel'it <· liversiunt'. " lt'nlat1\;1 de reinv1en: a tJl'<1C:-
1i<'1!1i; ;111;icronic:e nle „1'.1.lbo1ului r<'l't"". 

Fără supărare! 
.., 

DE PRIN PRESA ADUNATE •.. 

O rn.1,11nct implinin·a a r.:; dt• ar• ~ a 
i11fi111\ 1r1•a l'n unii Tin1.•r<.tulu1 C I· 
111sl. .d.irul „Scintcia tinr retulul ' 

111iti<it 1wg•na. c 11 .1p.i 1l1l cotidiană. inti u a 1 „1) 
organiza(ic-Erou <·arl' '>I' întruchipează in ml· 
lioa111• dr inimi ~ i minti - Uniunea Tineretului 
C01~1u11i!>t. A!>ta.d: or1,ra11i1.1lia .iu<ll'tcană.„". pre· 
„·nti '1<i. Pl' nncl , ,1 ~.111i1<1\i1lc: u:r C' <lin cln<!r e 
J t.r t·I c•. 

Rc.-~il1:;1lonr .1n»lo:- pa~ini .se .s•, 1du1c-.c i;;1 ln· 
fă\işeZl' suc:crnt. int.r-un scur• documl.•ntnr. fap'e e 
de mu11d'1 al, lrnl'rdor, im.crca1:a repurl;i 1e d n u 
nili1tf < c1•n'lmrc1• ('li n•1uhate de•1<,1•bite. .surorin· 
1incl ccen cc <-.I• rh•f1n1turlu OE>ntru fiecan• lud 
·\strel. ace.-,·e p:igini Sl' l'nn:-.titui<> în ade\'llra•e ml· 
crofiş<> monografice c·an„ iru,umatP, dl'\·rn do
\'\:1.l eloc\'ent<' ale c:on~rrbu\1ei tinC'retului tării 
11 >.:l!>t re la progn•sul multilawral .11 patric•i. 

S c1·1, c-u mull 1 scn~ibililal< s c.1lrlură 
rep111·t.i 1 rl .. Run c calul lumc.i-i larl!'i\. 
'\ t'.l ua <'<HI<' tot mereu ". semnat de 

1)J':npiu !l.usfp c 111 p hl1cat în ~aze~ Et·oul (ni 
17'i:!1 .S<' ins1.ra· in l«de:.:oria acelor in„E.mn,11 I 
sutJ.-.t <"il»l n s(sc '•' a1un;.:;i 1.1 inimile c1t1hnlo 
!11 c·u\ inie ''mole clar insmrat al.1turat1.·. n·POr· 
tl·n;I n•u;:ie:;;lt' s,1 c-rei'>lll'Zl' pnrtn•t111 coll•ct1\ 
unnr o,1mc111 rl1ntr-o comuna a JUrlt•1ului H1,tr1ta· 
l':.i„aud. pcnh u c,ll'l' c;ilui rcon-zJnt.i cu mult m:i 
mult clccll o sllllpl.1 „11ncal1;.-· de trnct1unc: e 
c:stc un prieten :ip1·op1at 111· care ii c:rlc'sc -;1-I ocro
tesc C'U g1 Î.J.1. (', I J'llla. t:I "I lllll'i copil dra!:. ii f,1e 
cl:ii11 si„ folo;:ral 11 h cil\ 1•r.sr virst<' JncPpincl ru 
Litiul I din c.i!L.~ot 1.1 11C'l'lnra C':Jr(' i 1 atr:i!.l 1mc· 

• Titluri lămuritoan· 

• \ rhorc~c<•nţC' 

~ i evanescenţe ... 

Cil::lm din .,l'<•ntru ~oci.tlism " 

Maramureş (14 !ebru„1 c'l „APt 
el<• pre~n.antele il'Tlct1:,in1 <·ontuntt 
dt• linia ar·bore.-,centă :;;i tot uşi I im
pede mli1diată pe figura uman:'! '" 
reintilnim in de.-,enele şi ilustrn-

lini:i ml':-.<ijul pi·in t'xpresffilak r -
clit·<ilă. d1sllng un clemprs pl\l.slk 
de: an\·crgt11•f1. Domeniul artelor tic·· 
cor.ali\'C .Sl' nwn(ine proteic în con 
tinu• şi C'Ul'l'l'I toi c.1 aspect. in 
ciuda Ull(•i J};1rticipnri • .tuşi redm.e 

O <"• on t· de .spectacol pub caU 
în •. Flamura Pra hovei " (l-l fcurun· 
i·iel n1• nf• rmC'az[1 : .. Cind s-a 
ununt<it c·i1 .spl'rt.acrilul M.! inti!u
ll'azi1 "Te \'<id. tt• vf1d !„, partic1· 
p.an\ii la ac<>asta 11i.an1re:-l.11'(• nu 
1 nteles cf1. aşn cum s ;i inlirnplat 
de f1cc:art> dată, brigada arl1sllt 
\',1 a bor el 1 aspecte c nca•lp r.•e 
111unc-11 nnst ructorilor. insbt i nd a· 
:-.up1-.1 u1101 ncajun.suri care climi
nuPaza Pfici<'n\n acti\'ilă\ii -.prijl· 
mnd. în acest fc~. eforturile tutu~or 
et•I< r care ac\ion(•aât 1:i ele 1.i, pen-
1 ru indeolinirea s<>rcinllor rit~ ol:t:t. 
1wnt.ru :ns•.:mr.arc.a unui :iu1rn• r 
C'limat ele o:-diPe şi disc o n.1 m 1 
1•i11Jrt ,,c;,\ . Intr-ad<'văr un lillu 
M'mnific·ativ. dacă doar ('nuntar<'a 
lui i-a lămurit pc s pectatori a~11 -
11nt inlrl'gului conţinut al wrd.1· 
colului • 

1.!e în tuş propuse dt> < • . )": 
„Acuarelele binE' tPmP<'l'atc> în e\·a
nPscenta .substa.n1l'i lor el<' Tmol~.1 
Varh<"ly sau gua.şell• M•ns1bil minu
it<' ele> Tosir 1Iam1.:i i!:-1 ~asc:.c la 
c·;1pătul opus viziunt•a de• <•xplor<l
lor spntial a designl·rului Pctr:.i 
llut1ra, cu studiul său de afiş. ial' 
undc\·a la mijloc ele tras<>u. figu
rino c~1 sponl<•nt'.!.:1ka jocului o 
temă vetusta. :-.t• s1t11Pa1.r1 :\l ih:le!,1 
Can1.a coaste.a Cl'.l rru1rl') ": ,.Fort.a ŞI 
·'Pont.aneitatea pt•n, 1k1\i(•i. bogă[ia 

~1 imprl'\·izibihta1e<1 ritmului im
primat formei. în art icult1ri cil• an
s.1mblu co<.>ren1c şi lll<'llik a sub· 
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f,t•<> de for(clc cil. c·re<i\ie existcP
tE'" Greu dl' c· rezut că un aseme
nea s t11... ,.arborestent " ş i .,c\ anl'"'i
«ent" \'a indemna pe cititori ralr~ 

salilr d r l''\ t101itic. 

e Tn <'~llltarPa.„ daunelor 

Cităm din „ Albina" (2 1987) : „ l n 
ls.n.J acu1xril>Ul 1>lat .11 uno1· clădiri 
.s-:rn J)lanlat 1arbi\ :;;i arbusl 1 : în 
1>r.!11•n1 • cercetătorii de la In,;titu
tul de hiolo~ic exoenmentalr1 al 
Academil'i „)11\':JCe de stiintc 1u 
:«aoilit ·•• ur e \'Cl!clalE> rar e dău
nează eladirilor (s.n.), nu necesit· 

in~ri.1irr ... Dl u.111• )<i 't' adaptcaza 
bine la noul ··mC'cliu••", 

• \ind r rigu 1 
~~~- -~~~.....,.-

<;Î n ceri ta l<•a 

\ 1t<>rul unui report.1 i ap.1rut in 
• .Flac:\ra" li februanie) m· infor
'1l11;1za In urmă cu cîtt•v.1 1111· 
mere, n.1„t.ind in cadrul re\'is'd 
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•Am văzut•Ne-a ·plăcut•Vă semnalăm 
taj se c1k~lc ('U miere-. ş1. Pl' alocuri cu 

1. 1•mo\ie. 

O palo(ină de din rtismen• alcătuită cu 
:.:riJa d1• ii imbina utilul cu plăcutul 
g,isim în g,1n•ta .. lna inle" - Br.iila 

tl n 1(1 •nartic. lnl1t11lalil .. 0 (' la .\ ... l.l z··. pagina 
•e1 r.1' f> rubrici ş1 scurte note interevmt<' si atrac-

P"t'tente lmlikn1··· . .. Din istoricul orasului·· , 
. h11k1wnilenta -110 :\lărlurii " ... ~ou produs 
i11 !lll mi<-ra" . „Sil vid l ", „Stri1·t a utentic - Drr la· 
1.fii ", „Secvenţe ·· ... F ila trlie " '> u .. urmarind ,. in-

rm·1\1r rlivers1fic,11.i >nentnta spre ~atisf:lccrl'a 
un Jr ct•ntre de 1nten:s cil m:u I.arg. 

O 
.anchct[1 economica re.n l izală cu C•"1IP<'

kn(,1 .so pnJf'cswnal ismut cu ca re ne-a 
ob işnuit publicistul Z. Fokt de la 

„Drum nou " este i11scralf1 in cotidianul braşoveJ n 
don i mnrtic. I n Ii I uln La „ Răspunde adivitatea de 
apro1 i~i•marc tcln11co-matcrială sarcinilor de r cali-
1ar1• ritmică a t>lanului dr producţie ?, a ncheta cco
n 11nicG realLmli1 la !ntrc-prinderen de /\ utoc<.mioa
ne. sub genericul ,.!n fiecare scclor. în fiecare uni
·.1r1· nonomica - un clima• ele resoonsabilita~l'. 
o t•inP şi disc1plin{1 ". demonstrează u serioasa cb
tun. ·nl<.re. o ct&n<J<lslcre ca .. din interior·· a reali-
1,1l•1r. cce,1 cc pl'rtnite autorului ,;1 exprime un 

r.unrt <.le \'CUl'n crit1t· \'clwnwnt. dar mai ;;Jeo; să 
fc:·e. în înche.cre, şi cite\•a sugestii (culese de alt

fel de J,, inlerlocutt.ri. a~a cum precizenzăl. Scrisă 
SUl"CÎnl. Ja (1bit•ct. rar<1 nici 11 \'Orbă În PIUS. '>UJid 

ir~umentat,1 ~1 suc.erînci mi.iloact' concrete de re
"l('dum:: a sitm1dc1 . a1wheta 'nts-c1tati1 ~e 'n'icrie 
, 1 rt ot:mer::.unh• ;.rnblic.,..·1(·t> cu n•alii efi.:ic!'lt<i 

D 111 .. Fla(·:i ra"' (11 martlt') 1·<:'marcăm 'ln
cht:la pc u '<..~ma dn\~(1 nouă. tuturor : 
„Cc r,1ccli ta legat.ni a i unui nobil -:; i 

s lint tc::.t a m cnt ? Crcşlcrra limbii româneşti ş-a pa 
triei .-im.lire". Ins~ 1ra1;1 de 1mplinirea a J 20 de 

'l. cit. c;n<l. în m<1i 181i7. a Bucureşti. ;.1 l '•Si t >'1-

• 1cat;1 „Sociclalca LHr rar:\ Rom ,ină ··.ale cai·ei 1u-
cră.ri au ous baze'e Ac~clem1ei H ,mâne. an-
che•a adre~e.adi m'li multor oameni dc 
cu1lur.'.i invit.:t\ia ele a-şi spune cuvintul pri,·ind 
.. C1 e-;l<..1l'<t lamb11 rnm:mt•:>li '. propunîndu-le ca 
punct ele pornire trei întrcbftri. In acest număr. 
1·t•\ i:,lc1 mscrL•az<1 111;ll'turil perl inente semnate df' : 
Titus l'opo~ici <..Datoria P<' care o avem loli ') : 
G. Uimis ia nu („l'n•ocuparPa de sta rea limbii e o 
clat0rie a fiet·an•1 ~i>nerntii"): Aurel Co1;aci 
(„Liml.)a romfrnd in spiritua li taten ci ) : Dan Gri
gort"SC' ll („Limba lllHli pnpC1r t' un tezaur„). Ileana 
Yulpc~t'U („ ln malL'l'Jl· ele llct•n (e. î n \'iată mi-am 
pernw, dlHl singura: cca în l1J1Jlogic"). Ancheta -
din care l'l'tinc1n ca " chintcscntă a opiniilor ex
numal1o de parlidp,11lti. C'U\'m le.e scriitoarei Ileana 
\'ulpes~u : . F11nd 11\,1i preo;us etc to:1le. garan(ia 
!'pinluaiilt1lli unui popot'. Jimba 1·[11nine Cllf.lr,dL• 
"' m:li'tor t·h1'1.1~ al 1uturor bucuriilor si al tuturor 
tri:.'e(ilor salc" - org·ini74'lli1 ele Aurelian Titu 
Dum·•rescu s1• înscrie de pe ac~lm ca •) 
l;luclabil;i ini\i:-1\i,·:1 si o cl•rti1 c·ontributie la con
~fintll'ca tialonei !1t·c5rl'i ~enPratii de a cultiYa 
limba na\ionnla ca pe un tezaur dP pret al p ..i 
f)nrulu, nn!>tl'u 

OBSF.ln' .\TOR 
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nr..astre o suit{1 ele <Wlicole şi rf'
po:'J.Je despre ~ust ul îndoielnic nl 
m,1r obicctivr artistic<' ş i clr uz 
casnit (s.n.). într o enumer.1rc pe 
umăt.ate serio<.tsâ. pe .iumntnite co-

Fără supărare ! 

mică. după mocklul cl'lebru ul lui 
Caragiale din schil~i La Moşi , am 
incrimin.ut şi nişte clifltZo•:WC' s(e. 
,·eo rea lizate în chip de r.arl<' (.„) ·-. 
Tredml cu vrdcrc•t „obiertive1e ar
tis\Jce şi de uz casnic „ precum ~ i 
modesta autosituan· în umbra m a
relui Caragiale. citim în continua-
re: „Dintr-o iner\il' ·1 1\'.1\ion:imen
tului meu. putin dedat cu tchnic'1. 
şi din moli \'C cu 111t ul confuze Pl' 
r.are n-aş pute·1 sfi k descilcc!-,' 
acum. dintr-o cl11cunwnt.a:·p in..;u!·1-
c:entă mai P•' şlt"HI spus. am n•ri
buil. atunci. acel<' clifuzonrt' Int:·e
prîndcrii „Elt·ctron1ca~. aruncind 
asupra acestei.a şi o im·oluntar:i 
umbră de îndoi.ală. d<'si cei cunos
c·ălori ştiu că produsele act•:-.tei in
treprinderi concure3Ză la un niv<'! 
atit de în.alt pe piat.a interm1\ :.i
nală. incit ign1m~inlPl1• mek rîn
duri ele alunei nici n-w· fi trebuit 
~ă aihr1 îndrăzneala ~lŞl'iii1·ii lor i:1 

pagina'. 

DE PRIN PRESĂ ADUNATE ... 

După această „mea culpa" iwr
µ1•i n.i;ătur dt: vu i ua:.~1 u1 mc.0.1:;1 
întru „spiil.area păc.atclur". desigur 
- un report.a.i despre acti,·iLatPa 
intreprinderii „Electronica". Au10-
n1l uilă insi'i a face o preciL.an• 
elementară: cui aparţineau de fapt 
clill\,7.oarele .,incriminate", cum ie 
numeşte. Dacă prim;.1 dalft ,·r1-
tica avusese o adresă greŞită. ~1cu:n 
nu m3i are nici o adresă. Norw· 
cit din reportaj nu lipsesc obser 
\'atiile profunde (..frigul stimulea.rn 
~inceril.alea "). figurile cte stil <..dl'l 
geamul pe care pti\'esc răsar f10:·1 
de gheaţă ca o sorcoYă veselă. ca 
un da.· galactic pentru oamenii 
muncii ele la «Electronica„ "l sau 
aprecit-ri de în.altă rign.are ştii ni i
fică ( .. această instituţie care şi lui 
Philips i-ar fi făcut în dudii"I. 

• Din patru în patru i;i} <' 

Cităm dintr-o nr,tă apf1rulă în 
„l::coul" - Bistrita Năsăud (3 fe-

bru.ll'ie) : „P;,renu ghe1e de înc:·c
<lCJ'(.'. fileule pen t r u iarnă. pentru 
cln1111 lung, ş i le încălţa cloar în
tr- a patra zi de 1rnrtat (s.n.) ". De 
întc les se înţelege. ce e drept, dar 
nu ne putem mul(umi cu <itît. 

e .\tri h ute ~ i atribuţii 

Un inten·iu publicat în .,'.\1unca " 
(12 lt•brU<lrie) ne infonneaz[1: .. Pen
tru ca o jucărie. considerăm 'l0Î. 

ti·ebuie oferită, încercată. dem·m
strind cu acest prilej şi modul <'i 
el(• func\ionare. de manevr.'lre. 'l~i

litatea. Acestea trebuie să fie '>i 
sint a tributele vinzăt-0rului (s.n.) . ._ 
Cu alte cuvinte. atributele (nu nt1·i
bu\iile !) \•inzătorilot· sini. functio
n.are:i. manevrare:•. utilii.alea ? 

BREF 
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• Către cititori. Cu numă
rul acesta am mărit putin 
formalul ziaru lui oenti·u a pu-
1t'1 trata şi oricare cesli uni 
locule şi ele ord ine oolitică. 
n&dă.iduind că vom putea face 
si1 aµară regulat în fiecare 
ioi . Am îmbună t ătit hîrti;i si 
tip~1rul.. 

C'u aceasli'\ ocaziune multu
p·dm abonat ilur cure au bi
rwvoit <l ne încuraia. niălind 
:ibnnamentele ue (J .iumătate 

cif' an sau ne u n an întreg. 
Din orice clase ar face par

te. ~;1 fie siguri că ideile ce 
~us tinem ln acest ziar sînt 
nc0lea care a u s<i orcocune 
mul1 socic1atea în viilor si. 
mai curind uri m<ii tîrziu. ni
n1eni nu ie va putea oori de 
n se răs1Jlndi în mnsa pn
JJoruiui . („Lampa". nublica\ie' 
:-:(\rial istă. l!l martie> 1!!7i) 

• Doui'. noi ziare au aoă
ni · ele curîncl in Capi tală: 
„ Pisil'a „. ziar urn,Jrist săp!;·1-

n;înnl. şi .. Flautul". care a
nnn· ele două ori pe 1 ună. Le 
11!·lu~1 viată lungă. („Guten
bng"'. 22 mart ie l 837) 

• P a mfletul „ 13 o m ba" 
(nr;\ila) a apărut din nou. El 
ne spune că imore.iurări PO
litin• si chestiuni de ordine 
Iveala <.1u focut sii înceteze la 
19 ianuarie t recut. cîncl a 
apărut ziarul „Brăila" oe 
care l-a dai în schimb abo
nat ilnr. 

Mai mlaugă că r i:<mîne ne
~·chirnbată în .. printi1rnril0 
sale"· si cf1 c independent de 
or ir0 coterie politică·'. („Lam-
pa" . l!l martie lfla7) 

• „ Dunărea ele .ios'' c tit
lul unu i nou ziar apărut ln 
Galati. ca organ al oai·tidul\4 
l'berai din localitate. („Răs

h oiul ", 25 martie 1887) 

• Palatul ele .Just.ilic. Nii
nistrul .iustiliei va aoroba cu 
<•~l!'ccnri restrict ii oferta d-lui 
Cutaricla oentru cunstrnirca a
ce stui palat. La rn martie cu
rent se \'a Line licitalia la 
minister pentru darea în în-
1 reoi i nclere a I ucrări lor de 
fif'r ~i Jemn pentru pardoseli 
si acoperise necesa re Palatu-

lui ele .Justit ie. ( .. Rilsboiul", 
27 n\ar1 ie J 887J. 

• Camera a n.tat ieri cre
di le pcn tru ca o tarea anelor 
mi nerale ele la Câlirnănesti si 
a lte l <1calităti. („ Uni"ers ul ", 2:1 
martie I:;ffi). 

• Confcrinta d- lui Dr. A . 
Ureche. tinulă la Ateneu. a 
avut un succes deosebit. Su
biectul a fost Despre eredi
tate. Tin<'lrul cunferentiar si-a 
îmbo.e.ătit c:onferinta cu nu
mer0ase tablouri. re spriji
neau puternic toate afirma-
1 iilf' sal0. ( .. Natiunca·'. () mar
t ie UllJi). 

• Cele trri calcclrc. S-<1 ac
l i·mat legea oentru înl'iin\area 
<'. trei catedre noi la facul
tatea de med i c i nă d in Bucu
re ~t i s i nt.>ntru numirea d-lor 
:\saki. Dabe.5 si Calenderu cn 
t i1ulari a i acestor catedre. 
( .. R:hhoiul", !.l martie 1887). 

• Operaţie ranl. lc.ri ci. Sc
verean u a f[1cut o c,pernt i unc 
ilY11Jortantă. la spitalul Coltii. 
unei temei inc[1 tinără. care 
il\'<'a o 5plină 0normă hiot.>r
t rof irit:î si in acelaşi timo flo
t;1nti1 în cavitnlca abc\,)mi-
11;1!<1. 

Au asistat la această ope
rat ie - prima în tara noas-
1 ·„1 - mai multi doctori si 
iVl. Kogălniceanu. („Univer
sul''. lG mor1ie 1BB7). 

• G:rnC'hctul Comunei. Ani
\'C'l'Sarea Comune i de la 1871 a 
fost s[;rbătvrilft în Paris de 
i·evol utionari ori n mai multe 
banc he le. 

Cel mai însemnat a fost cel 
a l Blanciuisti lor. Luaseră par-
1e pe~ te 600 de persoane. In
t re altii a vorbit cetătf'nna 
Lui5a iVlichel : 

- Salul. zise ca. Comuna 
,·iilorului. re volutia universa-
1;1. sfîn;itul războaielor fratri
cide. finea exolllalării om •Jlui 
nr in om ... Salut pe cei care 
vor muri pc>nlru 

cnuza. 
Celelal1e ti·ei banchete au 

Iu~t linule de anarhisli. p0si
bili şli şi ele guesdisti (socia
li~li din jurul ziarului Cri 
dL, Peuple"). Totul s-a pelre-

• 

celt în cca mai de ol ină or
dine ş i linişte: . („Lampa", 19 
!O,)l'[ie 1B87). 

• Babele. Dacă se poale 
cc1mpara cu ceva omul. apoi 
nu se poate co~oara cu ni
m ic mai bine decît cu zilele 
<k la inceput ul I u1 martie. Nu 
,.,;nL în tot anul zile mai 
~chimbătoare ca acestea. Luni 
c ,.,oare. oe stradele p r incipa
le furnir<'\ l umea în cele cinci 
cuiori ale Capitalei ... Marii e 
p!uie. miercuri e zăpadă si iar 
;-.;ipaclă. 

Crezi c;'\ s-a intors iarna 
cum se cade înapoi. 

Joi însă e iarăsi zi fru
moasă. 

Toată lumea. stiincl ele a
crasLu nes ta tornicie a limou-
1 ui. îşi a lege cîtc o babă. ln 
nceste 7i le. clar numai în a
cesle zile. chiar si cele mai 
Ii ne re si frumoase cu oi Ie pri
mesc a fi babe ... 

1 mi amintesc cu c,arPcare 
duio~ie o babfl de fel ul aces
ta. o babi1 de numai 16 :mi. 
IJiîngin<l ru lacrimi mari si 
scriincl în jurnalul ei cu mî
na- i a l bă si înfăsurntă în fi
rc> le de miita~e ale m ii! iişo
ru lui : 

.. Ieri am fost babu. dar o 
1>ab..i asa de urîtă ... .asa de 
re1 ... aşa elf' col\ată ... ·· 

?'iindci\ oomenii cu,·în1ul 
măl'f işor. să-mi da(i voie s:i 
, .[t ai·[1t aici un obicei 00nu
lc;r. 

La tară. fiecare fală îsi !ea
'~ii la mînii sau la ail fire 
lurigi alb<' sau rusii de mă

tase. sa u de ai·nici. Multe m~1i 
atirn~1 şi cite o sfănloaicii. 

ni:,fea sau rubea. 
Aceste mărlisuarc le poar

t<'.'1 ele la 1 ·nînă la sfîrsitul 
lui mortie. Apoi îl atîrnă fie
care de crăcile unu i tr:mdn
lir si urc gri ia de a se u ita. 
prim~1vara. ca si't vază dacă 

n-·a rilstlrit vreun boboc alb 
sau rosu în apropierea lui. 

Am intrebot oclat.:i oe u fufă 
rrunroasă : 

- Pentru ce pun0ti voi 
m:1n1şoarC'IC oe trandaf'iri ? 

- i'entru ca su fim albe 
si rumene peste vară. („Răs

boiul ", 5 marii<:> Hlll'i). 

Dr. Rodi ca ŞERBĂNESCU 



„Prin însăşi natura idealurilor sale, tineretul reprezintă o uriaşă forţă a 
progresului ş i păcii, care p oate aduce o contribuţie deosebit de importantă ia 
transformarea innoitoare a societăţi i umane, la lupta popoarelor pentru l i
bertate ş i independenţă, împotriva imperialismului, la instaurarea unei pol itici 
de echitate între state, bazată pe respectarea dreptului sacru ,al fiecăru i 
popor de a-ş1 hotărî singur soa rta, fără nici un amestec d in afară". 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Preso revolutionoră de tineret 
di11 România 

Tinăra gencratie. prin dinamis
mul şi receptivitate.a ci la ideile „ cauzele generoase, a repre,:ent3t 
dintotdeauna un facL01· ele p rogres. 
v prezentă entuziastă în tn<tri!e 
.upte sociale şi nalion.ale. 

Angajarea tineretului român in 
f:ămîntarile si infăptui1·ile istorice 
ale neamului - unirea. cucerirc,i 
şi apărarea independentei, a drep
urilor şi libertăţilor democratice. 

1.ctoria revolutiei de eliberare so
~1a:ă şi na(ională, ant if.asci.stă s i 
,,n'.iimperialistă, etape ale unui 
n:oces revolu\ionar continuu - s- 11 

distins prin trăire .a1·dentă, abnt>
ga(ie şi spiril ele sacrificiu. 

Presa de info1·mare general<'.1 <i 
consemnat de-a lungul deceniilor 
multe asemenea fapte demne tJ,• 
~instire, dar în mod nemi.ilocil. în 
toată complexiLatea lor. ao.pinatiil" 
:inerei generaiii s-au reflectat îl"l 
propriile ei public.a\ii. in special 
in cele socialisle. muncitor<.'sli. re
'.olutionare. 
Preocupările penl:ru gazetărie ale 

tinerilor intelectuali a\r.asi de iclr.il<> 
socialiste s-au mani(e.slat cu mult 
iMintea existen\ei unei miscări or
•anizatc de tinerel. în pr<.'Sa nre
;aş0ptislă si oa<:ontisti\. în cca l}ni
unistă s.au sprijinitoare a luDt.e1 clP 
independentă. în primele publicaţii 
socialiste şi munciloreşli si în or
ganele de presă ale p r imului 1)Clrtid 
al munci t.orîlor. fondat în 1893. aie 
cercurilor „România muncitoarl' " 
de la începutul secolului nostru. 

ln .papalei, au existat chiar în
cercări ele edit.are a unor public.alii 
proprii. Dr. Ştefan S!incă. d_c pilelii~ 
!a \'Îrsta de 22 de ani. facea .~~. 
apară la Hucureşri. în 1887. gazeta 
„Lumina". iar. peste doi ani. Gara
bct !brăileanu, P anait Muşoiu si 
Eugen • Vaian, proaspe\i absolvenli 
de liceu, scoteau l.a R·oman 12 nu
mere din revista hilunară „$<"oala. 

nouă". 
Cea clintii publicaţie reprezcnl't

livă pent.ru tineretul muncitor din 
Rom1inia a fost. în!i,ă. „Foaia tînă
rului '·, scoasă din aprilie 1910 sub 

egida cercului „Tineretul muncitor" 
din Bucureşti. Menirea gazelei era 
să „stringă toi mai mult rîndu
rilt> ", ad icii să a ntreneze cît m..ii 
mulţi tineri. să faciliteze leg[1iuri!e 
inke cercuri, să militeze în d ire'..'.
\ia centralizării şi unificării miş·
cf1ri i ele t ineret. Tot oda tă, să cle7.-

65 de ani 

de la 
crearea U. T.C. 

vălu ie surcrin\ele ucenic:ilo.r. ale 
tineri lot' muncitori :;;i s~1 sus\ in[1 
ac.:t iu nile rcvenclicati\·e ale .acestun1. 
Printre redaetori si C'olabor.:.itori SL' 

a l'ktu Teodor lordclchcscu, Ion Pa~. 
p:·ecum şi poetul t ipogrxif Ştefan 
Păunescu. 

Cind. în 191:3. se re:1lize.ază într-:J 
prim;! formă unita·te.a. prin crearea 
Miscării tineretului muncitorPse din 
I:omânia. fa\ă de care diferi tele 
cercuri dc\'i n sec:(ii. „Foaia iinăru
lui" se tl'ansformă în org,anul cen
tr:i! a l acesteia. 

r~ .:iceast<~ c<ili!.ate \'a continua 
.sfi apară pină in oc:Lomb:·ie l!JHi. 
c-ind impărtf1şeşte .soark1 organului 
P.al'liclului Social Democrat. „Lup
ta ·-. interzis de autorilăti încă din 
ţu1~:.1 iulie. 

tn împrejurările retragerii trupe
lor ele ocupatie. după înfringerea 
Putenlor centrale si infăotuirea 
idealului Marii Uniri. chiar la 1 
decembrie 1918. pe cînd lo<1 Alba 
Iulia er.a prncltamată unirea Trnn
sil\·aniei cu tara mamă. „Foaia ti· 
nărului " îşi relua activi t.atea. 
~oua serie cuprinde o arie te

matică mai l1arg~1 . reflectînd reali
ta le.a economică. sociolă. cullurahi 
şi preocupării<.' tineretului revolu
ţionar. O alen\ic deosebită era a
cordată „lămuririi socialismul ui sti-

in(ific, ca ş i luptelor pentru infăp
lu i1·ea societăHi viitoare". 

Cînd în lfH9, ca urma.re a or :
ent[1ri i mai ferme spre stînga, spre 
curentul revolutinn.ar din mişcarea 
muncitoreasd1, denumire.a mişcăr!i 
de tinere( se schimbă în Miscarca 
tin<'retului sorialist din Romfmia, 
are loc şi modificarea corespunză
toare & Litiului gazetei. din „Foaia 
t în<'.1rul ui ·-, în „Tineretul socialist". 
„.\m c1·c1:u( de cuviiniă - explica 
gazela - să-i 1>1mem acPs! titl u care 
in două cuvinte arată tutur or ceea 
ce sin tem ş i ceea ce vrem să f im". 

„Tineretul socialist·•, al cărni 
prim număr datează clin 1 iulie 1918. 
marchează un progres în presa de 
tineret. mai a les în privin(a con 
ţinutului . Lucru firesc. î n truc:ît re
t'leel<i procesul de maturizare şi 
darific~1re ideologică, iavînlul revo-
luţionar care cuprinsese întreaga 
mişc~1re muncitorea..5că. tendinţa 
or;:;an izării ci pe baze nCJi. Suprimată 
în urma grevei generale din oc
lnmbrie 1 !)20. gazela reapare J.:i 211 
<iprilie 1!>:211, în <:1junul istoricului 
congres de făul'ire a Partidului 
Comunist Romfln. „Sintem par te a 
proletariatului, a clasei muncitoare, 
incliferent dacă sîntem muncitori, 
so ldaţi, şcolari sau studenţi. Intrea
ga luptă a clasei m uncitoare ne 
interesează ele aproape, e propria 
noastră luptă" - se preciza în 
primul editori.al intitulat ,,Spre o 
viaiă nouă". 
După o nouă întrerupere a act.i

vită\ii, „Tine1·etul socialist" re.npare 
la 28 augusL 19·21. Meritul gazetei 
in luni le care iau urmat constă in 
ducered. campaniei pentru reorgani
zarea mişcării sindicale. în conditiile 
creşterii o fensivei patronale. „cea 
mai fi umoasă campanie pentru or
i::-anizarea in s indicate clin cite s-au 
făcut vreodată la noi ", cum o elo
gia Comitetul Executiv provizor iu 
în raporlul prezenbat la Congres'ul 
al II-iea al P.C.R. din octomb1·ie 
1()'22. 

Tn p.al'aJel. sub cond ucerea oarti „ 
dului, se ducea lupt.a pentru fău-
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Din tradiţiile progresiste 
ale presei româneşti 

rirea or~;in1za\iei unict• de tineret. 
J;i .o;cara întregii \[1n, luptf1 ~tne\·o

ic.:is[1 din cauza c 1r:ichxu u1 semi
lc•gal al mişcfl1 i1 ~· a LXisit:>n\ei. în 
par,1lcl. .1 tr-e1 organi.t<1t1 regionale 
t·u 'l>Ccificul lor. 

Dificitri era ~· munc<1 de t>di~"lre 
a gazelei, cu iot .... priJinuJ cititon!vr 
l'~tre t r imi1t•a11 ee:reri de ab,">n~mc•n• 
şi c„re.'>pondt"l\l'. Lipsea locaiuJ 
propriu şi d1• iltCea redactarea ::; 
lrl'hul'ilf' : 1ilm1n1strntivt> se f:"'1ce.1u 
mc1·e.1 in ;1lt ll•c. pe ascuns. pentrt: 
<I nu .~ll':lgc.• aten\ia Siguranţei asu 
pr;1 ;.wllviştilor La sfîrşitul anului 
lH:ll a lo:;t ind1iriată o baraci1 cit> 
stin<lur i in ,1.trada Brezoianu. rarC' 
Sl!-1'\"l'<l l'.U Sl'Uill alît g· 1zetc1 cît '.li 
Cnmitc.•lului Ct>n lrnl al :\l işcfiri1 ti· 
nt.•n•t 11 l 11 sot'i:ll ~· 

T n m·eslt• c·ondi \ 1 i. :i~rav~1 lf' de 
an•sl.1t'<':l în mm 1 !l2 I a numeros! 
comuni::;ti. intre c.·are ::oi conduci1"A: 1 
1.1 i tinl•rt'lului. mlşe.1r<'a muncito-

t„1sc:'1 ':H pt·l·s:1 t.'I nu gă.'iit t I u'>i 
resursell• pentru ;1-şi continua '>I 
.nl!"hi "a 1.1p 1 

I.a l!I 20 martir 1922 are loc 
Conf('rinţa gent>rală a tin eretului 
-.odalist. 'Tlcln'.t:n de cot tui ă ·, 
"lnria '1115c:1r11 n!\·olu\ion:i.rc de ti

nt:rl'l din Rc.mimu1. intmcit mar
cl:l•az:1 inc1>Jl t1tul c.·rl•ririi or~:ini1..a1ie' 
t.r.1t:I.'. mnrx1.-.'-ll•nini:;te. la sc.ar>1 

nnt 1on<t1;1. sub ronduct:1 ca Par• idu
lui Comunist H.omân. 

T n l'oloa nclt• g~1ze:e1 „ Tiner (•( 11! 
sodalist ". căreia din Jun 1 i"lm ·1rie 
I !l:!2 1 st' al:H urast• noul rirJ.p n d'..! 
presa în limb·1 m'.lghim„1 ::ii Uniunii 
tineret.ului muncitor d in A1·dt'.<1l si 
l ;a11at, .. Hjumunkus·· rr;n[1rul mun·
C"i tor). nu fost J)llbliC'lk c>rd111e::t ele 
zi ~l ('onfNintei. numt'n1<1<;l' art ic 'lle 
con.o:;:ic„·;i te problt'mel<>r Cl' lrt'lrni~1u 

soluli·111ah• nrN·um s1 clocumenle 
:idoptnlt• ele forul tineretului r<'vo
h1t1on:ir 

D in l!l22 pină in l!l24, ani d<' 
consr liclnrC' o uni1r1tii m isc;irii ri> 
\'oluţion.1rc <IP tineret. „Tinrr<.'1111 

-- • .r t_:. ~i 

Tânărul· Leninist 
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socialii.I" răminc princip.:ilul l'Î nr
~nn de p;csi\ 

A1.:ea„ta ~azctă e.-,ll' "econd;1ltl '>I 
le allL oubhcat1i. t·u o durnta mal • 
~cur:a. ~uspendatc de :iutoi·iti't\i. 
dup;1 citen1 luni s:'l11 ch:ar du;:>;\ 
primul numfir. 

Astfel. in !ut·ul lui „lfjt'11nunk:is", 
.„uprimat:'1 !:i sfir'lilul onului Hl.?~. 
1e:.te t.'d 1ati1 1,i :n dt·:l·:nbriP ;lcel<1~. 
:111 „ U jll garda ·· CT1n.1rn iwnlă). 
Hlr[1 1ns[1 a • t1ll11·1zat:"I s.1 t'(in

tinue. 
Pen1 ru scur• timp (Sl'Plcmbrie 

192:.! - tebrua1 ic 192:l) aparl' }I 

„Arbeil<•r jugcntl ·· (Tinc1·ptul mun
ci tor). ca organ al u n<'r<•l ului mu n-
ci tvr din T1-.ansil\-ar1ia. Aarrnt si 
Bueo\'in.a. · 

:\um;1rul din fi aprilic 1!1:.!-1 .1l 
.. Ttnere1ulu1 socialist „ în l'<ll't .1 

apărut raportul a.nunt i nd „Noua 
orientare a Uniunii f im•r l'lului 4'0-
cialisl din Rom.ini a" ş1 st• pr<'c1z. 
trt•cerL'1 Un uni Ti11cren1lu1 Sot·1.i· 
l1st clin Romiin1:1 sub conclt1cc•n::1 
P.ar-iidului Comunist Homfin. <~te ~· 
u!•imul d'n c-T1;r,·1 supr'rn~1ni c.:1-
7.Clei. C. u man t'll '1 uri \a rea oa ·p 
la l '.\I ai 1924. data stabilita i>cntru 
anunlarea publica a adoptării d l'
numirii dr l ' niunca 'llner etului Co
munist. pe baz.J r('ft -l ne 1 ulu 
dcsffu, 1ra în prcak1b1l. Tipa. 1r1• 1 
.c;-.:1 lă1.:ut in c·ondi\ii cl<•o„l•btt ci» 
grele. in•n1cit tip<1gr:1f1lur li :>.t' 

inter~i.sese acL:.t luc.-ru d!' ditrc r,;_ 
mi!>.:.1rul rf'~al. ia1· cond1\ii pentru 
un tipnr l'll to' ul llc•gal int:t1 nu 
existau. S-a găsit te.tuşi o mil'•i 
tipografic în Bucurf'~ti. as1gurinclu 
se şi .-:"1sp1ncli re;1 g lll•1l'i prin11·1· 
tineri 

„Tincn•tul i;odalist ". singura pu
hlic:i!i<' eomuni,1. t i1 c·e .a ;1pilrt1t 111 
,1tri ITIC>l11Cnl in nom[ini~l. l'UPnn
l!Pa m.111ifcsllll cnmlln al C l'. al 
P C.R ş1 C.C. ni UTC c·<irP 
<mun\a in moci of1c1al ;ifilit.'l'"'I 
U.T.S. la lnte:·nation:i ln Comunb•f1 
a T int·retului şi nou.a lltul."lt.urfi. su'' 
c..ire 1>r).(an1zalia va adi\'a ele aici 
fnainte • 

Ca si partidul c• munist. Uniunc.1 
Tine;etulu' Comunis:. M'oa,{1 în a
f:.ll".i legii în 1!J2~ şi lf>\•iti'i. d,• 
a.semen<>a. prin .arest.arca un11r c:1-
dre rond :cătoart.>. n i;!{1.sit mod<lli-
1{; lle ele• a-şi contlnna <i(:tivit.nte:t 
S.slemul de organiz."ln' c.sh• :icl.1p-

1• noilor condiţii. 
Propa~andt•i prin pn::.1"1 i ,p :t

cordă o aten\iP "J>t•t·iali1 si. în 
ciud,1 măsuri!o:· n•slrictin•. :i per
.secutiilor. sint eclitale numt'l'(l<1sc 
publiea\ii ilegnll' şi chiar lt'g;ik 

.. Tineretul snci;ilist ", inl<•rzis Î'l 
mai 1924. a frist înlocuii. ea org:111 
central de presi1 al U.T.C„ de „Ti 
năru l leninis t". Chiar primul nu
mul'. din ckcemhric 192.J, ş..1piro
gl':ifi.at, în format mic, a fost con-

!iscat în mare parte. iar reciactv.11 
nrest;1ti. Cu 'oate ace.ste,'l. c•ditaru 
va continua pînă in ma1 19:iu. Mal 
muli. :1c1.:.a.stă publicatie \'a m·ea 
uneh• pcr!oade şi eclitii 1denL. 
traduse în limbile m.aghiar{1 ş rusi 

Pnn materialele publicate, • • 
nărui leni ni:;\·· a contribuit la ed. 
l'.il"t'a politico-idcolo~icf1 a t:ncre•„ 
lui, la cvnsolidarea organ!:taton 
;1 Uniunii Tineretului Comun!s• 
m11b1hl'.are~1 penlru lupta re\·eod · 
<·ati\',1, sub conducere.a P<u·Udm 
Comunist Romim. Tennlka este 
<> mare di,·cr„itate. unind cont 
crond1ti1!e apariţiei. fapt c-„1re 
t•xpli<.':l prin numtirul corespondc: 
ţi!or şi colaboratonlc1r. Simpl 1 ec •. 
me:·are a unor tillw·i de rubrlc 
ilustrN1zf1 in m"">cl dcstu de 
gcstiv Jegatirilc clrntre rt'd<1t•\ie . 
l'ilitn ·1 · „Scrisori din lară"', „Corr-· 
pondc•nl•\ muncitoreaSt·ă ", „Anchrt 
din Aahrici „. „0<.' Ia organizaţii " e 

PPntru ·1 sp!·ijmi apnri\Î:I or „. 
nutui s.:1u central. u:r.C'. •1 inrain\a 
eom1s11 regionale şi locale all.! pre 
S<'i. pe linga propriill• sale orgl 
ni1..-1(ii, cnre pe de ,, p.arle aduna 
1nform.iţiih• din fab!'Îci. ele 1n sa'.(. 
clin ~rnlr. faculttJ\1 JK•ntru u 
n·dactillor. iar pe de uită p:irlc 
asi~urau difuzarea publicaţ1e1 
colcclareî de fondun in folosul e1 

PP ling[1 .Tinărul leninist", tt 
anM un ·1h le indr una >r ~I 
lari:ului artiv rrvolujiona r o;, al 
111.1M•lor de zc·i le mii atl nere-
tu1 i xp oakit ~i asuprit·· (.s.n) 
t·um se preciw în numărul clin n . 
iembrit• l!l34. pentru cadrl'it! de 
condun~re a fost e'l;•a• i in P"ri 
11ada dc·n•mbrie rn:io - iuni. )·•3j 

c• noua ublicat1<' · .. Bulrtinul C.C'. 
.li L.T.C. ··. Dac.:1 PI im 11 11·-.an 
C'l'ntrnl îmbrăţişa. datori:;i pr J11IU
I Ul MIU. o tematicfi l:l r~fi. Cf'I ck-11 
cl11ile 1 se .cupa de prob!cmt• orr:a· 
niz:1torice şi cleologice. El<' for· 
nw·•zi1 nuclt'ul unui acle\';"\ral sis· 
tc.•m cit· public.:i\ii ilcgall'. c"ll"c ma 
t·up1· ndc org.1nc de prC'.su n•gionale 
şi loc~1lc. cu con\inut gent•ral adec· 
\'al, precum şi altele. eu tt·lYUltici 
specificii ce s~ aclres..1u unri sin· 
gur(' categorii a tineretului re\'O· 



in Jimba rom;inl\ i;au i.1 
nationalităţ1l11r c1mloc11i-

-e•. 
r;.„lrc pub1 ·~'lţiilc cu ('ontin 1t 

cn1•ral fa<· par l'. tll' pi lcl:"t „.\.vau 
r;rb" i .. Timira i:-ardă •·, a'e , 

: , it in B it . ·~ i a U.T.C., 
.Knmmnni!.ta Il'.ii1111un k;is" (Ti nărn l 
~·:i •r t >1 st). ( •llli c.tului 

:?gi....„ ctin T anstl\ 1 .a. „Garcl.1 
lhi~ a tineretului m oldon•an". a 
C "•i el i n" 1" , l\1nld ' 1 s.1 
~hncitorul ro;u„ c.,nst~in' ). „. \ -

nn{artla ro~ir" (Plo'('!>lil. „Tinăru I 
11u11itor" <Tg Mun~l. tlJ.al<• c< 
a•e 1n 1.n.i il011lui a\·înt n:--.11u 
t1„mr din l!J2!l-1033. 

PJb!!roliile cu tcmnlic;'i .spcci<illl 
de o mar<' clin•rsilatc, rt:'fl('( 

~d prco<·upăril<' tinC'retului. 11r 
• .orii socio-profP:o.1onalc. ele o:·c
::re, ele virsta etc. Au apăru•, 

astrei. iuit.ele pl'ntru muncitor , 
I ca :-c.amii ('cfc:'rişti : „Tiniirnl 

ttfnist" (noiembrie Hl33). ' „.m 
'iecţiunii tincrt•t.ului sin<l1c~1tului u 

'.a C.F H. din Buc·.1rlo'şti. „Tîn11-
nil C.F.R.-ist" Cfcbru;irie l'l31l 
celui< U T.C. ele la Alclit•rcl<' C.F.H 
B.wreşi1, ;1mbele ilegale. „Tinărul 
lipi.ălor" (februa1·ie l!l2tll. c.'lre 
adres,;1 deopotrivii tinerilor munci· 

şi \ăr.1ni. .api\ rut in mc1cl lc~a 1. 
dar suprima! clupă mmwi patrn 
nurr.ere din cauza continu!Lilul re
r '"tlomr. 

T::icretului si\ll'.'c i .... 1u 
:ale publica(ii specialt'. 

'!a mai rC'prez<'nl:itiv' 
~ăr-J' dm 'l iE'm'r 

~ un.e l!l33. in mCY 
g;inalCC:1lUT.C 

r-.~1 de"
;, l ·e C.fll'l' 

„Brazda". 
1931 p' l 

ilcg,11. C~l 

x~m; ""n'. ru s J ll 1ti au f1,...t 
rd1'.1tc. pini'i in I !136, nouă onnne 
de ;ir<'să. fi<' il<'i.:ale. llcclarindu-şi 
apal".enenta la U.T.C„ !ic lc~alc, 
pretin~ incl<·pC'nrlcntP. snu sub e::i • 
da unor org,ani7.n\ii conduse )i in-

1r"'-fp ... ,.. P>„tirlul Comunist. 
D • prim catci::ori<' fA<' parte 
.'itudentul rcvolutionar" Cfebruari„ 

:embne 1!113) celul(•i co-
m.nL-;re de la Uni\'crs t~· <'ii cl1:i 
Clu'. , , „Sludcntul leninist" (mar-
e 1!13~) s'u .,entiln c• "Tlunis', 

d •. Bucurrşti. C"'a p11bllf"ltii lcs::1le 
„Viaţa universitară" f r1nm-

b · J'l25l 'Pt,minal ~J l' mii 
~hJOl?l1i.lOI 1ndPpPnrlrnt1 „ldl'{'.1 
anilrr..,ilară" (10 dccembriP l 'l2'1 

Din tradiţiile progresiste 
româneşti ale 

20 apr1 ' J!l2Hl 1rg,rn indcpcndt•nl, 
„st udcnţim<'a nouă" (h bru:u·i•' 
I l I - • p: ii t HJ:3~1 ~i „Lupta uni
Wrltitan\" (fC'bru.aric I !J3:J), ale st \I 
d1 „. 1r ant"'1.c;cişli din Bucw·e!)I„ 
„'>tud<'nlul rom.în" (vctombr e l!ITi 

mai l!J:l!i). edit~1t tot k1 Bu 1-

.-cşl i <11 Fnmtul studcntcsc c'IC'mo
<·i·at. !n slirşil, :-tmfon(ii cu \'Ccit•ri 
l'l'\'oluţi:>n..are. clemocratic,, care 
studie>u în sll 'in(llatr au ed1t3\ în 
mQd il<'g.1! .. Lupta 'tudentea'iră" 

(i<11H1arie 1931 ;q>: ilie w:121 ,•1 
__ .,_. __ _.... .... „ 

Ccho~lm •t:i.a :;.1 
„01·umul nost r u " 
19:~2) în F1' mta 

in mod legal, 
(primă\';.1ra lui 

A existat şi > inccr<.are cie a 't' 
<-di1a o public: tiP pentru tinerelul 
' n şco' Eslt• \'orb.a de ,.Şcolarul 

le ninist ·, ~cos ilega1. 1n n.11 l 93 
ci<' com1letul din Iaşi al U.T.C. 

Jn contextul lupl<'i impotriv,1 
fasd~mului :;.i a războiului. n atcn
(ie spccialrt a fost oaco1·da1ă mili
tarilor. or:::aniz:\ i şi educării Io" 
in spint revolutionm Aşa s<' e:-. 
plic;' fapt.ul el\ ;1u fost edit.a1.e mai 
m„ ·e pub :ca\11 pe ;>lan Joc.;11. r<' 
gtr.na ~i chiar centr.; între can· 
„C'a7arma" (19:11-1935). ot'A<ln nl 
Cc. al Uniuni Tineretului C<i
mumsl. 

Dup;I n•facer('a sa, în primăvm·:1 
anului 193!!. în condltiile creşterii 
ameninţării fa.,c-1smului şi r,\zboiu
lui la adrpsa cuc:er i1·ilr>r clemocra 
l~cc. a indcpen".'l~nt<'i. s...,\·eranită•lf 

şi inlt:'l?l'it."'tii t[1rji. Uniunea Tinc·
relului Comunist fac<' să l'l\i.1parf1 
c-u mari <'fnrluri, presa re\ >lu1in· 
n.ar;'; el<' tine-el Din 4ccaslil peri
oaclf1 clatenză. rl<> pilda. SC'ria a 
Pou 1 a g lZC'lc: · l't...tlc .. Cadran" (! :l 
~epfembric - rlccemb:·1c l!l39). :i 

d1r<'i 01·il•nlarc <'Sle lmprim.atfi clr> 
comuni~ti !)i ul(•c'şli. urmată dup.'i 
sup1 n\3rN1 sa cil' publicnti Ic cen
trrtl l' ile~,'\l f' .• L up ta tinrrctului " 
<martie J!llll) ş „Tin/lrul luptător" 
(sepll•mbr P l!l-10) imp.edic..atl' s'\--; 
continue apari\in 

presei 

In po[io.a cruntei prigonnt• dio 
timpul dictaturii milit.irn-fasciste. 
pe lin~{! ~ llt• ma1eriale dt• agil.atic 
si pr· •Pll~andft. a11 m;:1i f11st edit.'llC'. 
st:cc<'s'v. cu prc\ul unor mari sa· 
· !ic 1 trt-i or~anC' de n~e5ii, al:! 

c.1;·0:· titluri reflecli'i nnt''l arca tra-
.S<'lci ci(• Par1idul Comuni.sl Rom[1n 
pt nt1·u formarea r'rontu1u: palrwlic 
;111t1h li •rist. Organele d<' pres; ale 
Uniunii T .n<'relului Comunist. ast•
menea inb·E'~ii prcs<' re\ 'uţionarc 
<'dil,1le şi inclrumatc ele Parliclu, 
Comunist Rom;în. nu avut 1111 p\1-
tcrnic ecou in rindurilc <': ir ci' 
Ic erau cl<'.slin<tle şi :tu comnhu:t 
la prt·~i1tirC'a cond1tiilor pcntrl• 
\'ic:tnri:i :-e\'PIUli<'I ele ell!Jcrnn· :o.o· 
i.:1.ilă şi n:11 ion.a Iii. antifa.,cbi(1 si 
tt n li i mp.-ri;tl fs t ~1. 

Ele ~i-au indE'plinit cu cins1<' 
misiunt•.:1 înc1·("dinţati1 .• "'\c-t·1•a ele a 
transmit<' în mas<' cm·intu! parti
clului, <le a t"-iuca fmpr ... tul în .~pi
rit rt•\'11lution;1r. J(• a-l m >bili;r.;i şi 

organb·.a ca pm·ticip.ant 1:1 lupt.a 
,.1;i„ci muncitoare. .;1 mm.dor liin.'i 
p•1pu'.nre impotri\',, exploatării. a 
foscismulu1 si riizboiult1i. P<'nll'u 
lrcpt. •e şi liberfok soci.'llă şi n.'l
on~:'tlă. 

Dupf1 \'lclorin ins ll'<'C1i<•1 din nu
;.: <.f I C')4-J, Dl'C'.S.'.l cir t i nerC'I. rP.i-
1„1n11n in mod lc~11, est<' îm·estiti\ 
cir pa:-t ir! cu noi r:t<:p11ncleri. P<' 
m<i.~u~" p:·ofundelor r>"<'faceri revn
' ut in'l, re în curs ele infaptuire. 

Din luna noiembrie l!HI. pre-
1 ne! si denmltind •radit;·1 si C'x
penenta pub: catiilo· antemerg'.1 
loare. „ '\cintcia. tin rrrtulu i". onrnn 
~entra i1 U.T C din noicmbrlt· 
1!144. şi celelaltC' publicaj1„ cu p ·o
filuri cli.stinc1c. in funcţie de cnll'
i:oriile ele vir~hi şi preocupări ~ilr 
fin<'!'elor gencra1ii. contribu:c. cu 
m()fla'lfl\ti spC'cHice. la îndeplinire,, 
)biecti\'C'lor mnbiliza1oa~ puse el• 
n·trticl. ele sec:·ctarul i;ă.u genl""•1l. 
fnn·ll'ăsul Nicolae Ceauşescu. în 
fata inlre~ului n• s•ru nnpor. 

Dr. Rodica ŞF;RRĂNESCU 
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Propuneri pentru un posibil muzeu 
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Publicistica românească 
150 ele acum • ani 

Palrimo11iul pul>/icistic Tomli11c•sc ele <tcwn 1rn t•eac şi j11-
111t'it<1te era formut numai din zece pcrioilict' . Parc p11ţi11. <ia · 
.'!ă ne rc•aminlim c<i i11cqrn1urilc presei ;,, l11nba Tomănă nu 
era deparlt', prinwlr ziare l ll inţele 11! rl?al al curintulm ai rnrl 
u i·echime de mai puţin cir un deceniu. Sa prC'zen lam. suma r. 
rn 1Jrdwea apanţif't toate aceste JH'rioadire c-arl' au existat în 
anul 1837. omami11d truda celor care le-<111 creat şi aprec1i1ul 
ca o cinst<• pentru pru;a din ;;ileie noastre )aptul că are î1t 
1inna sa astfel de „stri'i moşi·. 

„ C'LRIERUL 

D~1ta ele pc prunul numilt' 
al gnz<:tci „Curkrul româ
nesc " .se in.sLi't\1ie cL \'aloare 
ele cYenimcnt in istoria pre
sei romaneşti: 8120 aprilie 
I fl:W. Dup<i cum se ştie. în 
programul „Societi'itii litcmre 
româneşti , înfiin\..1.Lă în 1827, 
.Sl' pre,·cciLIO.t. l.n punctul IV: 
„Fo.nda.rc<1 de ziare şi ga,wle 
in limba romftn(1 " . Pentru 
J'<.»alizarca .nces'.ui dezide1· 1t, 
1. Heliade-Rădulc.scu îşi \'a 
.1.-. una o nouă acth'i~te -
z1iarishc<1. începind Clin anul 
JU:rn cind. -ajutat de Dinicu 
Gole.-;cu va ob\inc .nut.orlw
\ia neC<'!>ară p11bl cări . la 
Bucure~li. a primului ziar in 
limba \fu· ii: „Cur i<'rul româ
nt>sc". Aşa cum a n unta.1.;cr.1 
„cLHătoni işazctei ·•• care scm
n;iu: I. El:adc şi C. Moroiu, 
zi.ar ul iaven să con\ină, pe-r
manen t · „Culegere de ce-le 
mai folositoare şi mai inl<'
re:o;ante luC'ruri din gazctu ilc 
E\'ropci: însemnări pentru 

Jt~~ .... Uttl"~ 

-~ ... „ .... ~ .... ~~....::-p~· 
~ „~ .„„~~·.., ~"" 'wd„.OU..n,... 
~~~- ~„„ ....... „„~.--: i 

J 

c:eşteroa şi .sporir<.'.'l Litera-
turii rom;\ncşti: Inştiintări 
pent ru cele- m u i Colosito:wc 
;1rticolt' al<' ncgotului; C<'lc 
din lăunl.nt şi .slobode sl1vir
şiri ale St."ltului nostru, pre
cum JUdt•c:°1\i ins<>mnate, .sfa
t uri şi hol;il"iri al<' D i\·anului 
pentru imbunăt<1 l' rea Pa b·iei; 
Vinzăn ş me4 tur• deosebi
te ... ''. „Curierul românesc" o 

apărut mai intil .săplf1mi11<1l, 
apn1 bu-;;.ptămînal, im· in u
nele per1C\"'ldc de trei şi de 
p.at.t·u ori pc .s;ipt[11nină -
pinn la l!' aprilie 18·11l. cind 
~i-a intreru;> ~trul spre a fi 
·eluat. cu t1t.-tl „Curierul Ro

mân", în r>erioad.n 2!l noiem 
bric - 1 ·1 decembrie 1859 

„ ALBI'\ .\ RO:\IAXE.\SCA " 

Urmînd exemp1ul lui Hc
Jiade, cel'\lclt c:1rturar al 
vl'l•mii. nv1ldm·eanul Ghe:or
l!ht> Ai-:1ch . avea s[1 scoată l. t 
laş i la 1 l:i iunie 1829. „ Al
bina românească " .. ga1.et[ 

politic'l-lifuară''. c·u îH de Ici 
şi 23 de parale prcnumt>ratia 
1nbon.amcn1ul anuul). După 
c·tim \edt•m in fac•similul al[1-
t unal, 1.larul a ap(u·ut <le 1:1 
început cu un titlu Jitog1·a
fiat. în.soţit de o vi~netă „„_ 
f>l'C'/.entlncl c. alhini1. un t. -
clent. l;1uri ~i un motn: „K'ile 
Albinei dor ş1 11•gc I Din 
rtnri mipr, <I C 1lcgc" „Albi-
na românt>ască" n ,,„.11 

P:Xistenta 1n:ielung<-1Lli, np 1-

dnll pini'1 la 2-1 noiembr1c 
111311. De !:1 7 de<'embrie 18.lJ 
:1 apărut cu texte p:irale!c în 
limbi I<' romanii ş 1 ranc "7..1 

ln umai iai·t icolele ş1 ştirile 
m:1! d<• .st'<\Jllă). Contin 1tul 
permanent al e<tzclci (ron
forrn cu in~tHntarca din pri
mul n11mi"11» • .. Politi<'Pşti -:;i 
rnt('re:-..:intc novitale din tr)a\c 
\firile lumii: Buktinc de la 
te<tLrul rftz.boiulu1: Culei:cri 
btorict'. hte1·.nr<'. morale. Iilo
Jngire: Po\'a\ uiri de.spre eco
nomia cimpului. ia pometelor, 
.i \'iilor. a \'iei·milor de mă
t.c'1se, a p[1durilor.„ ". Toal4-' 11-
ce~tc-a fiind trt'1>·1,ncin,1sr. 
<lup;'\ cum spun<' A~c·hi, 
„Deoarece <'P' h.1 n oare 
l r:'tim 1>0.."lrl 1 semne în.su-:-ite 
.şi \'re lni<'P de mirare... !nr 
dorul in\'f1tiituril1>r infrătt'S
tP pe Fu.:·1il0rii un<'i \ări„„ ". 

.. BLLlffI~ GAZf:TA 
OPICIAJ,,\ " 

Decan<J pubPc ·tiilo:· mmi1-
ll<'Ş 1 d n z l ·le no.1.slre cs1c 
„Buletinul oficial ", e<1re :i 
împlinit I :l'.) de ani. Primul 
număr a .1p<"tt'Ul la R clect•m
hrie 1832, 'l Buc..ireş•~. avin<l 
1 •lui: „Bul<>lin ga1.<>tă ofiria
l ă ". Îi c;lutam în ;1rhive „nc-
1111 de n;1„tere' .si aflăm ('i't 
Si.'ltul <.':x1l·aordinar ~l înrn 
Rom:meş1 I „luînd în băprc 
d<' se.am;\ trcbuint.'.1 ('<' C'stc 
d<> a se întocmi un buletin 
pc .seam.-1 Stalului. prin care 
sfi p:.iblicuiască toate cele 
clin parlt-.'l oblf1duir1i ace.-;tul 
Prin(i p.a t: puneri 1 \ cale. ho
tăriri. porunci care t"ebuic 
s;i fie sUutt' de obşte. s-au 
ho~firit ca ace.st buletin să s"' 
punii în lm•nare ". Cel dintii 
număr a :1vu( litiul· „Bule-tln 
gazetă adminislrati\'ă ", d.1" 
incepind c:-u num. ··ul 2. ' ~ a 
.spus: „Bulctin ga7t>lă oficia-

J,1 " . Pnimu1 conchttator ai a
cc•stel pubMoa\i i .;1 fost Ion 
fTc!iade Hădulesl'U, r upa m
rc au ul'm. • int c „ tii · P .S. 
,\u:·ellan, A Zant>, .i\. Gh l'<l. 

T./\. C..1nUacuzino. 'i.T. Or{t 
şanu. Scarlat 01·{L<;CU, Vmt' ol 

C.A Hoi-Clti. ln pr mii nn1 
.s-a tipărit cu litere chirilice, 
up"i cu ;ilfabetul ele tranzi-



' 
i 

tie şi, de la 2 ianuarie 18UO. 
C'J liler<:'le pe ca"e le folosim 
$1 astăzi. Tirajul C'C'lor clintii 
numere: 200 de cxempl<lre. 
c.ire se împărteau, gr.aluit, 

·1sdtutiilor publ' C'<'. 

„'.\lUZEl'_ KAŢIONAL" 

Heliade-Rădulescu ia sporit 
;;Jt.rimoniul publicisticii ru
:naneşti făcind să apară. lot 
a Bucureşti, la :; februaril! 

1836 (pi mi în m<trl ie rn:rni. 
revista de cult uru „l\'htr.<'11 
uajional'' - în primul <111. 
„'lptăminal. apoi lunar. A 
avut, în citeva numere. 
tex te paralele în limb.a ro
mână şi în francc7.{J. Deşi era 
n supliment al „Curierului 

românesc ", s-a subintitulat. 
o:uşi, cu independentă, ,.gazl'
tă literat·ă şi indusbrialii ". 
Revista aceasta .a sustinut. 
rennanent. culliwirca limbii 
române şi întemeierea în vă
tămintului şcolar. A iavut !)i 
un „serial" urmării cu inuit 
interes de către cit ilori: „Co-

Revistele 

Propuneri pentru 
al 

respondentă intre doi rumâni. 
unul din Ţara Românească 
şi altul clin Moldova" (Hc
liade-Rădu l cscu şi C. Ne
i.:l'll2l7.li). 

„C'UltIOSUL" 

Cu o existentă m.ai scul'l[1 
(sfirşitul anului 18:36 - in
ec1>ut11l anului 1837). a apă
rut. la Bucureşti. pJblicatia 
li te rară „Curiosul ·•, reclact..,
t;i de Ce7.ar Bolii.ac. Conti
nutl.111 predominant al revis
te: au fost t.raducerile din 
periodicele franceze. semnate 
de: Bolliac, C. Bftlcescu, 1. 
VoineS<:u Jl, S. M.arcuvici. 
C.G. Filipescu. C. Negruai 
şi altii. Bolii.ac a publicat în 
•oale cele pat.ru numere apf1-
.rute, şi numeroase rc[eriri .Ja 
viat.a cull1urală şi teatrală ro
mâneasdi. 

anului 1837 
La 1 ianuarie 1837 deci. publicistica româneasca at·ea „rn datu" 

ţumai periodicele: „Curierul românc>.~c". „Albina romcrnească", 
„.Buletin gazetă oficială'', ,.:lluzeu 1wtwnal'' şi ,.Curiosul". Vremu
rile se schimba sera insă. G uslul citituLui crescuse în rîndurilc 
ştiutorilor de carte şi publln:;;fti timpului sim teau net'Oia inin ul
ţirii r<'t'istelor. Concluzia : p111ci la sfirşitul anului 1937 au ma• 
apcirut 111 tară incci cinci /Jl'rtodice. dintre care trei literare şi 
două de informatii. Citern cunnte clespre fiecare dintre ele. 

„FOAIA DUMINICII ". A hol.are, traduceri de literatu-
apărut la Braşov. de la 2 i ,_ rit, mai ales din Jimba ger-
nuarie pină la 2:5 decembrie mană. 
1837. T. B~wac, redactorul pu
blica(ie>i, ne spune în p1·i
mul numnr că ti piireşte ia-

<P O ll (,\ A c5 l.l I li 6 'J I 'I 
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ceastă publicatie „sp1·e în
mulţire.a celor de obşte folo
sitoore ounoşt.inte". Un merit 
de searn1i ial în Lemeieri i rc
\'istei l-a avut negutătorul R. 
Orghidan. care a subventio
nat editarea. In paginile re
vistei ruu apăriut a•rticole de 
cultură gcnoral ă, informatii 
şt.ilntifice şi tehnice de peste 

„CURIER DE AMBE 

SEXELE''. /\ fost. al doilea 
supliment al ziarului „Curie
rul românesc" şi a avut ca 
redactor pe acelaşi neobosit 
1. Heliiade-Rădulescu. A apă
rut. la Bucureşti, intre anii 
1837-1847, neregulat. deşi 

fusese anunţat că va fi la 
dispoziti.:t ci ti'\01'i lor de dou.:'1 
ori pe lună. Heliade a reco
m6lndat publicatia oa fiind 
menită „a servi de arhivă la 
istoria literaturii şi limbei 
noastre". „Curier de ambe 
srxe " (cum s-a numit mai 
tîrziu) urma să aibă nume.re 
se1parate pentru bărbati şi 
~11\e.l e pent.ru femei, dar a 
apărut într-o singu1·ă varian
tă, publicind: literat.ură. po
litică, ştiinţă. economie. sfa
turi gospodăreşti, povestfri, 
i.racluceri din lite.riatura fran
ceză. comentarii patriotice. 
P0e1..ii originale publică: D. 
Bnlintineanu, Iancu Văcăres
cu, C. Aristi<i, Gheorghe A
S<ichi, Vasi·le Alecsandri, Al. 
Donici. C. Negruzzi. Critică 

un posibil 
ziaristicii 

muzeu 
..... 

romane 

literară publid1 Heliarle. In 
.an 1 1862-lSfH întreaga co
lec\ ie a revi:-;lei a fost reli
părilii în vol urne. 

„ALAUTA RO:\IANEAS-
CA ". Supliment al ziarului 
„Albina românească", această 
rcvi::.lă a a,pi'trut la Iaşi, de 
la 11 rnM'liC 11837. pină la l 
S<'ptembrie 18:38. Primele nu
mere au ieşit de sub tip.a:· 
prin îngrijirea lui Gheorghe 
Asachi. De la l iulie 18:!8 
revista a trecut sub condu
cere.a lui '.\1ih.ail Kogl'tlnicea
nu. care şi-a asigunal colabo-
1·.:irC'a fruntaşi lor lile1·aturii 
româneşti clin epoc<i respec
li\·[1. ceea cc a Căcut ca „ A 
l ăuta" să fie. pe drept cu
vint, intii.a revistă române.a.o;
c{1 avind continui exclusi v 
,] itC'l'.<11'. 

„CANTOR DE /\VIS ŞI 

COMERS ". Acooslă pr.imă 
publicat ie românească pentru 
corner\. industrie şi anun-

ţur i , „cuprinzătoare şi de toi 
felul de şli'l'i ", a apărut, la 
Bucureşti, la 24 aprilie 1837 

(pînă în 1843), cum am mai 
scris în „Presa noastră", nr. 
3-1!)86. A fost prim<i publi
ca1ie care a int.rodus „~'lica 

publicitate" în presa româ
nească . 

„ROMAN'IA ". !ncă nu se 
împliniseră două decenii de 
la apairjţia primelor ziare 
(„Curierul '' şi „Albina ") şi 

presa române.ască înre~istrea
ză un nou m.-:tre progres: a
pare cel dinlîi cotidian din 
ţară. S-a numit „Romiînia" 

35 



şi a fo.'>I întemeiat de F. 
Aaron şi G. 11111 redac•Ctri 
, ~pun7~·1tori. Cel dintJi nu

m"r ~r··11:H a !; „l'robl\ ele 
gazelă", (I aoi1„ut la :?0 11'·
C('mbr iC' 111;37 '\ continuat ;1-
11• , CL .1p..'l1.\il' Z "lici1, ele> la 
: i;1nu.11·ic şi pmf1 !;i :li dc
t'<'mbrlP I 8:38. Primei<· m1me-
1·e au fost tip(1rile C\1 litcr<' 
('hirilicc. 1a:· cl\trt> sfi ''>tl, cu 
i;pm -chir ·;ce sau cu 'l'f:I-

-·········,·· „ -~ --.., ... ~ .• „„„ ......... ' ................ . .....-.. 
.: ;-: ... ::: ... --::~~:.- ~ ~„ ... „~:-.::!;:;;:.-.."""!""..:..: . ... „„ ....... _, -----------·--- -·-

'fJ/'~tl \. • .W«K.._.,)...._U .... ...... 
„ „ .;;.~~. )'~•·j• .......... "4 :;:i:,~~-::„.;.."":7;:; 

bctul ele tranz.i\ie. cum s-a 
numit. Jn numărul ele prob;1 
rcd.ac\01·1 i onun\ă ,.cur>rlndc-

rro ·· \'iil11arcle nparitii per-
11'1.'lncntc " . .Inlimolf1rile rele 
n'l.:11 nouu ş! mal interec:;..'ln1e 
rhn J)<1tri:1 noas\n'\ şi clin (il
rilc :;lr<)inc: Af!;\r e si niis
(·ocirile c:e le face duhul o
mt'nt' ... c spre imhunătă( irea 
p:'1mintulu i, de.,11\'irşircn meş
lt•sul!urilor şi intin1lcrea ne
~otulu1: C;\11ile cele mai 
nouă cc es la Juminl1.„ ". 

I.ală dl'ei cm'<' a fost pn•sa 
romflnPasc;1 de ;.u:um un \'t"ac 
::-i j11m~1·.1'<'. Cum a evolu.'lt 
aces• domeniu de act 1vii.:ite 

în anu ul'mi\lo11 ? Un smgur 
nispuns c•ste ediric<ilr1:-: nrum 

n sută de ani - i n l!l!li 
apiirea•u în Romltn ia l!l!l de 
publicaţii •<'" .xlic<.>. 

Jon :.\lt J "<;TEA~U 
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(Continuare din pao. :!2) 

11•,1scă. rwn, de altfel. 1111 0•1((•111 
1 ~1 1ntr-un rilm imai.: inca ·i 
n·1>lira <lau na~tnc• nn <'i I a u to 
I o Hi i. 

;\Iuite mucu.1.i\i in M.•r.cre ,r 
o'b.,„n•ă în folosin•::i ncologismelo~ 
J n acest se> ns vom porni de la 
„IJ,l' IT<t'i<> Pt' o.:1n· <1m C'\lra.~-" 
'· n:r-• 'tu"".'lrr bc ·1 st1,c·1: „ P J111,1• 
.ipoi lot timpul ul '>I' luptase l'll 

1101·oi11l d c•-a J1111g-ul drumului <lc'
l'undat c·art• ilH'l'llt'l~ chiar vizavi lk 
r.impa de mărfuri . (Vis-a-'\ is. d.11·;, 
''' 1>lal'C' mai muli). l\l <rcca ,.:1,; 
ctck 11. ZnlC'ura dt• ('impii', Eclitur 1 
.\lilit,1r.i Buc.:urc<;'i l!lH l p. l'lfil 

DC'o;i::ur. c<lrect este ~· fntr-u:1 
ft'I şi intr-:1Jl41J. cl.'ll' normele iw-
1 ualc de scriere a limbii rornmH' 
Cl'I f 1!0sirra primei formp Scrii nd 
'is-.1-' h incăn:fim textul r 11 o >r
r 1 CA« şi-n sr!r~it mls1une.'l în 
limba r0m[111i1. ;idid\ ncC'<::1 ele a ne• 
imbol.(;'\'i \'OC<tbulnrul cu încă un 
cu\·int 1X' care ii prnnuntăm şi-l 
scriem vil:ayi. ad\'crb c•1 :-c:nsul · 
f:1\ă în fot;), fa\;'\ de .. „ in rnp0:" 
cu„. 

Folosirea \'arkmll•i l·timolngic<' r1<.• 
scri('rc. m1u c<1mplicotr1. <'\'idcn•. 
po.ale duc'l'. şi un('ori ('hiar duct', 
!:1 incorcc'll.udine d!n punct 1lc 
\'c•d1•rc • -1 ·~ ca <'X I<·~(' 
•li '1 1 -.r · .. O< hii m ei, <,-au liolt 
1k tipa aia blond1\ dl' p r peronul 
de 'is-a \ T Tih.; n ~ici bani 
şi nici :n 1•rc. în Steaua. 7 I 'l m. 
n '.!l : „Lonaiam \ ~-av1.; d r 1><\r
l ilc• în ca1uă" . (St L:iu /\n<lon. Din 
t .i h•tul irreficrulul, Alm. uiahul Scin 
, • 1 •h • 1 :rn1 

Jn prunul C«Z. gl'cşeal.1 dro srr'••
l'P pnatl' .~ii ;iibf1 c.a sur:o.a DE': 
1!111~ unclt' apan• indic.-i\in · S"rio; 
~ · : vis-a- ' ic;, ffu·;i accC'nt ;>• "· 
~~ 11nd l :i.ce.~t fl'l. i::rcşim <J1• 
cl•iui'1 rori : nici nu scriem CU\'Înl ul 

,iş 1 cum Sl' ser;e l'i în limbJ 
< t' b:izti. ~i n.l'i nu-l scriem 
!o1 m cu rostirea lui în a. 
limh.i. Iar în al cloiloo text. 
ŞP~1la ""1" ~i 1nai f1;1gr.;1nta, 
c[1 a,·ic; uu insP.1mnt1. nimic.. 
111 hmba francez.1. nici in 
romf1na. ln conch11.i1', Yi7,l\Î 
un cm·in 1 c:1re repr<'zinti\ o u 
'.arc m·1'\1m:'I, alît foneticii. cit 
•l't •!!rnficf1. do\'e<llnd cii es~ 

1 'Tlp:·um..1t stabili:r:it. C<!re a 
tru n:; definitiv in limba comun!. 

(Coriti111uir1' c/111 ,pag. '-1) 

asl fc! incit l'incl11J t ulPs sii 
d<"1 "1·up11ri :;inta;.:m ·1 perf~ 
Cl'pl11bile şi coloana :;a oih;\ cit 
pu\ine cmtimc - desp!"111hi 
silal>C'. (ln pn•.<;:1 d1• limb!\ ge • 
11:'1. unde numfirul tn<'diu de 
al cuvin!{')r•r l'.,lc mai 
în limh:1 românii. ş1 

ooz~1 P:;t.- 1111i rn.ar1-l 
A:mdar. tr<'Cinclu-se la 

"· 1 putut opta - în c;1:t.ttl lil 
de titluri - 1wnlru corp:.1ri ma 
mid, in schimb lilcrn cit' •ext 
<'cartamcntul coloanei au r.i:r.as 
nt•mo<lific:itc. Era nece.«1r ! O C11-
:11.1nli ele b;1zli l'll l'l'art.amcntul la 
jum:it:'i(it (1 1 , sau 11 ! quadra\i) ar 
f1 total ili1Jbilă. Iar un ec.1 
r<'prczPntincl lit la sulă rlln rol 
1.i;1rului dl' format m<ire n-:-.r ii rt· 
zril\'at nici t•l lucrurile„. 

I>upă C<' am tr<'Clll in rc\'„~lă 00.· 
r.ictC'ri.sticilc ;iccslu1 form.-il deose
bit de func\ional - fani a aYea 
prctrnţia el\ lt•-mn n•!eni· Jll' t • 
1n -. ,abi.;i :~ 1"1 lm , .... t 1 ~m n~ ci Sf: 
')o;Ht' ,.„,b1 clc.spn t a b loidul C'llli· 

<lian si cl'I .~ăptăminal sau despre 
tahloidul de• I. 8. 12 ori 1fi l>~~ini. 
D.1r dl-s,.>:'l ' te•np r: 
discutat in f>.'l:!tnlo<' „Prrsrl noa'" 
tn·"„. 

Foto: Gul.iid ::HIROIV 



Am primit la 

s.emne V 

ca 
~e bucur[1 tot cc .se scrie 

ş1 se publică în pagini de 
r;irte şi în presi1 d~prc j u -
Id 1\ Car.aş-ScvC'rin, de.spre 
>raşele ş i s.1 tcle, despre \'a
lorilc noastre. fi<' ele mari 
•ri mici. D.ar m• produc des
wle nedwnenri unele erori 
de informaţie in111nn.are care 
se .strecoani in a .... cnwnea pa
g?n1. 

Cu emoţie - şi eu un gind 
de multumirl' - ~1m citit, 
spre exemplu, reportaju! 
meşterului Ion AndreW1. Vo
cea poetului, <.iJ)aru t recent 
în cotidianul România liber ii 
(·in. XLV, nr. l:H2-1. 16 .anua
r1e 1987, pa~. :l) despre ve
<'hiul teatru l" mane::.c din 
Ora\'i\a - llrimul teatru 
construit p e " a tra Românie i, 
inaugurat 111cf1 acum 170 d~ 
~i. in 1817 - şi despre mu
zeul c1tltu1ii c(1ră::;enc, des
<ll1s. de ci( 1va nni. in spaţiul 
renovat al <1C'esl ui lăcaş. 

Splendidă evo('ar<' ! 
Xumai că. fa stirşitul unui 

paragraf. Ion And:·c „, zice : 
-Sub altă \espl•cle <~e geam 
(în muzeu - n.n.) însă, al~ 
ziar: „Cuvîntul snlelor", g;i-
1.elă săptămîn.nl:1 independen
'f1, 1 decembrie 1!l:31i. Foncla
'or: Nicolae Vucu Secăşanu. 
plugar. Titlul unui articol : 
.\Iulţumi\i cu :maria?· A

ceste ziare („ Tiiran ul··. la 
care reporterul i.e n.•reroa cu 
citeva rînduri 1n:1i ina;n •c 
n.n.) apăreau l<t Ornvi\:i 
scrise de orr1vi\eni (plu~ari) 
şi se difuzau în tul Banatul 
- şi chiar mai dt•1>arlc·•. 

ln persp<'cl i va istorici prc
.'ei din Român ia. dteva erori 
!ilrecurate in cele 11 rinduri 
citate aici tn•buie numaide
cit îndrept~1:P : 

• „Cuvîntul salelot"' 
săptămîn~1l Nlit~1l de un grup 
ele ţămni cu mC'ni i unea. pe 
frontispiciu: .. suh îngrijirea 
unui comi' l'l „ - n apitrut nu 
la Oravi\,1. ci Iii Lu~oj. înce
pmd din 1 decembrie 1926. 
!ncă de la pnmul număr -
mentininclu-sL'. apul. pc tot 
parcursul .aparitici - . .sub ti-
1\u, într-o ca.~ct:i, sint rnPn-

redacţie· 

(ne) citim ... 
11 111 ile n·m1P:c celor şase 
londa tori. J.e transcriem aici. 
1-at fiind interesul dncumen
,.ar .al mcn\iunii: „Pavel Bli
dm·ill. Chcvcr1•şul mare ; 
loan Ciucurel. Şoşdtx1; N i 
('o]ac Humii-Bogcl:m. Bncşa 
H<>m[1nii ; Paul Tarba\iu. Co
m11ri::1!e ; :'\icul:w Vucu. Se
c;,şen: : şi Pt•ln1 Zt·:.•rea:1. 
Clopud1a ··. In timp. I sta fon
datorllo~· gazetei „Cm·inlul ,;.:1-

tt>lor·• va fi Htl'git[1 : în 19-Hl. 
sp1·e e:1.cmplu, necast.a \'~1 cu
prinde un num~1r de 17 nu
m<>. Redactor rc·sponsnbil 
.')L. m<cti tfrzw. clirpct01· - a! 
ga;,eo>lei. a J<is1, pcrm.anen1. 
pul>licist,11 şi scriitorul ţăra;1 
Ioan Ciucun~I. .autoru! rom.a
nului „Tran:,lurmaH·~1 " . .al u
nor piese de teatru :;;1 po\·es
t11·1, principalul nnimator al 
presei scrise i;;i cd1\.aie de tă
rnni în Banat. 

Deci, Nicolae Vucu-Secăşa
nu era nu fondator, ci unul 
<1111\rc fondator:i 1.wzetei. Fi
n~:;;tc, precizarea nu arc sco
pul de a -i diminua merite:e 

111 ziaristica tăi ăncasc<1 din 
Hath.'lt în perioada di nlre cel<! 
de, uf1 răz:boaie munci 1alc. 

• Gazel<1 „Tăranul „ a a
părut, înt1r-~1dt:\'i'1r, la 01·a
\'i\a, insă n u ::;i „Cuvîntul 
s 1L'lni„·, care, c-.1111 <1111 \'ă;:..it. 
; il'~it de >.ub t<>as<:unle unei 
lip .graf;i dm Lu.~oJ \T1pu
gra11·1 :'\a1i11n.al{i). unde iş1 
;1n.•1a şi redactia. De l.a.pt, ac
l•nlatea reclact1<,1wla pt'(>p1·iu
z1s:1 .se dest'f1ş11ra în s.atu, 
~o~dea, jude\ ul C;1ra::;-:::>evc
rin. unde tn1i;i şi muncea ţă-

ranul Ioan Ci ucu re!. „Cuvîn
l.ttl satelor" ·a fust scrisf1 dr. 
plugari, învăţători, alt i inlP
lc<:luali ai S>aJtclor elin între
gul Banat. Jnccpincl cu anii 
·:rn. sediul reclac\i<•1 a fo.st 
.sl.:ibilit la Timişoar;1. 

• De alt fel. nici cei dm 
NI 1<1ri şi J'Cd<tclori ai i+.1zc
l ci ,.Tăranu l „ nu erau ur{1-
vi\eni. Tlie Crăciunel era li1-
r<in din Răcăşcliu, iar Nicolae 
Vucu, din Scci1şeni. 

,\ceste precizMi ni se par 
necc~arc penrtru că erorile pc 
care ne st.răduim să le în
dreptăm aici provin din ne
cuno.aJ;;terea unui capitol im
pot't.ant al islorit'i presei ro
n i.meşli: pres:~ tăranilor bă
n:\\enî. In perioada inle1·beli
di, în Banat au apărut cite
\ a asemenea public<i\ ii : „Ţă
r;mul „. Oraviţa. l<JHl. intcr
;t,iM1 după numai citeva nu
m<.>re datorită ra<lic.alitătii 
<Titici1 sociale promo\'alc de 
C'ei cloi redactori şi de cola
boratorii lor ; „Poporul rnmă-
11csc", Şoşclea, l!l2'.l, redacta
m rl<> ţi'1r.anul Toon Ciucurel ; 
„C'uvintul salelM", Lugoj-Ti · 
mişoara. 1926-lfJ17/(l!).J8 '!) şi 

rc\'ista lun.c1ră „Zorii<:' Bana
tului" . .satul Comorişte. 1:123-
192!>. edit.ală şi rC'd.:1cta:ă de 
PD<.'tul \[1ran Paul T:irbă!iu 
/\ct•stc publicaţii insc-riu un 
luc distinct şi import'1nt în 
istoria presei rnmf1 nC'şli, ş i ele 
J11L•rilil un .stucli u .aparte în 
IC\ ,.sta „Presa nc.>ast r;·1 ". 

.„A\,fcl. reportajul mes~eru
hu Ion Andrei\[1 nwril:l toa 
te laudc:e no<L~trc ! 

Timotei .TUltJICA 
red<1ctor şef 

~1 I gazetei . .FI ,AJ\'IUTIA ·· 
Cnrns-Severin 

Precizare„. 
"ne b redactorul se[ al re

\ 1stPi „ IHagazin is toric", Cris
tian l'opis l<'anu. nrimim o 
110!:"1 111 care. :inr<>riin<l cali
tatea interviu lui „ I>c• la. is
toria clipei Ja is torie" luat 
istoricului Florin Constanti-
111u. la a.e cf1rui opinii. ni 
w spune. subsrric integr'll 
(intt:>r\'iU publicat în ni'. 10. 11 
l!HHi al re\•islei). ni :,e soli
nl fl sfi inserf1rn urm[1luarea 

pr1:cizare: „Cele mai multe 
,1rlieole-replici :1le islol'icilor 
rtoslri fată de n\sti\lmăcirile 
c~lur ccrtati cu aclcvi\rul is
lunc din volumul «,Jocul pe
ri cui os al falsificiu·i i istoriei". 
apărut la Editura Ştiintifică 
si Enciclopedică. au fost pu
bl ica•e în revista «:\Iaa:azin 
is !ori<:" . asa cum rcit•se si <lin 
I ucr:ire". 

Hecepţio111!111 i11tulliC:'au11a cu cleosellit interes opiniile primite de l-0 citifori. 
JJ1· marg,:1Pa. artic-11/f'Îpr <l))ărztie în reri~ta noastră sau în alte publica/Îl, punctele 
d1· i·r>c/ere rc;••ri'w11"' fo prubleme}(o 11<1:l•lăriei şi ale r1a:ctarilor. Rubrica , . .4111 
prrm;t !a rC't/ac /i1"' qleaptci. deci, illll.'rt'e11/iile dumnea1·ooslră. 
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Giovanni Giovannini 

De 
la 

la cremene 
siliciu <v1> 

COMP U 1, E R U I_J 
protagonistul 

l nC'ii de la începuturile ci\·i1!1.a
\ie1 urnane, c[1utare.:1 unor instru
mente de calcul ;1decvate a l"on

stitult un.1 drn;re prcocuoănle fun
damcntv.lt•. Pu· • .nrndcle ~g1p1enl· !>i 
meg,l11\1i d,n Stonehenge sînt mar
turii ll1•1gistralc .ale talentului pri
milor matematicieni. 

l\j i1l11:1cl•lc ele calcul utilizate inc:"1 
din antkhitate au fost de tiP ana
lng1c ~•U de lip numeric. Pdntn· 
primc:e amintim. cit• pildă. rii;ki de 
caiclll, un instrument. c.are ie:;c ra
pid clin uz u d;il [1 t·u aoari!ia cul
cula•oarclor de buzunar. Mijlon
celc <.Je r.1lcuJ de 11p numeric (s.n1 
d!~i!al. cit• b termenul eng~et. .• d1-
g1t •· l'ifră) încep să d 1bindca.„
ci1 ck•finiti\' suprcm;1ti:1 1n ull1mul 
n~t.ru sfert de .o.;ecol, tocm;1i clin 
l'aUL.a .ifirmăt'ii c;1kuk1torului l'il'l'· 
tnJJ1•ic. denumit în mod uni\·ersal 
• C'l)ITT[llllt•:·--. 

In c·:w1l compu~ernlui. operat!u
nc>;1 cfp c:.kul nu M' cfectue.3zf1 pt• 
bad1 ckdmală, cl'<t mai obişnuită 
şi poalt' cea mai veC"hc metoda ele 
c.alc:ul (!Pri\".ală din uttl1zare.:.t el'ior 
zece dt-gctc. ci cu .ajutorul unui 
sistem bmar de cakul. adic;"t bazal 
do.ar pe două C'ifTc: „O" şi „1 '. 
Totuşi, c-rnnputerul nu este nun101i 
un .. cnlculator" in accep\iunea li
teralii a cu\·intului. în sensul cii 
ci nu lucrează numai c11 numer<', 
ci el<.1borează informntia în acc-eo
tium:i.I ct·n mai lare~ a cu\"intului. 

Clw1n impor•.;:111\cl c·omputc:·ului 
modern, ~1dică conct>ptul de pro
gram mcmoriwt, re1.ida în faptul 
c;I inform.a\iile referitoare la o 
prnhlt'mă pot fi codific<.1\c .sub fnr
mt1 n 11nerică. clab11:·a'<• şi mrnlifJ
c.1'l' <·hi.nr ele ca :·p r„mputcr. P•' 
bai'...:1 n•1.u:t.11elo:· inlt•rml·diare ale 
cak1luh11. 

I n µ1·<·zen!. cumput<-rul n·1 mai 
esl<' un obiet'! rar. rare prnvo.'l<'i't 
uimire, ci tinde sit c-aµc1e rolul dl• 
instrument utH şi fcxl'"e răspindil: 
o cl1mpont>nti1 de nciniocuit in \'W-

1a de tontc zi!cle. inct•pind cu !ucul 
ele munc;i şi tenn'nînd tu momen
tele el<' folw.ire a timpului libt•r. 
l n nurn:ii cî\iva ani, el .i modificat 
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•• epocn noastre 
profund motlalil[1\ilc ele cumunican• 
şi .a tr.:-1nsforn1at 1•ric·„ tip de in
fo:·matft'. a\·ind o capacitate cit• 
răspindin.• pe l'arc nici măcar in
venta1co1•11 lui nu şi-ar f1 inchf
pu ·-o in urmă cu numai ao de <llli. 

ll'tnt'r.anil care a dus la moder· 
nul r·1kulator t•lectnmic poate f1 
d1Ul<11 in uri~inilt• .,tuntci mn
<lenlc 

lntrt' M'C•1lele ol X\'1-le.a şi al 
X\'11-lt•a .„-a inregi„trat una d111trc 
cel€' ma. extr.aurdi1n rc concentriiri 
de intcl1gcnte cure au făcut posi
bilă re.1llwrC'a .a doui1 sinteze fun
da1nt•nt.;de intre d sc1pl ncle c ln '·'
c. ule pin a atunci. Prima sintez.ă a 
10.sl rl.'a li t.ată de Galileo Galilei. 
între -:. tiin\ele experimentale ak n.i
turii ~i matcmaliC'ă, n ·c.1 ce a ,'l\·u• 
o influcn(i1 hoti:irito irc n.~upra C'\'11· 
luttilo:· ultt•riuare •tic şt .nţelcir „j 

'C'hn i • il •I' nvxlc"„L A doua sin
teză s-a d.1torat, la tn<'t'Jrntul ani
lor lliOO. lui Desca.rlt''i. ca.re, pi w 
descopcrir<'a geom etric•! analilkt', .1 

meu L :-;a con \'earga, rn tr-o singur;, 
matcă. algt'bra. deriv 1tft pnn 111-

t e:n:ecl, d I I urnii a r.ao<- ele J" ve
r hi~c t ni /. 1\1i inclian;1 si chinezit. 
şi gcoml'tria, deri\'at~ din rulturn 
~n··ic.1 

lnct•pînd l'll acc.!>ll piNrc de ho
ktl' se clt•sch1cle call''<l c:1re va dun? 
in• .sc·w·t t imp la calculul infinite
zimal al JUi Xewton şi uibniz. 
Dc-.a ; un•".11 ace.st ei c:ii ~ă.sim ci
'n a dir H 'ehii oredere„or ai corn· 
p..iteruln . l'rimul <''>ic' dispoz11i\'ul 
lui \\ ilh<'lm Schickanl. c1o;tronom 
clin Tlibin~cn dispărut împreuna cu 
dbp1z,t1\ul s;"iu în umpul 1·ă1.bo-
1·.tlui de :rn de ani. şi care nu a 
lă....;.a~ nici o u1-mi"t a ••Cestui aparat 
dccit în t"'respondent:1 sa cu Kep
ler. un c:•mlt'mPQran a s.'\u. 11 w·
meaz,1 Blai.se P ascal, tx1rc, prin nc
n umfirult•le realizări ale talentului 
său. a const.1 uit. ln \"ir.st.a de 20 
de .wl. un .apal·at mic şi simplii 
pen'ru efC'ctu.arua OJ>L'lia\iunilor de 
adun.art' şi scădere ; desigur. rna1 
putin cr•ri1pk•t decit aparatul lui 
Schickarct PL•nl!·u 11ecesitn(i1c as1ro
nomilor ~i ale matcmalicienilur, dar 

util pentru c icularcn lmJ>l)ZI' 
care- l J11lcr<'.s.;.1u pe tatăl lui Pzsct 
După 1'.1."''11, unul dintre 

111~1i mari t>t>nii ale omcnlrH, Le 
niz, a invt•nt.at un mL•canism 
noscut .sub denumirea tic •. roala 
<l iniată a lui Leibni1 '", ~are pe."'lt. 
tca elec• .1. it: 1 ...iu! '.) ll.'\ 1 nu n 
.1 ..tdunarJlor şi sci'lclenlo , ci 

111mul• tl'llor ş1 împar\irilo $. ~ 
irnP< rtant11 .a !o.st contribuţia : 
Leibni1. I.a ~ipnri li.a c·omputerU: 
clacă :<(' tine st.:ama clt.: !'aptul 
t.'! .'\ PlL'> baz\'le logic11 formale 
n1k•:,1 .s.1 „De Arll' Combinat · 
cit• I.a t••1rc a pornit, <fup;i ap 
clottii Sl'<'o!t'. George B0<1le, ca.'? 
);'1-.a acl11s o conlribu\ic Jundamen· 
t~Llă în donwniul :<'oriei 'Tl.atema• ce 
a Jog1C'ii. Lt.•1bn1z a intuit in ce 
:1numr> con.„t.a fort.a propul.soore a 
ră.spindu_.1 r1('!U.1}e :> lOtnpUtcr-JJ_ 

cinu 1 Sl s „ .. .lntr-ade' ăr, nu est( 

demn prnlru oamenii tk ştiinţă u 
piardă Ol'l' în şh· ca nişte scla1i 
în m u nca dl' ca.leul c·arc ar putf, 
fi înerrdint.1lă foarlt• bin<' oriC'11i 
altcuh·a da1·.1 <;-ar utili1a a 1>araltJr·. 

Dt '1a ,, uine de 1.111 Cl<O u:. 
de la lll\'Pn\1a lui Leibniz. ma!t
matici.an ul C>nglez Ch:1l'lt•s Babba0 

a construit un aparat care, <leş, 
nu a fost \l'rminiat 111dodati. i-a: 
fi qnrant at ul tcrie>r n·cunoaşte~ 
ix1ternilf1\ii compulen1lui mo<le.i:. 
.\cest apar:1• c.:1.1p. ·nc1e~1 cli.sp.niUn' 
de intr:tn~ ş1 tl:':>ire .pc b:1zi1 de fi$e 
perfc11.<1t<'. ;is(•mirniH~1an.· C'elor folo· 
.stl<> în ri'izb<)iul ele tci.ut nutoma: 
.al I ui Ja<:quarcl. can'. la început:!'. 
anilor lllllll, a rcvolu\iunat industria 
textilii din Europa. Cam în a~ 
perioad:i. Gt>o:-ge B<v>lc '71 ei br<ra' 
'l'"riill' i.al<' 1natem.at1CL' car' ~·a 
k1 baz 1 ~1.)-:1-numitei „algcbr <' a lui 
lloolc" Pt' t"arc se bat.t•az.1 .-,L uc· 
t ra I i~idi a ·11mp,ilcr11lu1. Dar 
lK't"'.iSta a l'!imas o cul'io1.11ate li:n;i 
de P<'.st~, o juma'..:"1tt> dt• s<'cul, pin• 
dncl \\"hi1<·ht•:1d şi Husscl si-au re
lua• tconilt• lor în „Principia :\la· 
lhemat1e<1" ele 1<1 începutul anul\lî 
l!JOO. To.ale t•vuluţiile ulterioare a'e 
logicii f •rm<ilc pină I.a von Neu
mann s(. C1 <.1l<>1 l·aza cont ributiei !un· 
damC'n ..ii<' :t lui B o'e. 

PenLru a c: .mplela bazele con
n•ptuale ole computerului modern 
lipsea numai conceptul de program 
memorib:.lt, la care se vn ajunge i~ 
u:·mii cu ~1proxim.'lli\' -tn ele an: 
i:ratie lui \'on Xeumann. 

Cc :mume d<>terminr1. ~:i<lar, mal 
inti1 apiwilia si aoo1 1.bpîndin . . 
c>xtrem dt• rapidă a compulcrulu1 
La baz~'l frnomcnului .se afJ.i do•J 
fapte escnti.1le. In primul a·ind. în
lifnirea. extn·rn de rodnicii. dintre 
şt1intelc matematice stiin(e!e natu
ni şi :1•hno111 ~i ilc rare, deMYate 
clin ştiintt.:, .n1 căpă1,1\ cJp-a IungJ! 
ultimilor o su1ă de :ini, o autono
mie prnprie şi. mai i:.tlcs. o mare 

capacilule de mobilizare• t'conomi
c:1; in ni doilea rinei. aoaritia şi 
clez\·oltarc.1 ~• noi tehnologii, car~ 
au dat nastt•re clectro1chnicii ~i 
.apoi c.'lcdronidi, .ajun~indu ·Se ra· 
pici piM1 la actuala mlcrot'lectro
nlcă. 



Ă.s'.tel, de la tabulatoarele iui 
B:!ling.5 şi Hollerith, utilizate pen
.'1J 'ecensămintul din S. U.A. din 
1890. şi din •care va lua naştere 
;ii.:.r„ se trece la analizaLorii di
e.cntiali ai lui Bush şi colegii săi 
• la M.I.T„ la m.aiŞini le cu rele~ 

ale lui Aiken la Ha1ward şi co
:e.;; săi de la I.B.M„ la cele ale 
,;, Subilz şi colegii săi de la Bell 
~dephone Laboratories. 
E~IAC este primul comi>uter cu 

1upapc. Conţinea 18.000 de supope 
i: 4e 16 •tipuri diferite. l\ vea <> 
lungime de 30 me!J"i şi o lăţime de 
; metri. Puterea consumată era de 
HO KWaţi. A fost constnuit in t.l'-un 
.n:erval de timp record în anii 
relui de-al ·doilea răz.boi mondial. 
C'J ENIAC vitei.a de elaborare se 
::nbunătătea de o mie de ori fată 
u~ computerele cu releu. 
Trecerea la primul calcul.ator el! 

program memol'iz.al a avut Joc ime
diat după c0l de-al doilea război 
mondial şi a dus la realizarea 
L.D.V.A.C. în cadrul Institutului je 

S:udii Inaintate din Priinccton, 
unde a fost 1Creat un.ul dintre cele 
mai mari centre ale oamenilor el(! 
şi ;ntă. In accs•l mediu a a.părut 
~i s-a dezvoltat se.ria de concepte 
Cdre .au dus la .aş.a-.numita „maşin,l 
a lui von ~eumann". 
Răspîndirea computerelor devine 

un fenomen impună-tor. oaxe va 
:;ansforma profund societăţile in
~ustriali7.a le. numai o dată cu in
troducerea eTei eleclronice. 
După utili7.area supapelor. pre...q 

:ncomode, es te rînll ul tranzistorului 
(l9·i8J şi, du pi:'\ citi va ani. o dată 
cu dez\·ollarea microelectronicii. a 
1.eci şi sute de mii de I r.ainzistoare. 
1Iârirea viteze1 circuitelor eleclt">
n:ce. obţinută şi ca urmare a efec
tului cumoactării lor treptate. a 
permis computerului să trateze 
problemele complet noi. . Int r-.adc: 
rar. •pL1lerea camputerulut rez1dH 
în capacitatea sa de ia repetia l~ 
discreţie aceeaşi descriere .a u_nu 1 

proces rn.atemutic elementar. l\·fan
rea vitezei pettnisr.1 ele m1croelcc
tronică duce la creşterea nelimitatil 
a număruiui de 1·epetări ce pol !'i 
efectuale în aceeaşi uni t.ate de 
'.imp. In pre7ient computeru.I reali
zează momentul de sinteză între 
nivelele cele mai iavansate ale teh
nologii lor şi matemat.ică. ca.re. prin 
naturn ei. permite exprimarea un<;>r 
concepte extrem de complexe pnn 
intermediul unot· ecuaţii sinletic<:. 
Tocmai în acea::;tă capacitate c!,, 
sinteză, şi în posibilit.atea intuit:'\ 
de Leibniz de :a elibera omul <k 
„sclavia muncii de culcul" rezidC1 
întreaga forţă propulsoare intlrin
secă a computerulu.i. „personaj" ele 
~eamă al epocii 1ncx.tSt.re. 

Tehnologii, tehnolo~Jii. .. 

Inainte de a a.nklliul trăsăturile 
ce le vor căpăt.ci în anii '80 mij
loacele de prod1.1ctie de care vor 
pufe.a beneficia ziariştii, eslc ne-

-cc.sar să cunoaştem cum s-a mo
dificat treptat con·textul . tehnologic 
pc care se bazează aceste schim
buri. 

lntr-adevăr, evoluţi.a tehnologici 
de b.ază este cea care determină 
profunde modificări, pe de o parte 
în insLrument~le utilizate în inte
riorul cdilur.ilor, iar pe de alt;'i 
IXH"Le în atiludini le şi în aşteptările 
mediului social destinatar al pro
duselor editoriale. In timp ce în 
interiorul editurilor se constat.i 
mulaţii în jnsLalaţ ii şi în metodo
logiile de lucru, .în ceea ce pri
veşte sociel:atea obse1·văm că ea este 
sln"ibătu1ă de curente de fluxuri 
informaţiona le care apar tol mai 
lurbulen le din cauz.a multiplicării 
lor sub a5pectul varietăţii şi al 
capac·ită\ii de atracţie, îndeosebi în 
rindul tinerelor gene.ra\ii. 

Evenimentul de bază c.:.are a per
mis tehnicilor de claborarie .a ~n
forma\iilor pentru ziare sit treacă 
de la o st.are de rel.ativft imobili
t.a·te la un ritm accelerat de cvo
lu\.ie îl rc(n·ezi.nlă progresul înr~
gistra,t în ultimii 20 de ian'i <le tch·
nologiile electronice, cu toate nc
n umăratele lor vaniante, care, por
:n ind de la rcaliz.area unor oircuiLe 
1ot mai compacte (sau irntegr.atc) , 
.au pct·mis s[t se ajungă la un e
vantai foarte larg de produse :.; : 

1a1µ li ca\ ii. 
In primul rînd, calculatorul elec

tn1nic (s:w computerul) a fost ri
dic.al foar te rapid la r-.angul do:! 
pr<,dus cu.mercial iavînd costuni din 
ce în cc mai accesibile. Computc
n1I - deşi este printre ult,imii a„ 
păni\i în f.arnili.a l)roduselor elec
tronice - a devenit o realitcite ti
pic;1 a sociel[t\ilot· industri.ale de,:-
\'oltale. C.apat'it{t(ilc Sale uluitCX.lJl'f~ 
de a elabrw.a in l'ol·ma\ii .al fa-nume
rice, de a memm·a volume impu
nătoat'e de d.ale kl costuri tireplal 
clescr.csc;'iloare şi de cumunica\ic pc 
douZt căi (şi deci de dia.log inter
activ) cu cel o:.u·c îl utilizează, con
feră computerului un rol funda
ment.al în însăşi evolu\ia societătii 
de mîine. 

Po. lîngă comp.uter. tehnologiile 
electronice pe11mit realizarea un:ir 
mijloace de comunicare ale căror 
pl'ime efecte abia arn început s"l 
le \'edem. 

Pentru a înteJege cc se întîmplă, 
t.r·ebuie să facem o scurtă digre-
siune istoiiică, de numai 30 de ani. 
1nl r-ndevăr. in 1948, ,J. Bairdeen, 
\V. H. Bnart:tain şi W. B. Shockle.1 
ob\ in în Jaboi·ator primul tranzi:;
tor, un dispozitiv în mă.sură s:1 
re;1li7.eze func\iile de comutare şi 

de runpli(icare a curenţilor elec
trici, care, pma atunci, fuseseră 

obţinute cu incomodele tuburi ter
moionice. 

Acest.a a con.sti t•ul t puncliul ele 
plecare care .a dus în uPmCtlor!i 
zece ani la perfecţionarea tehnicii 
de producere .a trainzi.storilor. mă
i·indu~Je treptat fiabilitatea şi re
ducîndu-Je climensiuniJe şi consu
mul de putere. In 11()64, firma Fair
child a hotărît sfi •iniţieze produ
cetea pe sc~1ră inclustrlială a „cir
cui tel o•r i nLegrate". Un an mai 
lîrziu, I.B.IVI. anunţa noua serie de 
computere construite cu circuite in
tegr<J te : seria 360. In noiembrie 
1971. In tel. o tînără firmă care se 
ocupa de semiconduc!uri, a anunţat 
lumii disponibilitatea serici 4004 
primul microprocesor 1·e.alizat p~ 
.scară indust.ri.ală. 

De la .-icc.a primii unit.ale limitat.:i 
la 4 biţi. au derivat, de-a lungul 
ani.lor, diferitele familii de m icro
procesoare, puse ~a punct de Intel 
şi de un grup mare de .alţi pr<J
clucători : mai înlîi „micro"-proce
soarele cu 8 bi\i, iar ulterior, de-a
cum încolo este, însă, o chestiune 
din zilele .noosLre. cele cu 16 biti, 
şi, în sfîrşil, cele din .a patra ge
neraţie cu 32 bi ti. Odată cu 
trecerea anilor, polen\ ialul e
norm de piaţă a făcut tot mai 
competitiv domeniul „m icro"-urilor. 

Piaţa mondi.ală .a circuitelor in
tegraic s-a dezvo!Lat în anii '70 cu 
procenl.c de creştere medie ele 35'' ol 

pe <in, ating;mcl în l!l80 cifra de 
6 miliarde de dol.ari. Se .apreciază 
că num~trul microprocesonrelor (s:rn 
m icmcomputerelor) construite în 
19UU esle de 100 milioane, faţă de 
aproximaliv două milioane în 1976. 

In prezent, două <tehnici aflate 
în rapidă evoluţie - informatica 
şi tel<>comunicaţiile - se integreJ
ză între ele. at.ît la nivel de teh
nologii de bază. cît si la nivel 
aplicaliv. Spre exemplu. simplifi
cînd la maximum. putem SPtme că 
computerul este tot mai puţin o
biectul misterios închis în încăperi 
inaccesibile uncie se oficiază r itua
luri misterioase. constituind o sur
să accesibilă în orice loc şi in orice 
m oment, pri n intermediul unor dis
pozitive de conversatie, în gener.al 
reprezentate de terminalele vide::>. 

Am .arătai, în oapitolele anteri
oare că. în interiorul editurilor, 
aşa-numitele sisteme editoriale nu 
sint allceva decît niste sisteme de 
teleelaborare adiapl.ate necesilătilor 
ele a·edact.are şi <le culegere u tex
telor. Ele permit ziariştilor să efec
tueze toate funcţiile redacţionale 
pr in intcnmedi·Ul terminalelor vi
deo. fără ·să fie nevoie de interme -
clierea o perat ivft. Pornind de la a
ceste .constatăr.i. vom reda în nu
mărul următor evoluţia pe care au 
cunoscut-o în ultimii -ani infr::i
structurile ele informare şi mijloa
cele de comunicare ele lip n01.1. 

Traducere şi adaptare de 
Emilia COSMA 
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Panoramic . extern 
În Belgia: 

Acord-cadru national „ 

privind noile tehnicj 
Asocia/ia Generală a Zia

rişti/or Profesionişti din Bel
gia (A.G.J.P.B.), sindicatele 
tipografilor şi editorii de zia
re <IU SC'mnat o convenţie co
lectii·ă C<1re fixează, pe plan 
naţional, linii l e di rectoare 
pentnt i11troduce1·ea şi utiliza·· 
rea noilor tehnici la publica
ţiile cotidiene. 

Moda/il1iţili> de aplicare a 
acl'slei convenţii-cadru tre-
1>u1e .~a fie reglementate i11 
sinul fieccirei instituţii de pre
stl. de căll"e un grup de lucru 
compus. i11 11umâr egal. din 
rl'pre;;l'nta11ţi ai salariaţilor. 

::1ari~/ilor şi muncitorilor-ti
/)o{lr(lfi. 

fo ce prit•eşte ziariştii, a
cordul pre1•ede. pe lingă în
t<'legerea de mai sus, o defi-
nire a muncii redacţionale 
(r<•::1•r1"ar<i i11 mod e:rclu,~it' 

La Ne~;r Delhi 

zi<1 rişt ilor şi care trebuie să 
ramină esenţialei in actit·ita
tea lor), o garantare a locu
lui de muncii 1wntru fiecare 
dintre salariaţii ceilalţi ai in
stituţiei de presa. respectarl.'a 
normelor ergmwmice, 7Jre(l11-
lirea pr timpul progranrnlui 
obişnuit de lucru. în dume
niul noilor tehnici. înainte de 
a fi introcluse în instituţia de 
pre.~ă. )Jrl't'lllll ş1 o evaluare 
permanentă a c·onsecinţelor 
sociale pe care noile tehnici 
introduse le e.t·l'rcită ·în re
cl11ctie. 

E.~LC' pentru prima oară 
cind o asocialit• reprezentati
rti a ::iarişlilor profe.~ionişti 

ajunge la o conrrntie natw
nala m1preul!<i ctt editorii şi 

cu sindicatele mu11citorilor-ti
pograf1. 

Dreptul de autor 

În lumea a treia 
O mai bună legislaţie în 

cee>a cc> priveşte dreptul de 
autor Pa incuraja creativita
tea intelectuală şi dezvoltarea 
rulturala. socială şi economi
ca. Acea~ta este una din cele • 
mc11 "nportante concluzii des
prinse din dezbaterile desfă
şurate, I imp de cinci zile. în 
cadrul atelierului subregional 
referitor la dreptul de autor. 
l>e::baterile au ai·ut loc la 
Yeu· Deliii, la sfirşitul anului 
trecut, cu participarea a 62 de 
.~pecialişti din 16 ţări - Ban
oladesh. R. P. Chineză. India. 
1 ndonezia. j\,fo la 11esia, Pakis
tan. Filipine>, Singapore. Sri 
Lanka. Tliailanda. Franţa, Ja
ponia. Marc>a Britanie Suedia 
Uniunea Soiiieticâ şi' S.U.A.: 
sul> auspiciile Organizaţiei 
Mondial•l' a Proprietăţii 111-
f l' /ectualc (0.M.P.I.). 

ExpPr/i invitaţi c:u aceastri 
ocazie au supus cliscuţil'i di
f erite aspecte ale dreptului 
de autor. insistîncl asupra le 
gislaţiei şi a admini~trărti 

dreptului de autor in tlirile 
î11 curs de dezi-oltan•. 

Concluziile. adoptate în u
nanimitate de cei pre:l'nli la 
reuniune. sublinia;;<i i11.wm-
11ătatea deosebita a admrni.~
trării colectil·e a drepturilor 
autorilor. „:-lu t•slt• posibil sii 
se protejez<' i n moci <>f icnet• 
dreptul d<> autor 'iÎ dn•ptur1ll' 
apropiate acestuia. mru cu 
s"amă odată cu noun t<'hn11-
logie contemporană. fără o 
infrai;lructură :icl<'Cn1t;i, baza
t;] pe o administrar~ <·ol<'c
ti\'ă", se preti:ează î11 <i<>rla
ratia finală a coloct1itdui d<> 
ln New Deliii. 

În Venezuela: 

o revistă 

pentru femei 

l11i1i<lliva unui grup de zia-
1 i;·te re11ezuelene de a edita 
re t•ista „:llujer y Comunica
ciân'· s-a nciscut „în cadrul 
conceptului de emancipare ~i 
tir> eliberare a femeii" în ge-
11Pral. ne 4 ani, grupul amin
tit 111rrează sub egida Sindi 
calului Naţional al Lucrători
lor clin Presă. 

Revist.a „lllfujcr y Com 11111-

racion" se redacteazcl la Ca
racas, capitala ţării, sub di
recria Helenei Salcedo. Pu· 
blicafia are în centrul aten
t iei sale problemete ziaristi
cii şi comunicării contempo
rane, in legăturii cu condiţia 
socialei a femeii re11e:uelene 

Tn luna martie 1987. redac 
pa a orga r1i:at cea de-a trem 
edirie a „Zilelor femeii ;:ia
ri~te", cu participare 11aţio-

11ală şi i11ternaţională. Tema 
pri11cipalli de di.~cuţie a fost 
democratiza rea şi comunica
rc>a, ilustrată şi de urmăwa-
11.'IC' subiecte : ,.libertatea de 
exprimare i11 e:rercitarea pro
fc>siu11i1", „industria culturalti 
şi femPia", „revendic<iri so
ciale şi de muncă". 



P8nol-alniC . 8xtern 
În Danemarca · 

Ziaristii „ ÎSi „ apără 

• r sursele de inrorma.re 
Curtea Supremă din Dane

marca a decis că ziaristul 
Kurt Madsen. de 31 de ani, 
din oraşul Aarhus. trebuie să 
su/ere sentinţa judecătorea.scă 
potrivit căreia fusese condam
nat la şase luni închisoare. El 
a fost în vinuH că ar fi refu
zat să divulge sursa de infor
mare la o emisiune difuzată 
de un post de radio local. 

1n cursul unui interviu 
realizat în ianuariie 1985, per
soane anonime explicaseră din 
ce cauză îl distruseseră pe 
un oarecare MacDonald Bur
ger Bar, cu două zile mai 
înainte. Intmcît politia nu a 
fost în măsură să identifice 
pe autorii acelui act, i-a ce
rut lui Kurt Madsen să di
vulge numele persoanelor care 
vorbiseră în emişiune. Mad
.~en a refuzat. făcînd apel la 
dispoziţiile privind protectia 
surselor de informare. 

1n Danemarca. totu.5i. dis
poziţiile cu prfoire 111 protrc
ţia surselor ziaristice sint re
dactate de o asemrnea fac
tură încît îşi pierd orice nt
loare. dacă societatea. insistă 
că accesul la sursa de infor-

America Latină 

mare respectivâ este de im
portant<'i- naţională vitalâ. 

flotărirea tribunalului, con
firmatâ de Curtea Supremă, 

· a cerut ca ziaristul să fie 
condamnat. deşi acesta accep
tase să furnizeze numel~ ce
rule . Mai mult decît atît, con
damnarea era maximă : şase 
luni. 

Sindicatul ziariştilor danezi. 
reprezentînd 5 OOO de ziari.5ti 
de la toate mijloacele de in
formare în masă din Dane
marca, a considerat acest fapt 
ca fiind de o gravitate deo
sebită. atentînd la dreptul 
ziariştilor de a-şi exercita 
profesiunea în condiţii nor
male. In cele din urmă. co
misarul şef din Aarlius a ho
tărît să nu-l retină pe Kurt 
Madsen. El a afirmat că prc
si1rnile exercitate asupra zia
ristului aii fost inutile. De 
altfel, o comisie guvernamen
tală se ocupă în prezent cu 
preaătirea unor noi dispoziţii 

privi ne! 1·esponsabilif.alea pre
sei tn Dane·marca. Comisia 
estr prezidată de un judecă
tor al Cm·ţii Supreme. 

prezintă cele 

mai mari riscuri pentru ziaristi „ 

In perioada 1970-1986, în 
America Latină, 358 de zia
rişti şi-au pierdut daţa sau 
au fost daţi dispărnţi, înscri
ind acest continent pe primul 
loc al listei pierderilor sufe
rite de aceastâ. profesie. 

Ziaristica se bucură de a
preciere în toate ţările Ame
ricii Latine, dar aceasta este 
în acelaşi timp trna dintre pu
ţinele regiuni ale globttlui în 
care ziariştii nu ştiu nicioda
tă dacă se 11or mai întoarce 
dupii îndeplinirea unei mi
siuni. 

Jtmtele militare din Argen-

. 
tina, suprimîncl dreptul ac.es
tei naţiuni la informaţii exac
te, sînt răspunzătoare de 
moartea a 90 de ziarişti. In 
Paraguay şi Chile îşi pierd 
aproape zilnic viaţa membri 
ai acestei profesiuni. 

1n Brazilia. ţară în curs de 
democratizare. numărul zia
riştilo r decedaţi sau dispă
ruţi abia acum se stabileşte. 

Nici Bolivia şi Ecuadorul si 
nici ţări tradiţional democrati
ce, cum ar fi Columbia şi Ve
nezuela. nu pot garanta secu
ritatea ziariştilor şi nu le pot 
asigura acestora condiţiile ne-

. ~ . . 

cesare pentru a-şi desfăşura 
activitatea. 

Aceste informaţii îngrijoră
toare au fost date publicităţii 
de Federatia Latino-America
ni a Zia~·istilor (F .E.L.A.P.). 
Secretarul său general, Luis 
Suarez. a subliniat însă că 
nici el şi nici colegii lui nu 
vor renunţa la această profe
siune periculoasă. 
Vicepreşedintele F.E.L.A.P .. 

Ernesto Vera, a declarat câ 
ziaristica va continua să fie 
cea mai riscantă şi periculoa
să profesiune din America 
Latină încă o perioadă de 
timp. datorită atît crizei şi 
violenţei. cît .5i dificultăţilor 
economice ale continent ului. 
Situaţia nu-i intimidează pc 
7.iaristii latino-americani, a
propîindu-i şi mai mult de 
„lupta populară". a subliniat 
Vera. 

În slujba 

in ţel egerii 

internatio.n.ale 
J 

Di.n iniţiativa Consiit'ului 
Mondial al Păcii, la sediul 
UNESCO din Paris, s-a des
făşurat, în perioada 5-6 f e
bruarie 1987, o întilnire in
ternaţională, ·reunind perso
nalităţi din domeniul. wlturii. 
educaţiei. ştiinţei şi informă
rii. Cu acest prilej. a arut 
loc un larg schimb ele opinii 
privind, în pri~u;ipal, posibi
lităţile mobilizării opiniei pu
blice mondiale pentru men
ţinerea eforturilor UNESCO. 
necesitatea examinării căilor 
şi metodelor de cooperare i11 -
fre UNESCO şi toţi cei ce :;e 
interesează de activitatea a
cestui important for inle rna
ţional. La întîlnire a fo~t re
prezentată şi Organizaţia In
ternaţională a Ziariştilor, 

prin preşedintele acest<!ill„ 
Kaarle Nordenstreng. Tn în
cheiere. a fost adoptat./, o ho
tărî.re în care se afirmâ prin
tre altele: „A pune cul111r11, 
în sltt.1ba foiţelegerii intcrn.a
tionale .~ia păcii. iatâ 1'0Catia 
UNESCO: această luptă este 
de fapt aceea. a tuturor po
poarelor Terrei". 

Rubrică realizată de 
Constantin LUPU 
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• In ultlmn pcrioa-
1 1 Cenaclul cil' P•'··r~c 

tion:1l'C' orofcsională nl 
gnzctarilo1 de la .. Stt'a
i:-ul rosu „ - B 1cftu a 
<.11.sc J'.·•· urmuwa. e1e 
ti n„ ... Art1("olul 1·c<mo
m1c - intre eomrnia
r1•a unor 1:PnernliH1ti s1 
lae1olo!!ia dl\C'r~i'\ a co
l •1h:inulu1 (f'l'krat · Mi
h .1i Buznea. rf'cl:H·tor de 
1 11> ·1c<1 Anc·het.1 :!U
zcturc.1sc:;1. nota cr1 ltLf't. 
titlul erimb.ill\' '>Î dcon-
1„ Jni:ia z1a11sl11lu1 · (1·e
fprat : Ştefan Olteanu. 
n•d:1ctor onnc1oall s1 
St•ereta 11. de rf'da1.t1P 
- de~1>:ne1 al z1ai·ului" 

(Dumitru 'lilule..,cu. se
cret ur reso11ns<1b1l de 
rcdact1e). 

• Ct•i·cul dt• dezb.1 
'<'n pr11fl.,,ona1e dl' 
7. iru! . .Flacara Ia5ului " 
~1 or'.!anil..ii' n'l'l n• <kz
haterca cu tema „Info, 
marw şi documen tan•<i 
- factor i r s<'n\iah în 
uctn·1tatea de prrsi1 ". La 
'<..'t...n\a Clr1·ulu1 ;.u 
p Jrtici1B: şi biblio;.:r.if: 
<IP IH B1bliotern ce:ill"l
){i unin~rl>itar:i „:\l. E
minescu" din Tnşi. 

• Cf'n;iclul cil' !><!ltr:l 
şi Jmor • I ziarului 
„I'larăra Iaşului" - a 
cflrui 1 t·11l' iru.u
me.1ză peste> 12 ani -
a prezen1at in u L111<1 
ll('rio<1cl:-1 :;pcct.acolc bi
ne> aprcciatC' ele public 
in nume1·ci.;1.w un1tăti e
ronomice '>i tnsti t u\11 
l<':>l'llC. 

• Colegii clin redac 
\ ia z1ai· tiui „nrobogeu 
nouă·' - Constanta au 
1'111 ni un cu•' de p?1·
foct1unarl.' prufe:;ionala 
a cărui <1ctint.ate :;c dl':< 
raşoarii !>oăptămin<1 

Gin<lit c.1 un mijloc e
ficient de i mb11gă\i.e a 
cunoi,,t:ntelor ten:·etic•', 
dar in primul rind de 
ordin practic, progra
mul !ntilnlrJlnr acord:i 
1.111 spatiu l.11 i.: a naliZl; 
lt><' genur publkist.1ce) 
a materialelor a p;"truk 
in liar .'>tabilirii imo\J 
nirilor ~i cl<'r'cien\e!or 
din prop:·1.1 muncf!. des
rif••71„ii temeju1ilor fi<' 
('f1 1ia dintre succe.'ie'€ 
s;, u i nsuccesele g.azet. -
reşt i i nre~islr;1 \e în ac 
;\'itatea cur<•nt:,. 

• Ziarul „Zori noi" -
SU<.'t".n .i n>,;1lize.1z;\, în 
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co\:ibor;ire cu :\l iliti:1 
jucletuiUl. " fia l' Vll

lnnt[1 intitulata „Circu-
latin ruticrf1". D inc 'l 

de> utilit1 •c1 1med1dlă. 
r11,1ÎJI ' t' l"l'C' llllltnd,1 nu 
numai prin nwril~ ele 
nrdin .. rutit•r, c: ~· p11-
blicis:1c. 

• :'\u dt> mult. l'l'· 

d 1ctia ziarului • Iln•·
i::1t.a" a o:-ganiz:it un 
c inc:u~.s ::~n .C'inP ş"· 
t'l!)t gă 1w m ,~~ine 
<\lmanahului „llar~ita ·· 
l!!R7, "dit·lt rl<' c·ilcc1 
\"li .-lc!.1ctionnl al t'•• 
lidianului dt• limba m.1-
ghiară din ;\.Jip:·nir• a 
Ciuc. L.a c nc·u:·s, CJrc 

nnsc~n i actori .şi inte:-
prf'(i ele muzidl popu
l:ir:i. care 4'·U dcsfăşu
nll in sala c;.aJeril'i 
„lnform . .aiia'' a zi:i.ru
lu, (unde. in p;·eze:i~. 
1·~1>unc picturi cunos
cutn g1·a[ic:1.ini\ Elena 
;\l 1rinescu1. 

g .\l··''.ll'i de :::iz1•
t··ri1 1 1 ·1·cl 1ctla zia
rului „<;J>orlul ", carp 
I .1u sarb;11 f)(' Er
timir Ionescu c.u oc;1zw 
1•elt·1 tk-a 60-a nnl\"et'
~an (luneaza dia amil 
l !J.l!i 111 cot:dian.11 
,.Spurtu!~I. li f<'':c·1t;im 
l'll căldură pe cuichul 
110,u·u şi li nrlrc•:-;i:11 

~ . .. ' 

PE SCUR .···. 
de la noi 

: 1 n\'Ul lue in comun.i 
Cmm:1ni. au p:ll':icipnt 
f'Chi pe le l'C;l!X'Wll\<l th·e 
a 12 şcoli clin ;wna o
r:iş11 lui Ghl'<irglwni. Cu 
;1eC'l:işi prill'j. impreu
na cu fal'lorii cclucnti
nnali din Ghl•orghp:ii. 
:1 fost " ~anti F1 o „,.,. 
11s li' m:i.s·1 r nd:'1 •
\' nd C<I tema „Con-;ti 
in(a soC'ialis tf1 - fartor 
arti\' în rt•alizarca o 
hicctivelor de dezvol
tare economico-<;ocial{1 
a tarii". 

• C'ulell' fr it;iri ci 
'Pg-il 1r llfl(lf"i :\firuna 
Ionescu („Sdnte1.n tine
etul ui "l ş1 Ion Cocora 

1.:r1· bun. l. clet n '1' 1: 1 
a1 p1·emi1lor pen·ru c:·1-
t di ~i tt•at.rolo~e P" 
:inu! 19ll<i. .1rorclntc de 
c· nriucerE>a Al>ock1tiei 
O. men i tor <Ic Artă. 

• C:u prllt>iul Z 1 

I ntern.ation.al<' n Fe:ne" 
·h •t"i.atia .soortl\·q a zi-
w· ~tdo:· ş1 ('„m1<;1 l 

ele fcnw1 a Sineli 
calului l'rPs:I Bucu re::;'i 
.au org.;in 7- 1 rxc~·„a• 

la Predeal. la <'a"e au 
1x1 " ic pa .J t pc1-:.0d n<'. 

• Om:ii.:iind Z.u.a dl' 
li rn:irt.ll'. c111l•cti\•ul 1·l'
chction al :tl l'otidi"-!nll-
1 1i „l nform•tli ,1 Bucu-
r<'ştiului " rg,11 
U'1 m l l'~ " llhll.I0.1o-

~1l'llt' :.~\lllll\ de C'J-

urat't ci~„ viată :u11g.1. 
ru sănii late :i1 bucu::-ii ' 

• :\ fost nh>s noul 
cons1li..t de cnnducrrc .a' 
.'\s •d<t(i e i sporUve 
z ariştilor: V<lsilc I3ră -
,„„1 (pr·l'5Cdinlt'), L: -
t· :rn Oprea (\•1cepre
şP1fi nte1. Cornel C.-1•a
ni\ (secretar). Constan-
1 in C"rnt>I H ristea (rE>s 
pons:ibil fi nanciar) si 
Arc-.1die Danit•llm· (res
r-~n.-..:1bi l t'U bunu11i!e n
SOC!nliCI). Le unim, tt 
tUI 11 s CCl'S ! 

• lmphnin,;1 a 120 
dl• ani de J;i pari( i.a 
l'I \ IS\(•i „COll\'Orbiri li 
terare" a f „o;• marcal.1 
de :.in .si1T • .,.„.„.11 „Titu 
:\1~1.ure.,<.·11 ", nr;..:an1za• 
de Muzeul Lill•raturii 
Homtine. Cu acelaşi 
p 1•i!cj n '1\'Ut loc \'crni
~ajul e'prizitit'i „Ti tu 
l\1;iiore_.;cu in m;muscri
se. mărturii ş1 docu
mente·'. 

• !n ··1d u ;id un 1 
„Luna t•;ir(ii la sale", 
multi dintn• i;;.1zetarii 
lnk;h1ani <111 1>.11·11cioat 
1.i intilniri cu cilitvrii 
on.:amza1t• in comunc
'e ruch•tulu• ;\fontio
n, m . cl inln: ,\H'S' ia. oe 
Gror)le Gt•noi11, Cali'i
lral Costin. St•riciu A
dam s Constantin C,1-
lin, t l 1 „Ateneu ', ?l"L 

l' n „i Ol' Cornrt Gal
ht•n !)i Ioan r.1wa l\lol-

!lo\·an. de I; •. ~tca~~I 
.-o„u". 

• Publicblul n.'lmu· 
tus Lal l''lc autorul sce
nariului unui lun::·rne
t 1·aj artistic dedicai 
cnnstruc:torilor metrou· 
lui bucurc";ilerin. filmu. 
c:.m \'a fi intitulat 
. Cale liber;\". SC an 
"l faz:t final.1 la Cas;; 

ul' filme ClllCI, in fC~..1 
lui :>.:icu Stan. 

• Ultim" ~edm1:\ a 
n n 1elul11i n•\'blei „Ra· 
muri " , d1:sfii~urată I 
\lu :eul ele nrti1 chn C, · 
u\ .1. n in~cris in pro
~rnm o sezaloare lile· 
rnr-a:·tbt 1c;1 ţ;I un rm· 
I.i i muzical sustinut de 
solisti ai Tl'.1\rnlui h-
1'1<' cr;iin\'can. 

• O br1i;::ldl\ a '.!11-
wtci .Jnaintr" - Brăi:a 
a rL><:ilîz..1.t o \' z 111 de 
clol'11mentm·t' 1n I 1c·aF
l(1! i al0 C.U I\ S.C Rll-
rnnnu, prii• 1 oare 
a\'ut loc ş1 o rodnică 
intiln;re l „ - • t•>rli 

• Ion Baie„u ~,te 
prn n1 1n liln«irii cu 
un nou vol ll!ll de tea
tru. publicat <Ic Editura 
l·'mincscu: Autorul t in 
<,.tlă. c:.ipr nzind. în a-
:tr<i pit'5l'Î c~1re dă tillul 

c·:i~·ţii, incf1 pa1ru conie
<11 i (\'edrn·p.1, Poarta 
('pt[ttii. ;\J<wslrul şi Re· 
g 1 , Lca:-). 

• c„1€ ii n(l,,\ru 
Grii:-ore Slăn<'~l'u. <iin 

• h1c(ia 1n•tc•i ,.La 
cl~1torie". e.'>I<' autrirui 
u n ui inspi1·•1t 1·olum ,le 
:o.chite rf '1 V'<1(:1 :.""âju.-
1o: ilo h 1n I pa r:ci 
ln a\·anpos turih' dalo-
r l l'i , nparu· · l<·ni ·,., 
p ·c,tigioa~ rolceţ1c 
„n bi iotc•l·.:i o:-.t.aşului" a 
Editurii Milila1e 

• La E<.lilur1a Caric-a 
Horn! n'"'nsc[1 a 'lPdrJl 
\'olumul coicg J u nn~
\1· .1 Al. J. Fridu.5 de .„ 
·p\·1s(a „C'ron~e;:i" : 

„ Cum să prinzi o 11.1_.,\. 
n• măia<;tră ", 

• <..... în fiecare an, 
re\·ista „1"1a<·ara" a de
C"ernat P•<'mil!l' ~ale 
unor personallt;1\i cc 
s·au i I us11·a• în domenii 
ele ac\Jn t.11t• ci i \•erse. de 
la proză ln inventii şi 
11\fl\'atii. cll• la muzică 
'11 l~torie. 



I La t:l ianuarie a.c 
oărut numarul '.:.'5.00I: 

l.larului so\ ictic 
.Pra11l.1„. Primul nu

al ;:i<ll'ul ui s-a e
dc ani in 

11:.1. la 3 mai 1912 
o:·czent. cotidianul 
un !ir,ti zilnic de 

1rilwanc ele exC'm 
re. 

a;niru l prima 
.. t:sdul 
(Amin-

1 nPcesarl l. rcd'lcla ta 
t J. Kubka 5i K , 
~11rdc11sh·cne-. Cei doi 

· ~;Jcăton ai On~a111-
iPi Internat innale a 

i'.1ar1şlilor pun în cir
culalll'. pentru primJ 

privire de an-
sub ranot"t is-

,111c a mi~c;it·ii inte1·
l11•nale a ziaris!ilor 

1 turnul al car\11 
se rdl'ra la perioada 
• 0-1!145 Dintre altt· 
r: .< !ill' , pan t ii sub e-

0 l.Z. : „ Catalogul 
1icnliilor de or<.'să i n 
lunll'„ Cin limba fran-

1. •lc'I) s1 ., Repertoarul 
1r11(1·e1or de formare 
zial'i~ti<'ă " (in limba 

I 
n~lel. ;i). 

I ln H. P. Chinezi\ 
u:iwonpază două a-

• n1i1 l)rir.cioale de 

I •M•a E~te \.·orba de 
. '"~cuta R g e n t i c 
:Xinbua". care furni-
. „z.:1 informat ii cup1·in

und :iO-tiO de mii c<1-
ractere z1 Inic. si de a
eP.ntia ., Chî na N cws ". 
care d 1 fll7.C'azii presii 
ch111c1.a in 5\ri\iniitate ~i 
edllc<iza în Jimba chi
new C'll'ca 200 de DU
bllcatii în 1:3 tări_ la 
Hong Kon~ şi la l\fa
cao. 

I O Scnală i>:1te„11n
l onală de film si tele-
1•7.itmf' pentru tările în 
curs de dezvnltan' ~-a 
nn1111.ural recent 1" ~'1n 
l\ntonio de los Baiios 
(Cubn). Primul curs re
uneşte 140 de st udent i 
ciin America Latină. din 
A'i:1 si din f„frica. 

• Rl'\ is'a c;ovietic;i 
„ \•okru!! 'i \'e(a" (ln Î .I

rul lumii\ " imP'.init 121 
de :1ni <le aparitie. Ir 
prezent. oubl icatia se 
editea1.ă într-un lirai de 
jQQ OOO de cxemolnre. 

O .\,1111ri1a ile ra:-.1stc 
din Afri1·a de Sud au 
refu1at I O ce1·e, i ele au· 
lo1T1.al11 prnlru difuza
rC'a <ll' informalii din 
parf l'a cnre~Po'1clcn t ilo1 
1>1Tsc•1 slr,1ine in aceas
ta t.1rn. între care si ce
rcl'e:t unui liiarisl de l 1 

Suncl.1y Times" cli:1 
1.nnrlrn. 

8 Jan :\!axwell a ele
'·' r 1·. la 27 ianuarie 
.i •· 11.1t rnnnl celei cJr>-a ' 
• 111.r, '-!cnt' de presă 
f ·;t1H'• 1.1 Airentia 
C'cntr,1lă de Presă 
(AC'I'). Printre primele 

m.isun anuntale ele 
1J11t1l patron este si a-

l' pc lin.::ă Uniunea 
Zian:-.t llor l3u1~dri. 

8 I •H 1 ianuarie a.c„ 
a incc1.>ut să functi0ne-
1.c o n11u.i agenlie de 
pn•sfa LUSA, J)rin 
fu1.1 unca a dou[1 agen
t i 1 el(• Pl'l'Sa om·t ugheze 

,\;'1101' ş1 „ Noticias 
do l'ortu;.:al ··. 

• La începutul 1Jrrn
lu1 la Lu"cmburg. s-;i 
dcsdw„ un uruc·<?.'i în 
(' ll'l' au !ost implicat1 
11.1 Iru 1.1a ns' i de la co
t c i;inul prngre~ist „Zeî-

tun~ 'um L<'lzcburirer 
\ 'olh•k", Cotidianul şi 

l'<'clncloni ,,u au fost 

PE SCURT -
din toată lumea 
l'U.'il , conc:cu1e1·i i a fl 
z1arii>li lan Maxwell 
l" tv l1ul maf:(nalului 
1>t'l'Se1 hn l<inice. Robert 
l\I:Jxwt'll. 

m La s1 1rşiiul lun ii 
ianuHl'll'. 1\iasdair l\lîl-
1H'. -)(; de ani. a anun
at p1• neasteotate de-

1.1isia ~a din iunctia de 
riirE>ctor :.:eueral al 
BOC. Conform u;mnte
lor. directorul general 
al BBC este ale" de 
„ Briard of governors „ 
('1in~iliu însărcinat sfi 
garnnte7.e statutul de 
a u lonom ie al compa
ni<'i. PrC'serlintele consi
liului <>i allC' 11 1Je1'!;0-
nallt.it1 din consiliu sini 
11u1111tt• dc ~u\·ern. 

li Citn·a s:atistici 
µrewnl:ilt• la recentul 
Con:i.n•„ ;ii • ziarislilo1 
bule.an. /\stfel. în Bul
:.:aria cin·a 60 la sutii 
cl>ntrt• 1.ianst1 sint în 
\'1rsl1'1 de 30-50 de ani. 
i:11· nină in :rn de ani -
li la sut~c 90 la sută 
clinlrC' ziarisli sini cu 
l)rc:.:i1I ire ~uoeri·Jari1. 

clin care 2!î la sută sini 

.ibsol\C•nti ai Facultiitii 
cc Ziarist.ici\. ia1· 28 la 
,„•;- au absulv:t Fac:u!

tall'a ele Filologie. An
cheta a [ost efectualii 
ele C'cn'rul cic cerce•;iri 
in rtomeniul zi;irislicii. 

acu1.at i de. a fi purtat 
u t·ai11oan1c. ostilă si 
de a f1 rnsullat asa
zi~<t Lii.!ă anticomunis
l;l rnoncli al~1. Membrii 
Ligii „ n-au apreciat ·· 
t;111tul de a fi calificali 
rll'eP1 1·as1şti si neona
/1şt 1. PracUc1lc aminti
l\.•i orgnniz.a\1i au fns: 
cnnclarr:na!e si de alte 
publicat ii. între care s1 
<le C'•>t 1cli;rnul american 
„ Tlw Washington Post" 

• Dup<i 49 de ani d<c 
inl rC'l'upere. sin_gurul 
/,1ar din lume editat in 
l1111ba bască - „Ejl'una·' 
(Zit1a) - apare din nou 
in St)anJa. Reluarea a
onrn l'i s - et pc·lrecut spre 
!>li r~1lul anului trecut. 

• Consiliul de admi
nistral iE al c11t1dianu!ui 
ri-ancez „Le :'\latin " a 
numit. 1.a 9 febru.a.rie 
:1 c:. un nou rlirector ge
nernl - pe .Jean-Ren e 
Poillot. Sri precizăm că. 
in ultimul timp, „Le 
M.1lin" a cunoscut se
rio·1~c nmbleme finan
c·i.t"•" .12 rk milioane de 
fni111·1 deficit numai în 
it'Dfl ! 

• ln anul uni versi
t:ll' l!lflG-1987. la Fa
cultale:1 de Ziaristică 

clin cacrul Uni\·prsitătii 
„ L-0monoSO\'" clin Mos
l 1\·a. i,1 a inaugurat ac
li\ 1talt'a o ~rupii devii-

---------
t11ri s1·cn•1ad de re-
c;actic. 

• lndw a început 
1>l'l'C!.a t i rile 1Jcn tru a 
1iu11e în runctiune. în 
t9!l0. un satelit lNS.\T-
2 clpstinat telecomun i
catiilor s i transmisiilor 
1<'IC'v11.ntc. 

li La 1-;ccnutul lu-
1.11 cll'crmbrie ;inul tre
cut. ,1 lost infiintată 
.\sol'ialia. lucrătorilor 
din mî.iloa<'edC' d e co
municare in ma5ă ale 
regiun ii Car ai bi I or , 
,C.\1\lWORKJ. Asociatia 
is1 propune ~ă promo
Vl'll! cooperarea înt1·c 
l11t·1·at11rii di n mass me
d ia clin l'C~iunc ~ i să 
~l1 ~tini1 nnnciu1ile cleon
tolo'.!i . ( si profesio-
n :1: t' a Jp I. I Ll l' i s l I c I i 
Ci\ :\1 \\."ORK rc·grupea/.11 
.-inc'ic-aldE' de nrcsă din 
/,on;i. prescdinte fiinrl 
dPsC'mO'l' Rlckc,- Sini.:h 
(Gu~·;mal 

• P11tri\'1t 1\liniste-
11l11i lnformalulor din 

I ilil)inc. i7 la sută clin
t rP 1.:osnod~1r·11 deti n un 
r.iclior<>c·entor. iar 22 la 
" 1ti\ un televizor. 

• „Super Channel ·', 
c;mn l de 1elevi7.i une 
IJl'ilank controlat de 
Robt>rl Murdoch. a in
ceuut !>ă emitii orin sa
lPlit 1>entru rctele prin 
cablu europene. Se C'"

time;iză ca programele 
s:il<' '>C' adresează la a-
11rnxirnal1 \· 28 milio:m<' 
de lclesneclator i din 
Dcl:.:i;i. Danemarca. El
\ c•(ia. Fran ta F inlanda. 
Olancl;i. R.F.G .. Irlanda. 
Luxemburg. Soania. Su
edia ş1 MarC'a Bril:rnie. 

8 C"u l '.l ;mi în ur
m!i a incqrnt „,i funr
\ tollt'i'l' at:l'nţin dP pr<'
..,5 din Fili1>î1w (PS .. ·\.) 

J .;i dPhut. d!?C'n\ia a\'1'a 
11 ..,alaria\i. \<,[ '1/l C'a 
cli..,pllnC' ci<' 1.)11 ele' sala
ri•l\ i ~j l1·ansmitP infor
maţii t imp d<' '.l.J dC' 
ol'l' 7ilni('. P.K .. \. arp ra ,,. 
abonaţi to;ifr cotitlia-

1w! ... din \lanilla. cani
tal;i ţ.lrii. Iii ziar<' re
g ionale'. :.! n•\'i..,tc. :; ca
nal<' tl1' IC'll'\.i7illnt'. :>fi 
d<' st,1\ii de radio pro
vincinle şi 8 agentiî de 
pl'<.''><i ..,\l'\tllW. 
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Comertul 
.) 

slujba oamenilor, A 1n 
a calitătii vietii lor 

.) .) 

Ce e nou in 

L C. S. Mixtă 

activita tea 
Olten.ita ? 

J 

"OLl'Ll\' ITA - lîr . .:u~on1! de altădată ele pe malul romi'lnesc al 
Ounitrii - este nsl[t/.1 un o.ras înfloritor. în plină rh!Z\"11ltarc 
incl11slri,1l:1. soci.ii cultur.aiă şi edilitar-gospodărească. Aic'. în ani; 
t·c·nstrut·1. H'1 socialiste. îndeosebi clupă Congresul al IX-iea :ii 
pmtidului, s-au îni\l\<i! nrni multe întxeprJnderi. Fireşte. cc.a mai 
ele !'C'amn. cunoscută nu numai în ţară ci şi peste hot irc. este 
Şantierul rwval. rici1e;.aţ pe •locul unui modest atelier de reparat 
bărci pescAre~li. Un trafic pe zi ce trece tot mai intens i;c po.atc 
lesne crmslata în portul f luvial al onaşttlui. 

De .a-:ee.a. nu .soco' !m deloc gra1 uit:'i m;rma\ia unu; localnic 
ca cei ce :1u plec.at <le mult d:n Olteniţ.;1 şi doresc să-l rcvad:i 
cu i:?.rc 1J îl vor putc,1 recunoaşte. Centrul. dar şi rnrtierC'lC', totul 
p(Jar t:'i JX'Cet0.a noului . a avîn tului 1constructiv al ultimelor dou;î 
clC'cenii 1";1r[1 incloial;I. ii \'O" imprC'siona pl<\cut şi magazinele nou 
tnnstru1le. :;;i .spa11:!e cumC'rciale, largi :;;i luminoase. de la par
t('rtt) blorunlor. Pe s:::urt, tot. ce <ilestă grija deosebită. s!1alornicf1 
a partidu lui şi s latu1ui ,nostru ele a ere.a cele mai bune crmdip: 
dC' ''iaf1 şi de m uncn ;)entru oamc>ni. 

Ri1;:pun:dnd ae<'~"<'i gnji. lucrătorii comerciali ni I.C.S. J\;ixtc 
Olteniţa l->C străduiC'sc să-ş i îndepline.asct1 iJa un nivel rirlic;lt s.ar 
cin iie Ct' le J·ev.in penl1 u imbună't<.i\irea continuă a aproviz.ionă1·ii 
pupula:iei. pent.rn îndeplinirea indicatorilor economico-f:nancian 
~i. indinle de 1o<itc. a ce:or de eficienţă. de C<llitate şi rent.a
bilitate. 

- Bilant.ul efectuat cu cit
\"a timp în urmă în aduna
rc.:i gerwa·ală a nmrezen!Jan\i
lor oomenHor muncii - ne 
spunea tovarăşa Emilena Sa
vu, directoaxea l.C.S.:\l. 01-
l<'nita -, a demonstirat vo
inţa întregului personal l[I ] în
! rcprinderii noastre de a-şi 
onora cu strictele angaja
mentele. de a se situa la 
îniUPm ea exigentelor 1actualc. 
Cu alte cuvinte. de :a prnc
tic<i un comert civiHzat. efi
cient. de înaltă caJit.ate. S-a 
cviclentiat, oa şi în anii trc
cuti. rolul de frunte al co
muniştilor, spintul lor gospo
dăresc, de iniţiativă. De pil
clă, în lHRG. unilătLle între
pt•; nderi i noastre iau desfăcut 
un volum ele mârfuri în va
loare de 535.7 milioane lei, 
cu peste 1,7 milioane 'lei mai 
mult fia\[1 de prevederile pla
nului şi C'.I peste 22 milioane 
lei mai mull în comparaţie cu 
nnul anterior. Ace.astă creş-

" 

1erc reprezintă un Yolum spo
rit de produse, cu to.."'llc .:ă şi 
în 1!J!J6 ne-.am confnmt.at cu 
unele greută\i ele natură o
biectivi1. Num.1i pr;n unită

lile de desfacC're a prnduse
lor industri<ile s-au vi nduL 
popula(iei ornşulu i confcctii 
în valoare de :l8.2o milioane 
Joci. •tricotaje - :11.10 m1lic,ane 
Ici, încil.ltămin!C' - 26,:rn mi
lioane lei, tesuturi 16.D7 mi
lioane lei. merce1ie 12,72 
milioane lei. La acestc•a se 
adaugn 490 frigidere. :rno ma
şini tde spălal rufe. 825 .apa
rnte raclio. 7:JO televizoare. 2:JO 
:ispi1~1toa1·e de praf, 60 maşini 
de cusut. 500 biciclete, mobi
){i în v<1loare .ele peste 10 mi 
lioane lei. precum şi '1J!e p1·„_ 
duse dC' uz casnic şi ele folo
sin\ă indelunga!ă . Sigur, ci
frele (lmintite apaJr în ade
\'ăra!a •lor lumină dacă le ra
portăm la populatia oraşului 
nostru. un or1aş relativ mic, 
de nici :in de mii locuitori. 

nircdc>.<1rea intreprindl'l'il 
nc-•t vorbit apoi pc larg clcs
prl~ prcocupări;e cele m.1i 
act u;t!e, majore ale conducc
n1, ule con-.iliului oamenilor 
muncii, în virtutea răspun
denlor CC' k revin pentru a
s1~urarea bunei apl'Ovizion[trt 
a locuitorilor oraşului. 

- O const.antă ; 1 nctivilă!il 
noastre o reprezint'\, fără in
cloi;1l;'i, rorm.area şi afirma.rc.1 
în rindurilc '1 uluror lucrători
lor noştri comercinli a unei 
atitudini inaintatl' fată de 
muncă. a unui în.al:. spirit ele 
ri1spundere fa(.ă de îndeplini
rN1 sarcinilnr cc ne revin. Ne 
preocupă în permanentă îm
bună ătirc<1 calitălii mun<.-ii 
organizatorice şi politico-cdu
C<~li ve cc o clesfăşur:'im. zi de 
oi. 'n toate compnrtimentele 
şi 1 1 luate •nivelurile. Cu dl'11-
sebift1 i.:rîjf1 pregft!im adună
rile' generale'. supunind dez
b.att'l'ii celC' mai ele senmă 
probleme <.-u care ne con
fruntăm. Ne striiduim ca ma
tc>rktlcle Pt' care Ic prezcn
tiim cu ince!:l prilej .să fie c7t 
?n."'li analitice>. cu referiri r>r<-
cist• I.a 0<1meni. dircctionînd 
în <tcclaşi 1 i mp cit mai b ine 
ad i\•i lalea de viilor 

Un slimuit nt subslantial in 
realizarea i;arcinilnr de. plc1n, 
a nn.:a.iarn<'nlelor asum:ite 
I 1 co:i.st1 u, t în trl'Ccrea i;o
{".a!i.st.;i. Acea.sta a fo:.t o rg 1-
niwt<'.1 alît in tre tinităţiJe CLI 
acela'>i profil. cit :;;i intre 1u-
c it «>rii lltC' eiaşi form1, 1 
Depilşiri inscmnatc de nl:m 
in sec'ontl clesfacer„ pr<>du
sel •r al:mcnt:ue au înregis!rc1t 
ma ale.- rolecti\·dc condu,e 
de Ion Ghiţă (l\1€zc1u.-i -Rriri
zelur· Centru). Mari,t Anghel 
(AlPncntar" T.S C L P.) şi 
Ghl'rghina Colccdg <ali-
ment.ara Filatura). Aş remar
ca. <le ascmc-nea. s1 colective
le condl1sc de Elisa beta l\Ian
ciu (l\fagazint l de G::i:anterie 
Complex), Gheorghe Pavelc.\
c u (Magazinul de .J<..1că1"i -
Papet.ăr:e> şi Sica Druiu (Ai·-
1 u.anat.l. !n seetorul de a!1-
mc>ntaţic publică. 1~ d !n cele 
1'1 tinită(i alC' noa.,tr<' se prc
zint;i cu s11bstan\ialC' depa->1ri 
de plan. C'Videnţiin<lu-se în 
mod deosC'hit colectivele co"'l
dus<> de Petre CeocC'a şi F.li
sabcta Ceocca (He, :rnrantul 
1\fodcrnl. Ştefan Şo11irlă {Ru
fetul Parc-Spital) ş i Maricta 
Pi\igoi (Cofetăria Ga:-ă). Am 
putea. fir~tc. să ne refori·n 
şi la alţi lucrători c0merc;ali 
ce contribuie> efectiv :a inde-



plinirea şi depăşirea .<arcini
.or de plan şi, bincir.\cles, la 
!mbunătăt: rea aprnv izionări i 
populaţiei oraşului 01ten~ţd. 
Oe pildă. merik'l a L eviden
iate efortu!'ilP dl'p .•.-;e dP 

Savu Buga, responsabilui A
utoservirii nr. 2, cărui.;.1, pen
lru merite deosebite, i s - a 
acordai diploma de frctntaş 
in întrecerea soci.alistă, Ion 
S!oenescu, Constantin Tom a, 
Asan Satinî, Tudorachc Ticu, 
Ioana Negoi, Victor ia Căpăţi
nă, Ghcore-he Enciu, Nicolae 
C-0drea, Vasilica Vctrineanu, 
Tudora Ghiţă, Jana Tornpor, 
Damian l.\'lanciu, Vlaicu Popa, 

Miţa Şcrb.m, Valeria Ba rbu, 
Ion Stănilă, Maria Uima. Ele
na. Cringaşu, Niculina Miroi, 
Angela Bela, Pcire Sloianca, 
Veta Stan, Maria Păun, Jana 

:\lihalache, Vasilica 
~Iaria Radu. Doina 

Jatan. 
i\Iihailo-

\'ici, Florica Achim, Vasiil' 
Stoica, Viorica Gclca, Eca
terina Dorobanţu, Ion Du
mitrescu, Mihai Piţigoi , Mi
hai Chiripuci, Ecaterina Fi
Iote, Maria Lazăr, Maria Ar
sene şi Ana Brotea. 

Se poate apr.ecia. de allfel. 
că cei .mai mulţi L~~ntre 1:.1-
crălori i comcrc:ali d;n tîuăru: 
oraş de la Dunăre trakaz[1 c·J 

tot simţul răspl1nricr;: sarci
nile încre::linţ.ate. Mu it, clar 51 
cu efi:ienţă muncesc şi k
crălorii din apar.alu'. comer
cial de spec1ali tate a l 'inl1e
P!'inde:·L. Datorită ,; ; ~·ădanii

Jor ~i c-umpelenie~ lor. ur.. :Ii
(ilc c;:m1e!Tiale sint :;p1ovi;:;o

nate r it mic. cerintele popu
la\ie1 Jiind $atisfăcule în 
ansambb în c-:rnd1\1i bune. 

- Merceologii noştd - ne 
spunea tovară.5a Sav ... - s -au 
de;ilas.at .aproa.pe zih,L la fur
niwri, impulsionînd li:vrările 
de mărfuri. ./\u me:·s thiar la 
distante mai unar: - Sibiu. 
Oradea. T !m iŞ-Oara - asig·J
rind aprovizionarea locui:.Ur:
lor Oltcni\ei cu un fond de 
marfă su;>limcnt.ar, .ar sub 
aspect ca'litativ, pe cieplir. c0-
res;>unzător. 

Progrese de s<.'aniii s·.au 
înregistrat şi în altmePta\ia 
publ ' că. Dîndu-.;e \·ia\~1 h):ă
rîrilor conducerii suoeri(lare 
de partid şi de sl::L. ind'.caţii 
lor deosebit de preţioase ait 
scc·et,arului general al parti -

dului. C<Jnducerea I.C.S.M. O l· 
tenii-a acordă o atenţie dcos~ 
bit<l dezvoltării si diversif'
căr'i producţiei de urcpantc 
eul.nare prelucrate par\iai şi 
preamba late. Merită releva!<l 
preocupare.a Ju•cr.;torJor d ;n 
ao;emenea unităţ i cum sint res
taurantele .• :.VTodern ·· . „Port", 

:J{-~~~.c:::~ ~~·. 
;,-~(".;,,~--: - ~~;,../.~': .;.;~; ~ 

/.:;t;.<;.t~ :?;_•.-. 
. ,.;.w;. .~.01'»„;,, (-~#~,.>' ;,...",1o;:,, --~ ~~-· 

•· • _·.:.;<:„.,:.- .• „ _ _._ -· 

. ~,~~~FE~~~·-

„Strugurel''. „ Pia\ă ". linia de 
automatizare „Dunărea". co·
Ietăriile „L iliacul ", „Mă:-..'.'.
.şcşti "'. ,.Gară " ş .a. de a s:.
tisfacc cit mai bine, at:ît can
lilali\' cil şi calila:.v. nevo:ie 
cumpăriitorilor. ln cursu\ a
nului trecuL, prin t:de pat-..i 
laboratoare de producţie de 
care dispune intrepr:nderea; 
s -au pus la d1spozitia popu
la\iei preparate de cofetă· 
rie. patiserie ş: ca:·rnangeri<: 
ca:·e se r id :câ la l:i,:3 milioa
ne Ici. Cel mai b ine -"e a,chitl. 
ele îndatoririle lor lucrătorii 
din laboratorul de cofetărie, 
condus de Gheorghe Bălan, .~i 
cl in cel de rar.mungerie. ('on
dus de Constantin Jui;:ă.11aru. 
Aceasta au dovedit-o rezulta
tele concrete. ;·ub raport can
titat iv dar mai a les calitativ, 
obţinute de ei. Pe lîngă două 
înlrepr;nderi din o<-as - Fi
latura şi Şantiern l Naval -
funcţionează şi <Oritine- res· 
urnranl. Anul trecut, valoa· 
rea desfacerilor în cadrul lor 
a depăş it. cifra de 7 milioa
ne lei. cu mai mult de un mi. 
Jion Ici dccît în 1885. 

La buna aprovizionare a 
popul.atiei cu preparate ş1 se· 
mipreparate a contr;buit şi 

dezvoltarea gospodăriei anexă 
proprii, în cadrul căreia a u 
fost crescuţi, lntre altele, 108 
porci şi g. viţei. Urmează ca 
în <:urind s<i se ame•Mjeze o 

gospodăde anexă mode:nă, c:; 
o capacitate m~11!. niai mare 
decît cea de pină. acum. ceea 
ce va contribui, eviclcnl, şi la 
de?.Vol!area mai umplit 3 

producţiei de pr:::p.arale culi

nare. 
Realizările amintit€· sînt şi 

ex,presi.a dezvoltăr; i ba;rei teh -
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nic11-rnateri:.ik• a comer,ulu1 
local. Oraşul cl1.spunc de un 
nou rest.aurun• :1ot.ie::i 
.. Dunărea" - dot.at cu moo1-
iier adecvat. Au bene!ic;'.l' de 
serioase imbunălu\iri .:3uf<!:ui 
Han. care, in vara d~eslut ~n:, 

va deveni rest aur.an\, gril'iina 
de vară n Re.sta .1».inl'.!!u. 
.. Port". terasa „M<.>d<.•;·n". Al!
mentara nr. 2. p cc·u111 şi 'lltc 
unită\i C'Jm"rC.'l•"· Si·1+ ir 
cu?·s d<' con.,1:·t11rc noi sµa\i1 
comerciale 'a porterul unor 
bl<•curi din noi.c m1c:·.1rm 0 n1-
ne ale Olteni\c>i 
Aşadar. colectivul Jn["C'-

prinder i Comercial~ de Slut 
Mixte din Oltenita a închc:i"l.l 
p:-imul an ni noulu, c~nc1n::.l 
cu un bilanţ pot. il iv. O at~s

t5. nu numai realiz~rea inte-
grală a sarcinilor de pian ci 
şi dep;1şir(l..'1 bcnifici.i~;.ii 

prc\·ă.wt Acest.a trece de 7.-1 

mi li< ane lei L3 reali1.a.rca 
lui. ca de altminteri la t.>a~e 
succesPle înt r !'prinderu. a 
concur.lt ficcan! dintre cei 
peste 700 de lucrători ai ei. 
Şi nu nnt<•m să •rn men\10·· 

năm c<'1 cea mn 1 m.11 l' pOt•d<.
re în to'alul j)Crsonah1n.i 

muncitor o au femeii(· - .'.l

p„oape 70 la su tă - c·'t~o"a '.: 
s-au cr<.>at tonic cr.nd.ti"le 

spre a-şi inclC'pl'ni in condi
'1i bune atit îndat•11„ri:c de 

se!·viciU. cit ~· obligaţiile so
ciale. ;\lu e I p.-..\ de interes 

să amintim şi faptul că de 77 
la sută din gest iunile cx1s'.en

te in 19!!6 au rr1spuns femeile. 
cele m~1i multe tinere, i::H· 9 

to\·arăşe foc pai-te di n consiliul 

oamenilo1· mun~·ii. r<.>marcin
du-sc prin contr!bu\i.a pe care 
o adu.: aLit în dezbaterea 

pr.1b1emdor »U;J.t.-e an:il z~·:, 
cii mat al<~ la inU\p\ui~e:l 

hot1i'"Îl'1lor adop•a\u. 

Cheia succeselor se afl:î si 
în prcocunarcn cleosebitii ce 
~e mani!(•stă în intreprindere> 
l<1J<1 dl• 1>n•g;'1lirPn politic[1 -;i 
p1·Pit>si1m:i 1a n oam eni lot'. 
F;.1 a o ast>mene:1 oreocu1:iarP 
n-ar 11 tost fIJ nutintă imbu 
n.ilat 11 t>r1 ,p, \'1 n. populat iei. 
1\1nst l11nnn• 1 fîL•carui mngd-

zin 1ntr-o un1t:1tc· model. Nu 
('Sli ni.II m1c:1 nid m·e<•CUPll
n„1 Dentru c-alitatilc mor alt· 
,ilc ('l'l"r n• sin· incaclrati în 
tunctin dl' i.wsti n.1ri. ou11in
du· SP Ul' nrim-olan cinst,w. 
IJ• li ll'l(•a. c<•rc·ctitudinea :>i. 

nu într-o mai mică mC,sw·a. 
;.:1·i 1a !ala ele• gos1»1dărireu iu

rlicioas.1 a bunurilm· matl'1·ia
lf? si bf11wst1 incr• lin\ak !11 • 

S(•dt•lalt• Acestt:a. insă. se si 
cul'i\·,-, 1>rintr-o i'1·ens<"1 mun
c'1 Ul' etiut·at1c. dt• 1nflm•nta
rt• a fi<•ri\1·ui "m în pal'le. 

cc"a c·<· t·om•te1u! d<' oartid al 
1111 n nri ncler1 i s1 '"·• b condu
nTl'a ;.a, on!.tniz:1· i ile U.T C. 
şi si ndicale fac .1.i de zi. cu 

st~1ruint:1 si nriceoere. 
- Care sînt persoectivcl1• 

ele viito1· nle intreprinderi i. în 
fapt ale comertului în ora<;ul 
Oi enita ? La această init eba
rc ne răspunde di1·ecl<•rul ad
JUnc·. tovnrăşul Vasile Al
bulMru: 

- Vn•m s[1 ritliu·1m între.\
ga noaslra nrtivitRte oe noi 

trente de calitate si cficicnlt1. 
Tn acest nn - al doilea cl in 
cel ele-al B-lea cincinal - va 
trebui s;·1 punem la dispnzi
\ia populatiei un \'olum de 
rr.;lrfuri a citrui \'aloare trece 
de.• '>00 milioane lei. mai mare 

tlcc11 re.1liz:'trilc cl:n anul tre
cut Sarcini sporite aVl'lll in
<lt>ost>bi în sectorul alimC>ntnr. 
u11dt• n•1mai produci ia rull
n:.i·t1 ~1 de o r eocll'ale se· vn 
;1prcq1ia valoric dt• 70 milina
IH l0i. O aienlie mai marr 
\·om ac-orei a recuorrf11•i i mntc
nalPlrn· rC'folosibilc. Incul cel 
mai 1mpoJ ant ocuninrlu-1 în 
• l'< ,1,ti1 orivintă hirtia s1 am
bala lt'll' din slicl<l <;1111 'ar
l'llll mobihzatoarp care C\'1-
tl1 nt "' l1cilf1 clin oar •'a noo.~
t1 c.. a l t" t un1r. efm·turi ma. 
n1:1n. pertectionarc·a sl1lulu1 
dl· muncit. man1feslarca spiri
lului :-osp •df1re~c. de mi 1 iuti
\'a s1 crt'ativitate. " mum·[i 
rHllil ico-erlucati va mai susl i· 
111d(1 în rindurile lucri1toril-ir 
n"slri si. bineinteles. aiJ!icnn•a 
cu st ric1C'll' în inlrea~a ad1 
\ it„'t• e<1me1Tial<"i .1 nnulu1 
!llt•can1sm economico-finnn
eii 1'. C1wzi1<.ici îndeplinirii :>

< t·~tor ob!ccti\·e o con,litu1e 

~i faptul cfi. în cforlurill' 
n<.:1strl' tot mai sustinulP. l)e· 
nr/ ic11"n ele• soi·i 1inul 1Je1·m1-
1wnt ai Comitetului ele narPd 
ori1şnwsc:. ;1! Con.~iliului ,; 1pu-

1<.r. ni for ului tutp!ar cat't.: ne 
;ndrum;1 cu deosebili'i l:l'iiCI 
at(i\'llall•n 

:\u trecut din acest an a
nr•iane t;c•i luni .\ctiun1lc in
tn•prin„e. faptele de pin~ n

('Um .1't"sti1 limpede ca lucti
l<>I'll clP la I.C.S.:VI. Oltenit 1 

"1r1t hot;irîti .să-si onore1.e cu 
C'instc' s;ffcinile ce IP re1·i11. 

;rn,.:;1j:111wntele asumate. nrn

lru n-si aduce o contributic 
~p.iriln la c:rcsterea an1tit>i \,1· 

ni. a caliLatii vietii oameni
lor li. 

Elena ŞOliltl 
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La Întreprinderea 

de Mecanică Fină 

Bucuresti 
J 

BIJUTERII 
I ALE TEHNICII 

Nivel tehni c: ridicat • lnaită pre-
. . 

cizie • Măsurare corectă ŞI prec1-

să • Diversitate constructivă • 

Fiabilitate • Sensibilitate 

INTREPRI NDEREA DE f\1ECANICĂ FINĂ -
BUCUREŞTI 

Execută în cadrul programului său de fabricaţie ur
mătoarele familii de produse 

- Aparate ş1 instrumente de măsură şi control di
mensional 

Aparate ş1 mecanisme de orologerie industrială 

Aparate pentru controluf mărim i lor termotehnice 

Elemente de automatizare pentru reglarea presi
unilor şi temperaturilor 

Scule, portscule, dispozitive şi matriţe 

Produse din carburi metalice sinterizate 

Scule diamantate 

- Pile ş i raşpele 

Pre1·Pnind orice înt r e bare, 
ing. Pd1·e '.\1ihai ·'<'apropie de 
un obiec1 rotun<i, colorat in 
roşu şi albastru .•. Are un d1• 
sign aoreabil. nu-i aşa ? ·· -
ne consultă, retoric', şi-~i tre
ce i•î1f11rile c!e(Jel!'le>r, inlr-u 
mîngiie1 e aeriană, pe deas1t
pra 01>1ectului. pr<'zent in
du-ni- I: " 'Le ne~inul familiei . 
Tn cunncl 1mp/ine$le · o lunii. 
La sj1rşit11/ ltti ia111wrie îşi ro 
ltta „:zborul" in lume• ... „ . 

.\lîndria paternă a i11gineru 
lui Petre se cloJt·edt•şt11 justift
catei : el e.,te „ constructorul 
şef" . Ş1. totuşi, se apclră: orice 
om de mei, de la 1ntreprinde
re11 de Mecanică Find. se poa
te considera. în mocl indrep
tăpt, ca autor al acest111 pro
clus nou. La pnma !'edere a
firma /ia este liazardatii. Pen
tru bunul motit' ca produ.~e/e 

i11trepri11derii si111 atit de d1 
i-ersificate. Totuşi, se pot dis
tingi> două ca.eyu11i mari: a 
paralele ele m!isurci şi control 
( A.M.C.) ş1 scu lele - obişnu i 
te ori speciale. Dintre A .M.C -
uri, manometrele alt 1ncep111 
wi fie procluse îneci clin 196.5, 
dehutin(/ c·u c gama mai re
,,tdnsii şi ajirngînd azi la cir
ca 120 ele l'ariante, ca r e se fa
brică în mod curent. dintre 
care 21)0 de rariante construc
tire sini de::;tinate eJ:portului 

Am dedus, fără efort , din 
această succintă p 1rne1·e î11 te
mă, că „familia numeroasă" 
este cea a man011J<•trelor. Cit 
cle.,pre „ mezinul·· e1, acesta 
t'ste 1111 termoma11omet1 u, care 
inglo/Jeazci două apcirnte ce 
măsoară. ,, 1 llH!ltan, presiunea 
şi tempPraturc, fiind dotat cu 
resort him eta!ic. AC<'.'l „me~ 
zin·· rcisfătat a fost multiplicat 
în cursul ltrnii ianuarie tn 
5000 bllC'l'!/i, iar i11 1987, în 
100 OOO exempla re, ccmstitttincl 
comanda firmei austriece 
,.;\.1AM", în benefic111l indus
triei de motoare. 

- Chiar astăzi am. c>.rped ia t, 
toi în Austria, 32 OOO mano
metre de alt '.ip - reia şiru.I 
i 11forma1iilor inginerul Ionel 
Oancea, ş!'ful sernciului im
port-e:i·port. Tot 111 l'Ursul a
cestei luni livrăm manometre 
în Franţa, l/'alia şi U.F.G., la 
firme care au derenit purtr
nerii noştri co11sel'1·enp. 

Cel de-al doilea interlocu 
toi', parca dinainte înţeles cu 

primul, continuă Îllscl p l edoa

ria în 'a1·uC1rea manoml'trelor. 

Că efortul de asimilare a lor 

nu depăşeşte trei luni, indife

rent de t iµ1tl cen,I, as i milarea 
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pr('s1tpu11i11cl, după cum se 
ştii', µroil'ctare, tehnolooii spe
df 1ce, e.n•cuţia sculelor nece
snn· ş1 organizarea producţiei. 
F:.rJH'TÎl'llţa ÎŞi SPlllle CUt'intul 
Ş1 a.rnpra ciclului de fabrica
jle, rn rt• 1111 trece dr o lună, 
lucru cunn•11abll pl'ntrn orice 
cliP111 cilii 1ara .,au din .Hra 11ă
ta11• Ccmst rurtorul-şef, ing. 
J'('lrt .'1ihai, nu-~1 poare a~
c1t11cll' nun 11ţele ajecr1 l'e ale 
dcmu11.qrap1•i t1•/i11icP: ,.Putem 
reali:a ""c1• fl'I dt> filet, la 
N!rere, după ::.ra11dardele i11-
tl'r11a1io11ale. Gi11diti-1·ă ! ln 
111rerior11l unui manomerru in
tră 50 ·80 de piese mi11uscule. 
cal'e sollcrtci o prerizie dime11-
·'i<mală ciliar de ordinul a 
d1>11ci sutimi de milimetl'u. Şi 
C1pn1 mai .~inr ş1 rrhnologiile 
aferente cadranelor: scale, in
sc ripfii. Constructorul-şef i·oia 
sd spună cei, dincolo de migala 
e.rrcutiei, terme11ul de lii·rar<> 
nu sufrrci 

flt•pre.::enlilld nCN'Cl~i intre
prindere, l'<'! cloi ,,pecia/işti nu 
pot 1·orh1, fireşte. cleci1 „pro 
clo1110•·. Ş1, totuşi. de la bun 111-
C't•put 1111 am dar seama că in
tt'legerea lor .~(· i1llPml'ia::ă pe 
t'('l'a mai adinc dc>cit simpla 
aparte11t'lllă prOfC'sinna/ci. Aşa 

încit i-am i11trc•bC1t, mai mult 
in glumă: „Clticn· daccr 111w1 I 
du 111 nC"a i-oast ra .s1111 difer iLt'. 
.~înteţi ami11do1 <1111 llCf'l'aşi /a
m rlle de si !Ql' C1•i ciot 111-
oint•ri au ra~/Hll!s cu <> 1111a111ă 
ci(' grar.:itate: „1111 r 1111 a 11um it 
fel. da Si11tem aici !lin l!J.î5. 
Terminn~('lll lic'('!ll . .t\m ltH"rat 
impreu11a. Apoi i11t repn llcl!' rt'll 

ne-a trimis lu l'olil,•hnir11 -
la cursul de ::i, uc-urdindu-11e o 
bursă pe 1111 t1lll /l!ll srucfiilor. 
Se-am rntors ca 111ţJi11eri. I11-
1repri11dPrea de ·'l1•1.:a11icu Fi
nă d111 Buc11rl'şt1 ueşl1' nizi11d 
cu ochii. Acum 1n1111<irci tle 
patru ori mai 11111/ti w11w11i 
decit la drb1t1ul 11<>. trtt Fami
liile de maş111i işi att corrspon
dP11tul in rraclitiu care sl' 
transmite dlll tntci -11 fiu. ,'\-fn 
jorztall'a cd or ca re I 11crii m 
aici locuim rn h/<>rm·1/1• <li11 
cecinătarC'a 111trr1H111tlerii S111 
tem acasCI - ln lut'rll ş1 111 
timpul tllw1'. nclic'ci 1111•ri·11 1m

preunci. t: ca şi rum am fi ru
cl!' de si1uw, n11 '!''. 

Familia ma 1w11Jt•t rrlor r.s!t• 
şi ca una dintre c1•/e şuplt> fa
milii ele A.Jl.C Cl'i doi inl1•r
loc utorr 11e pore.~tt•sc mal d1•
pa te, alterna11r, dt•spre cle-
1·emrea acestor „ceasuri" dl' 

~ 
Buca 1rest i, 

str. Popa 

precizie care măsoară presiu
nea şi, mai nou, temperatura, 
111 marile industrii construc
toare de maşini. chimică, pc
t mlh•ra, minierei etc„ erc. 1n 
1!1/S.'i, c;i deo.~e/nre. la rirgurilr 
1nt1•r11ationale de la Frankfurt 
pi• M11i11, Hanovra ~î Chicago, 
/11trepr111!1erea de ;\Iecanică 
F1n<i d111 Bucureşti a partici
par cu standuri speciale dl' 
ma11ometrP, In anul imediat 
urmălur - 19~6 - e1•rerea de 
ma11ometre romaneşli pe pla
ta externă s-a dublat. 111 acest 
~11 se t·11 dubla di11 nou. Adi
cii exportul de ma11ometrP. 
creşte, i11 numai doi ani, dt 
patru m1 . .Ace.~tei „familii nu
mc>roas!'" clin România i s-a 
dus i·estea. nar i11trepri11dereo 
1'.l portâ şi alte produse com 
pclitii•r pP plan mondial. Bu 
11croara, scale diamantate. 

l-am i11trebat pe cei rloi spe

dalişli dncci pleclea~a cu ace-

1•aşi fereoare şi pentru ace.~

tc>a din urmă. „Bi11ei11ţele.~'" -

11e-au asigurat ei. prompt . .\11 
arcm nici un motii· .~ă ne 1n

d11i111 d·' si1•cerifa·ea /flr 

Viorica CIORB.\GIU 

- --- -

i~ 1 IH PP.l~D[IH ,\ 
Dt 1„lfC\~l(t\ f'INA 
Bucureşti 

- ---

Ron1ânia, 

Lazăr 

tel. 35 00 00, 

9-19, 

11583 telex 
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Solia de pace, prietenie şi colaborare 
a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, 

..... 

1mpreuna cu tovarăşa Elena Ceauşescu, 
ţări ale Africii ·" ID 

Jntregul nostru popor a urmarit 
cu deooebit interes şi totală ade
ziune vizitele oficiale de prietenie 
efectuate de tovarăşul Nicol::i.e 
Ceauşescu, împreună cu tovardş..'l 
Elena CeaUŞ<.'SCu, în Angola. Zair 
şi Congo, exprimindu-şi 1'.JrOfund·1 
s.:itisfacţie pentru [·ezull!ate1e rodr.i
ce ale acestui nou demers de P~1c.:! 
şi prietenie al în.altilor s0li ai 
României socialiste pe pămin~ul 
Africii. Ne-.a produs o legitimă 
mîndt·ie patriotică fiapt,ul cit în 
fiec:ire mpit.aJă din cele trei !(ll'I 
au fost consemnate aprecieri re
marcabile la adresa .marelui nostru 
conducător, fiind ~logiale opera s3 
politică de anvergură moncli:1lă. 
r e.'.1lismul, cl.arviziune.a, principia 1 i
tatea şi umanismul care o cm·nc
terizează, reafirmîndu-se în con
text voinţ.::i de a dezvolt.a pe mai 
departe relaţiile cu flomân i:.1, ca 
un model de ret.atii de tip nou, 
întemeiate pe principiiile indepen
denţei şi suveranitătii n.a\ionalc. 
respedului Ş1 co laborăTii ;ecip1·ot· 
a Vlfmlajoase. 

A53 cum aprecia Comitetul P0-
lilk Executiv al C.C . .al P.C.R„ 1·e-

centele vizite se înscriu ca „ev•·
nimente de cea m ai mare însem
nătate în dezvoltarea rcla(iilor 
României cu aceste s tate, ca o 
nouă şi importantă actiunc de po
litică externă a )Jartidu1ui şi st.1-
tului nostru, ca un aport ele seam:l 
la promovarea J>ilcii, în(clegerii ş i 
colaborării paşnice între naţiuni", 
Prin documentele convenite, aces
te:1 au deschis noi şi largi perspec
tive colaborării dintre Romii
ni.a şi ţări l e respective pe l:iri011 
politic, economic, tehnico-ştiinţii ic, 
cultural şi în alte domenii ele ac
livit.ale, întăririi conlucrării pc 
aren.a mondială, în interesul cauzei 
păcii .şi colaborării în lume. 

Cum e1·a si de asteotat. noua s<1lie 
de pace, prielt'nie şi cooperare a 
tovar'1'Ş'Jlui Nioolae Ceauşescu. îm
preun:i cu tovar.ăş1 Elena Ceau.ş.eseu. 
în l:iri ale Africii .}i-a gui.îl o amplă 
reflectare 1n pre.sa de peste hotare. 
Am reţinut. în1inte de toate, titlu
ri le deosebit de suge.>tive ale unol' 
articole şi rom<-nlarii d in presa 
ţ.ări l·o r vizitate : „Nicolae Ceauşescu 
- htl)tător activ p entru pa.cc" şi 
„Zair - România - o in(clc~cre 

deplină „ (Salongo - .:lair), „Zaira: 
şi România - trasaturi comune· 
(Elim:i - Zair), ,.Un nou ~tar,· 
(Mweti - Congo), „Rom[mia : •on
tributie cxccotională la noua o „ 
ne economică mondială" (Jorual dt 
Angola). Rehatăn despre noul iiine· 
rar românes:: în ţări ale Africii a•• 
transmis agenţiile T.A.S.S„ Chim 
Nouă. A.D.N„ Prensa Latina ş .• 
Aceluia.şi eveniment i-au fost c.,n. 
sacrate spatii în cotidianul mozam
bican Noticias, în ziarul cehosl0\'6, 
Rude P ravo, fo Excelsior din Mex1~. 
c11 şi in multe altele. 

Prin rezultatele sale deosebit de 
rodnice, noul şi strălucitul itinerar 
de pace al României socialiste a 
adus o oontribu\ic de insemnălat..? 
majoră la extinderea şi aprofunda
rea conlucrării priet~neşti. pc multi
ple planuri, 'Intre ţările şi popoarele 
noastre. la afirmarea politicii de 
pace şi colaborare a României, la 
creşterea orcs!ie:iului ei în rindul 
na\iuniJ01· lumii. (l s timei şi pro
fundei aprecieri de care se bucură 
P'>li tia:i sa interni'1 şi cxternii pe 
toaLc meridianele. 

Telegrama Consiliului Ziariştilor 

Mult iubite si stimate tovorăse NICOLAE CEAUSESCU . . . 
Cu s<:ntiment-e de legitimă mîndrie ş i :idmiraiic. 

de aleasă. recunoştinfă şi profund respect, ~îariştii 
comunişti din România, toţi lucrătorii din presă, au 
urmărit cu viu interes şi au reflectat cu dcJJilaă sa
tisfac~ie în paginile presei noul itinerar de pace, 
prietenie şi colaborare t>e care clumneavoastrit, muli 
iubite ş i s timate tovarăşe Nicolae Ceauşescu. J-afi 
întreprins, împreună cu m u U s t imata tovară:şă Elena 
Ccau~e.scu, în Angola , Zair şi Republica !Populară 
Congo. P1·imirea sărbMorească, entuziastă ce v-a 
fost re:;:ervată, emoţionantele manifestări de caldă 
prcţnirc cu care aţi fos t întimpinat pe tot tJarcnrsul 
v izitei, se constituie în vibrante şi i ncontestabile 
mărturii a le înaltului pres tigiu de care vă bucura(i 
pe arena internafională, ca personalitate politică 
proeminentă a lumii contemporane. luptător revo
lufiona r clarvăzător .5i neintricat pentru afirmarea 
înt~rcselor fundamentale a le poporului româ n. 1>en
tru llromovarea păcii şi înţelegerii intre toate na
P unilc lumii. 

Ne-a l)rodus o deosebită m indrie înalta 111'!'f11i1·c 
acordată pe întreg parcurs ul v izitei, activit:itii !lO
litice ~i ştiinţifice a tovarăşei academician lloctor 
inginer Elena Ceauşescu, savant de largă recunoaş
tere iuternafională, m ilitan t de frunte al vieţii şti
inpricc şi politice mondiale. 

Dind glas p rofundei noastr e satisfacfii f,1(ă <le 
rezuUaJcte fru ctuoase a le noului d ialog l a nivel 
înalt, de scmnificafia sa. politică şi economic;\ de 

J>rim o ruin, ne reafirmăm, şi cu acest prilej, totala 
adwfonc: la poli tica internă şi externă a pariidului 
şi stalului nos tru, n e exprimăm tot.ala. a.probare fală 
ele neobosita şi prestigioasa dumneavoastră activi
ta te dcsfaşurată împreună cu tovarăşa Elena 
Ceau5l'sru. încrederea că întîlniriJe şi convo1·birilc 
avute tu conducătorii ţărilor africane viz ita te, do
cumentele semnate deschid orizont uri noi <lezvol
tării legăturilor 1>e multiJJle t>lanuri dintre tările şi 
popoarcie noas tre atit pe plan bilateral, «it şi in
tcrna ponal, în interesul şi s pre binele JlOt>Oralui 
rom.în, a ! popoarelor d in lările vizitate, a l cauici 
păcii şi înţelegerii in lum,e. 
E::primin<lu-şi încă o dală recunoştinţa pentr.1 

tot ceea cc intreprincleţi s pre inăl~area socialistă şi 
comunis ta a scumpei noastre patrii, spre riclicarca 
continuă a pres tigiului României în lume. ziaris tii, 
toţi lucrătorii din presă, puternic m obiliza(i de stră
lucitul dumneavoastră exemplu de activitate revolu
ţionară, vii asigiură, mult iubite şi s timate tovarăşe 

secreiar general, că nu-şi vor precupeţi nici un 
efort pc1i.ru înfăptuirea cu abnegaţie, llăruire ~i 
inaltâ răspundere a importantelor sar cini ş i obiec
tive trasate presei noas tre comunis te de istol'icul 
Con~r..:s al X III-iea a l i>articlului. 

CONSILIUL ZIARIŞTILOR 
DIX REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA 



„Trebuie să trecem de pe acum la pregătirile pentru Conferinţa Naţiona
lă a partidului, care urmează să aibă loc în toamna acestui an. In centrul 
pregătirii conferinţei trebuie să stea însă îndeplinirea planului şi a progra

melor de dezvoltare economico-socială, îmbunătăţirea activităţii de partid, 
perfecţionarea conducerii şi apl icarea fermă a formelor democratice dn 
conducere în toate sectoarele, astfel incit să ne prezentăm la Conferinţa 
Naţională cu rezultate bune în toate domeniile". 

NICOLAE CEAUŞESCU 

În lumina sarcinilor şi orientărilor lunclamentale 

izvorite clin cuvi11tările secretarului general al partidului, 
-------- ----------

to vară şui NICOLAE CEA UŞESCO 

Întreaga noastră presă, puternic mobilizată 
în înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan, 

în promovarea spiritului revolutionar 
I 

st-0rla nouă a pa-
triei noastre ('Unoa, t1• 
o l'forvesccnţ.j soC'ial[1 
şi politică d1.·o~ebJl de 
vie. de intens:1, pro-

ţ:ie doar marilor epoci de_ trans-
1 rmllri revoluţionare. Z1an ... tul 
trebuit> !>ă fie mereu rccepllv, 
prezent în miezul evenimente
lor, !n actualitate, susţintnd ho
Urit. neabătut tot ceea <'C e!>tc 
n:enit să contribuie la înfăptui
rea planurilor ~1 programelor de 
davoltarc continuă a ţ ării, la 
!âoriMl societăţii sociali!>tc mul
: lat<>ral dez,·oltate ~i inamtarea 
României spre comunism. Cu alte 
cu\·inte să-i !ic curacter1stic în.ii· 
te~ spiril revoluţionar. factorul 
SL'llulator, dinamic care te ajuU 
sj nbordez1 constr uctiv problc· 
mt!le, ::. i promovezi cu indrăz
nealf1 noul. să duci o luptă tn
i!irjW1 împotriva inerţiei si ,1 

rn!inci, a tot ceea ce este vechi şi 
pe:im'.lt. 

Jn acest context, un evC'ni-
Dll•nt politic c.Je referinţă pentru 
mult.i vreme tic acum 1nainte -
~e altminteri larg rel!lectat m pa
ginile presei - îl reprezint·, 
plenara C.C. al P.C.R. din 24-
25 m:irtie, care a analizat şi dc1-
bătul probleme complexe, dco
ţebit de importnnte ale acli\. i
lălll partidului nostru orivlod 

dn\ oltar:-a cronomil'o-c,ociali'i a 
ţării, 1mbunăt:i\irea muncii în 
di \ er<,1• domt•ni i .;i c;ectoare de 
acli\ itatc, rt•a li1area cxemplar;1 
a J>rt•vcderilor de plan pe accc,t 
an, a obiccli\ l' lor a ctualului cin
cinal. a hotiirîrllor Conicresului al 
Xlll-h·a. \tai.:ht·:iln cuvîntnrP 
rostit . 1 de tovar;1)U I l\ 1rolae 
Ccnll~l'~CU în tncheicn• 1 !uc 1 iri-
lor pll•narci, ulP!le '>· oncnt:iritc 
de 1':\<·t•p\ional.i în~cmnătatt• pc 
cart• Ic cuprmtlc au inurmat 111-
t rcgul activ de partid şi tk' slut 
- şi · P<' s:azctar • cvi lt•nt -- cu 
un vcritab1l progra11 de acţium>, 
;"\ C'.lrui înf .ptuire \':I duce, rlcsi
gur, la soluţionarC'a cu d<'pl in 
succ'"" pîn ·, la ConfC'rinţa Naţi)• 
nală a partidului, 11 probl<'m lor 
de -.tringenl'I actuali\, 1• din eco
nomie si din celelalte sectoare. 

A t·easia cu .alil mai mul·, cu cit, 
la Jll. li puţin a ... doaii săptamtnJ tle 
la plen lră, în 10chcic1 l'l lu..:d11·i1or 
cJnsU.tuirii de la C.C. al P.C.R. cu 
cadrl•le din cc1.>nomic. concluciirnrul 
par idului şi statului, lov.a1 iişul 
NlCO ac Cc..:i 1şescu, a insist.'.lt din 
nou, inlr-o 1mportan::'i cuvjntare. 
asup?"a direcţiilor principale tlc ac
ţiune in cadrul proccsul':ti gener al 
tle dezvoltare cconomil'o-soc1:.ilă a 
ţării , de intăptulre a hotăririlor tle 
partid. a legilor ţării, a pro, ram c
lor menite să asigure rca.lizarca ni-

vt•lurllor de creştere economică pre
văzute prin planul naUonal unic. 

1\cţiomncl cu promptitudine, în 
chi.p responsabil, 7.„1rC'le centrale, 
clep;.rt.amentale şi loc.al<', prct:um şi 
racliotC'levi1iUn<'a, :rn reliefat şi 
<>nntinuă s 1 r<>liefc1c în a rticole, 
reportaje ~i grupa ll' de informntii 
acti\ itatea 'iu~ţinut ii dcsfltşu ralli 
în intrcprindt•ri pentru rcali
L:lrl'a intf'i:rală, pc fiecare !>Or· 
timcnt în p.irte. a i>roduc\iei li-
1ic<'. Fireştl', in l<'i::<ilură cu necas
ta problem;'! cardinal:l. care po-
1.iri Lează activitatea organelor ~i 
ori;:.in,z„;.1lor ele partid, efortu-
rile tuturor oamPnilor muncii , 
~1m ptltC'a !>:'.! citZun num<'roase 
t it' mi. sprijinind <.:oncrE>t a fir-
101111„1 noa<.>tră dl• mai înain-
te. C.~.lcm ins.i că mai sînt cles
tlll<' de fflr.ut în necastă dir..:cţie 
fiinclc.i, clin p5cat\>, in unele 
publicaţii nu se combate îndea-
jun.:„ spre exemplu. prac• ,·'-'\ 
fn\'<'chitfl. in ccmtradicţw cu 
principiile noului merani~m cro
norniC'o-finanriar, cip a se obţine 
v.1lori scriptic<' înaltl'. în timp ce 
continuă sfi se inreg1-;tre1e r i-
rnînen în urmă ia furniturile 
~i pc·hipam!'nlclc pentru inve~-

liţii. la producţia de export. la 
li\ rările pentru piJ\a inll'rn3. 
So.! mcnţinc pe mai departe o 

1 



„ Planurile economice, programele de modernizare din toate sectoarele, 
de dezvoltare a ştiinţei, invăţămintului, culturi i sint programe hotăritoare, fun
damentale, care t rebuie să stea în faţa tuturor comunistilor a tuturor organi-
zaţii lor şi organelor de patid!" · ' 

anumită sfial;i in a Sl' ... pune lu-
crurilor pe nume, ct•ea <'<', fără 
induiald, n-are n1m1c <'om un 
cu spiritul rcvolut[on."lr. Tn acest 
context trebuie s[1 ne j ic în per
manenţă limpede ccoo ce sub
linia d rn nou, recent. tovară.5ul 
Nit'olae Ct:UU)l'SCU. „1'u avem 
nevoie de produc\in-marfă în 
generat, care se paate obţine, ca 
vnloarc, pc diferite clii, inclus iv 
prinlr-o circula\ i<' i nterioară, 
p1·in mutarea produselor d int r-un 
loc ln a ltul. Nu dl' valoare a vem 
nevoie ! A vem nc\ oit• de redu
C(•re a circulaţiei produ<;elor, de 
realizar ea um'i integdlri cit m ai 
mari şi de realizarea producţiei 
fi1icc". F1imkă ar.Ha m conti· 
nuarr secretarul genl'r•1l al par-
tidului - „numni act'a \ la asigură 
condi\ii pentru d e7vollarea co
re-.punzătoare a ţării şi înfăp
tuirea neabătută a obil'ctivelor 
planului pe acc\ t an ş i p e în
t rc1rnl cincina l". 

NP putem rpfpn, 111 nce<'aşi or
dine de idei, ~i la prolJ l(•ma ener
îici, care. pe bunil dreptate, tn 
cd<' mai 111Ultc publH aţn este -
ca să spunem a)a · • „cap de 
afiş·, prezentă în pa~ina întii. 
Opr~ndu-~e asupra acc„tl'I ches
tiuni, tov<1ră)ul N1colal' CeaU')Cscu 
arf1ta, în cuvîntarea I.a p1cnară, că 
în acest an nu exl„tă problemă mai 
importantă pentru dt'zvoltarea fi(e
nl."rală decit aceea de a rezol
va problema ener giC'i în m od 
hotărîtor. Este vorba de lichida
rea întirzierilor în C<' priveşte 
punerea 111 !unrţ1U1ll' a noilor 
obiective ener~chice, de re;;pec
tarea programelor de wparaţii 
1.-i grupurile electrogene, dar ~i 
I.le utilizarea cu grijă, economi
cos a energici. Fiind o problemă 
complexă, vitala. nm pentru pro
ducători. cit ~i pt•ntru beneficiari, 
Sl' cer<' să-i aconJ:'nn o <1tenţie şi 
mai 111ore. lngudumţa fop de :.U
rli<' de lucruri neuallvc diA acest 
domeniu nu arc Cl' c.:iuta în ac
tivilatca noasll,1. 

Sigur. pc agt.?ncla de lucru a 
colegiilor de redar\il', a tuturor 
Razctari lor Sl' aClă -:-i celelalte 
probll'me de 1mportan\<'i majoră 
din cu\.·intările sccret.a.Tului gene
ral al partidului caracterul ab
solut prioritar al pr oducllei de ex
port. căreia în multe public:\ţii ii sînt 
~onsacrat, rubnc sp<'cial<', redu
cerea p e m ai departe a consumu
rilor materia l(' şi energt'tice, în
trcţinC'rea ;.i t'XPloatar~a cores
punzăto:ire a uti l:ijclor ş i ins ta
laţiilor tlin tlot.a1·c, îmbunătăţirea 
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aprovl :rJonărH tehnico-matt'riale, 
realizar ea. la Ump a utilaj~lor p en
tr u obiectiveJe de investiţii. &>crfer 
ţiona.rca actlvltăl li de construcUi
montaJ, întărirea ordinii ~I disei
pllnei in produc(le, creşterea efi
cienţei econom ice şi wte!e. Fiindcă 
locul central rn ansamblul preocu· 
părilor presei noastre îl ocup:J şi-l 

w1 ocupa şi de .aici în.alnte proble
ma tica economică. 

Recenta scs lw1e a Marii Atlunărl 
Naţiona.lc ne....a ofo1·it un exemplu 
remarcabiJ de anoliză realistă. t·ri
tică şi stimul:itivli I.a dimensiunile 
impresion.1.nte ale dezvoltă:·ii în
tregi i economii nationa.le. Pe baz.a 
raportului Consiliului de Mimştri 
<:U pnvire J.a îndeplinirea pumului 
naticmal un.ic pe trimestrul l/l!Jll7, 

!)-.:J. an...Wza:t t.emeiruc. cu int.:an!>1-
gentă comunistă, stadiul rc.aJizări
lor economjce, pe domenii de acti
vitate, Judete şi localilăti, c.levt'
nindu-ne şi mai limpezi căile ce 
ne pot .ajuta să .:idî.ncim şi să per
fecţionăm demersul nostru publi
cistic menit să cont.l'ibuie La reali
zart'a în cele mai bWle condiţiuni 
a prev(.'Clerilor ele plan, la creşterea 
calităţii şi e!icientei in toate H . ..:

t.oarele. 
O idee rt'liefată cu dt'osebit•i 

pregNUllă in cuvîntă.rile r..>.>lite 
de tovarăşul Nioo!.ae Ceauşw;cu 
se rt'foră la îmbunătăţirea con· 
t inu:i a activităţii, în primul rind 
a celei de conducere. Aceasta ne 
priveş te 'ii direct, !n spec~Jl pr 
cei <'C dt'dclt•m cum trebuie s.i 
arate publicaţia din ziua sau 
din silptăm1na urrnlitoare. dar ~i 
pe f·iecare gazetar în parte. E.il~ 
bine ştiut dooa· - practica a demon
strat-o fără echivoc - că un ziar 
e'>te rodul <'forturilor de gmdire, 
bi invest i\ie-1 de inteligenţă ~1. nu 
într-o mai mică măsură. de n·s
pom.abilitatt• al tuturor rl'dacto
rilor. Uneori. in publicaţiil<' noas
tre mai apar articole, ba chiar 
pagini întregi, fade. cenuşii, care 
le dun inut'ază audit'nţa la citi-
tori. Dr asrmenea stări de lu-
cruri negativ<', de slaba gospo-
d..irire a spaţiului tipografic. ~e 
fac vinovaţ i, înainte de toatr. re
dactorii ~cf1. colegiile de redacţii•. 
Nu-1 mai puţin ade\•ărat. îns;·1. 
că nu pot fi ab~olviţi de ră-;pun
cit'rc 111c1 ct'ilalţi redactori Un 
11ar bun nu este realizat de un om 
sau doi, c1 de o echipă, de Intri'· 
gui colectiv. De aici şi datoria 
fiecărui rPdactor de a manifl'o,ta 
1n pt'rmanC>nţ;\ spirit de iniţialivt1, 

de a-'ii imbun.'.i tăţi continuu sti-

lui, metodele proprii de mund, 
arţiunind, toto. lată, ~i pent11 
perfoc\ionarea ... tilului de !~·11 
ni colegilor s<ii, .11 intreai:.11 
coll'ctiv 1edacţional. Cadrele • 
pa rtid şi de stat au un rol dt
cisiv_ - iar noi, gazetarii, rein-
7t'ntam unul dm <ll•la'i;unentelt 
c l'lt• m:1i important(' all ac<?'t°' 
ra - . ci t' competenţa, abncnn\ia • 
„piritul lor de rc'>POn~aliilitalll 
depinzîn d, practic, infllptu1111 
politteii partidului nos tru. 

Din multitudinea 
~7.Cl<>r cuprinse în 
~1·cr.•tarului general 
lui idei ~i telt' abordate tntr-t 
cont·l.'p\w unitar:!, dinlcctică 
tl1' mare însemn.Halt• J>Pntru ntl 
''\h'. desigur, şi cea care ,. re!c: 
la intensificarea eforturilor dr 
r idicart' şi dezvoltare a con(li1• 
\e i re\'oluţionare a oamenilor 
muncii, a într egului nos tru i;opor. 
„Avem forme bune tle tlesfAsurm 
u. ae th ·iti tii de partid - sublima 
toV<lră.~ul NJooLac Cc.t1u~csou -. du 
t relJuic !>ă îmbunăt:'l\im conţi· 
nutui aces tora. să inlcosilicăm 

m unca generală ca o parte a ac· 
t ivităţ ii de educare a intreguhti 
n ostru popor în ~piritul conccptii
lor r evolutionare. socialiste. al ri· 
dleării eonstiintei i:-enerale a lutu· 
ror oamen ilor muncii. ŞI actast! 
activitate constituie o latură dr im· 
portanUi deosebită a partidului, 1 

s ta tului nostru în toate domeniile !" 
Asndar. este de dat.oria noastr~ 

de a ac·ţiona mui enprgic, C'U ma: 
mult5 pasiune în sprijinul e,tu. 
C'ări1 m:.isdor, al int<1rir11 convin e
ritor lor revoluţionarP, comunis
t<'. S:i aducem mai mult în p1.rr.· 
plan l':Xt•mplul polillv, s<i se re:11· 
seasc ·1 mai puternic în paginilt 
presei. în emis.iUrule de radio şi tE· 
leviziunc. oamenii nostri minuraatl 
, •• ,re pun mai pre.sw• de toa\C 
intere-sele generale ale socielA· 
ţii, harnicele Nx1stre rotcc::ve 
rare muncc~c ~i tri1iPsc· tn splri! 
l'l'VO!uţionar. Fiecare dintr<> noi 
trebuii:' să inţt'leagă bin<• că pi>· 
movnn•a necontcniW a noului. U· 

tili:zare<1 superioară .i poten\i,1luk 
crrator repre1int;'i o mnlt.'I fn,t.,. 
torire patriotică a 1wrhtt1lui ln· 
t reagu activitate publici\ ticii sj 
c,lufoa!>Că deci uniri i eforturilor lu· 
turor oamenilor muncii pentru 
realizarea marilor obiective ale ac· 
tual 111lui cincinal , pentru intimpi· 
na.rea cu 'luccese deosebite a Con· 
krlntel Naiionale n 1>!\rtldulul, 
pentru necontenita înflor ire a pa· 
t rie i noastre - ltom:î.nia socinlistr~ 



Timisoara : 
.) 

de experienfci 

vizită de documentare 

Perfecţionarea profesională, 

îndatorire a fiecărui gazetar, 
a fiecărei redacţii 

Uniunea Sindicntclor din Jnvăţămînt, Ştiinţă, Cultură, 

Poligrafi c, Prt>c;ă )Î Edituri, Consili ul Zia ri ) tilor din f\.t~pu

bfa.i Socialistă Român i.t ş i Comitetul Sindicatului Pn.s:t şi 

f..'ditură Timişoara au org<1niz~1i, în pl'rioada 24 25 aprilie, 
un . mplu schimb de experienţă cu tema : Activitate'\ clcs
fărnrată de consiliile ş i colegiile de• redacţie, de organiza
ţiile sindicale, pentru 1wrfrcţionan•a pregătirii politice ş i 

profo~iona lc a ziari5tilor în \ ederea cre5lerii nivcluhti pu
blicistic al i;iarclor, rc\'i„lclor ~i emisiu nilor audio-viwalf'. 
Kurnărin<l inlrt~ participanţi membri ai conduc:cril·)r de 

redacţii şi preşl•dinţi ui comilPtelor de sindicat clin presă, 

acţiunea a reunit peste 100 de gawlari din C1p1t..lă şi clin 
toate ju<leţl'le ţării, din presa scrisă, audio-vizu,tlă ~i de la 
Agcnţi;.1 Homână de presă „Ager pre!:>" 

Creşterea competenţei gazetăreşti 
- a spus in deschidere-a dt'zb.ateri
k·r to\·ar-~.i Dobrija Ţi~ăran, ' ce
preşedinle al Consiliului Central al 
U.G.S.R. preşcdint<:>le Comitetului 
Un.uni .Sin:i c.1telo1· din Tnvă\n
niint, Ş.unţ„, Cultura. p .. 1 gra
fiu, Pre.'><\ ~i H lituri - roni.tiluie 
c<>ndi\ia ~ndepltntrii exemplare a 
ex1~en\<'lor. a s.'lrc:n:l<>r ce revin 
p1x·sei ln .afT\p1ul efort na\:vnal de 
transpunel'C ,n \";.aţ3 a ho1ăririlor 

C.Ongn•yului al XJII-lcJ. al parti
dului ,exigente ş.i sarcini subli.n ale 
cu Jirrn.pe.zime în documentele de 
partid. în cuvîntârile. or cnt.'irile 
ş, ,n::Lcaţiile tovar~işuit11 ;\ icola.e 
Ce.:;uşescu. Obiectivul \Pl'eZ<'ntului 
:..'.'h!Ir.b de ex1peri<:'n\.ă, .a iar.alat ·vor
bil<Jarea, constj in arullfa.area meto
delor iUUlib31e, ~1 re1.Ullat.elor obţi
nute în rcdac\iile 1prt'sci centrale şi 
loc.ale ,pentru PI r1ec\i•1narea profe
sion::il:i a gau"tar.lor. in găsirea u
n<ir căi şi wlu\il noi, <.>fficientc, pen
tru creşterea continua a cnlităţii 
activită\1i pub!.icistice 

In oonlinuarc. tovară.şul Ilic Ma
tt'! , membru su.pleant ni Comitetu
lui Pol tic Exe.:ut!v al C.C. al 
P.C.R., prim 5~ret.::ir al Comilelu
lui judeţean Timiş al P.C.R., u pr-c
zent.at e~une~a cu tem.a . Coor
donate•c dezvoltării eOl}D.()mioo-so
ciale :i:n(~1.slvc a j~deţului Timiş în 
cinc:naJuJ 1986--1990, '.l)Olrivit botă
r îriloF a.dqph\te de Copgrcsul al 
XIU-lea al P.CJt. Concepţia 
ştlinţi!~ă a scc1·e la.i1u~Uj general al 
pa.r I i~ lui. to \''3.ră.ş ul Nicolae 
Ct'al~cui.. pri \11.i nd n.eoe~ta.tea reali-
7ă.r li ~e.i. not.i calităţi în toate do
m.cnlile de activitate, prin întărirea 
c<mltinuă a mun~ii politieo-organ.i:La
IMicc a org~~lor şi .orgamizatiilor 
de 1>artid. Rolui pomici al .1.>resei 
din judeţul Timiş la jnfăphri.rea 
ace6tor importante dbiective. 
Ouprinz.ătoare cu o b<>gată 

info!1ffia\1e documentară, ex.Pune
rea a conturat o imagine su-
ge.;livă a locului ş1 rolului 
deţinut de judeţul Timiş în 
ansamblul \'ietii poLt:c" econom.ioe, 
s.ocinJe :1 \~'trii. V<>t•b;torul a p1e~en
t ii fosomnnlele reali zăr ale oame
nilor munc:i t in11~e..'l1, succesele in
n•gi.~tr'"1tc de Ci in anii !'oe:~! smu
lui şi mai ales in ultimele d~ua de
cenii. coordonatele esen\ia~~ pe 
C.t 'l' se plasează eforturi!>? de ~-rans
pJnere in viiat.ă a holaririlor C'on
gr >.>ului al XlII~ka al partidului, 
de \"alor ficare clC'pli~'t a ;>otcmţja
lulu i um:m. tehnic, de crnaţie Au 
fost comunicate ci!rl.', procente, 
cJ.:lle concrete d 1r. mai mult decît 
util. p::irli'Cip::..nl1i .au putut cuno~te 
lin1ile dire<:t<>an• prezente ş . d.e 
perspectivă in .i c<iror dcl'.nire mo
menlde holltrit<•:1re le-au constituit 
vizit("!e tifecluate fo jude\. la prin
cipulele sile obiective eoonomice, 
de :.ccrclat'Jl general al partidului, 
t<ivară.ş.ul Nicolae Ceauşe.s.cu, îm
pl't'un.ă cu tovarA~ Elenn CeauşE'.5C"U. 

Referindu-se la sch.mbAr:k> ::i-
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Schimb de experienţă 
p~r..ate 10 p:n1ml <.'()n~t:in,.·., .a ac-
11\ •:ttPa permanentă indrept:ită în 
d1rN:11a af;rmării unui nou profil 
mor11l„poJ ,tic tovara;;ul Jl,e Matei 
.:i nrt"tt.dL <.:u ptt!.'>..l li 111 L~L·ana (trei 
zi,1re, o gazel„. doud revistt•, -l!<'lrcs
µQndl.'n\ii pre.-;ei O('ntmle, ai Hadio
lelcviziu nii şi Ag<.n\1ei ltomfme de 
l're.s:i) O< ntribuie act!\', pr,n mijloa
cele !-.pec1iu:c publ'ci.!.llcii, ln popu
l:ll'lt.3rea experlentei înaintate, la 
d~p1"tare:i şi nlstumr&'I r~miner:
lor in ~rmă ru.lfel inr.:t stl-;;i -exer
cite rolul important a tr.buil de 
parLd, de soc1et.;1tc, areL'I de tri
bună a dcnMct-<1\iei rn11 ncltorc;;ti 
re\•olu\ionare. 

Eficient factor mobilizator. pre.<x1 
e chematu să contribtt1r. ar•.v, di
namic la cclificarca uni.'i n111 vieţi 
pe pămintul Rom.m1c:, sr. si-• im
plice nemijlocit in upcm de ech 
ficare socia!istt1. nu cloa1· s.i o 
rem~cte. Pentru intleJJlin1rt•a aces
l<~i meniri polili<.'t.:. socmlc c nevoie 
de angajare rev<>lu1ion::rf'1, de cum· 
petentă. de o p~rm.mcnta .-r.:ştcre 
a calitfllii pubhc1s~il .i m i.a::.trc. ele 
perfecţionarea cvntinu 1 a p!·egi'il!
rii ideologice, pro~l·s1on:t!e n j.ţi· 

zeta.iiilor. 
l~xpunerea primului Sl':r-cta„ al 

Comitetului jucle\c.1n T m,~ al 
P iC.tR. n fos l urn\3t i de pre1.enta
rca un-ca· rcfc:·ut~ pl'Î v ind .1ctivi
tatea desfâ~urată d e con ll'cerilc 
orr,"lnelor de prc.<;;i .ş1 ale o r .;•!tnrz.1-
\iilor <le ::.ind.cat pentru cr.cşter<.'a 

111\~lului preg.'.i.tlrlt ;> 1l ti:e şi pro
fe>ionale a 7.i'.lri':'tilor. 

Primul ~el' r~t n f~~t sus\tnJI de 
T rodor Buita. rednctorul şeC al 
tlarJl\1 „Drap elul ro >:- u " - Timiş, 
pre~edintel • S'nd c 1t.u1u· Pr<·să Ti
mişo-ara St b.in·1 nd util tntea sch:m
bului de expcdenţă - prin p 1s,bi
liL1 lL\11 de cunoa.şterc rcciproc.1 a 
rxncr:en1elor cr lst<;l11n Ic, a p'Oiec
:c lor I!edirei redacţi i, Jllc f;ec[1ru· 
co l~::tl\' gaz~l.-lre.<c \'Orbitorul 
!h'I referit la rolul fun:laml•nt:il :ii 
co;rw~tenţei zinr:~t..ilui. al inr.or
măr1i pe mu!ttp:e plnm:rî, mereu 
la zi, in ac~ivit.aft•a de pr.est1. Pa
gini Ic ziarc:or cu pnnd ipcl1!llanente 
ind<."lllnuri la an::njnrc. sp1r.t re
\'o!utionar. inalt.:"1 c11'tate a muncii 
şi est e firesc. incli•;Jr-ns.:ihll. ca :1-
ceste :nipcrntive !>il 1 unct!oncze cu 
mui marc rermitate <lc·„t <iriunde, 
chiar în ad'vitate:i puhl'cistică. 
Pentru .a Ii mereu în nrt al late 
con\inu t:.il ziat'ului ~e schimbi Pde
"ea de Ia o oră la oll'I şi pwtni 
a faC'le fat!i .are,tei prc1<.i ni a co
tidianului e nso·e de mnbi'i tate 
în gindire. de <"Uno~tint~ f:r'"'lt~>,;pă
tnte. şi imoogăţ,tc necont<-'l1t. 

ln rC',la~t!a ziarului . Dropelul 
ro-.u ". a .arăta t rd.actorul s'lu şef. 
.-;-m1 i-ealizat cur,;;uri int{'l\SI\'<' de 
rc>ciC'l:tre cu o dur:1l.:1 <l<' trei luni. 
au fost org<:1niz:>.te el lh:tt er. r:e di-
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f-er.te ton.<.>, J>:"(;CUm ,51 pe c-:impa1·
t.menlc a1c muncii redac\iQnalc:, 
,,-a·u :nit1at d.J;1 Jugur, ~t inl1lnini d.P 
I c ru cu ::.pc„'1al1.5ll1 din divt:r:>c 
u<>111c1111 c:e .ac: t• \'I l 11\', c:u reprczen
t<rnţ1 ai pr<>.wi centrale. 

In cuvrnlul :.au, J\Ji rcca l\Joarcă.<ş, 
redac 'or :,it•[ adjunct .... zinru~vi 
,.1'omâni.a libera", u :;~b„nial ideea 
cvnfon1 (.'ire:a rntr~aga act. vllatc 
de pcr[ec\!Qnare prore~.· nală a ga
tetaru1ui trebuie ;(:nd1ta d.n per
specUva pract1c11, a sarc.nilor pu
blici.sticli, oa.>licl 'incit să ofere mij-
1-oaccle de a ră~undc cit mai bme 
celor doutl c->mand.imen e funda
mentale ale tPN!.„ei : po„tic .şi s cial. 
Direcţiile ae<'.,lui t'fort de pCrl<:cţio
narc trebuie sl't bi li le t111mâr. nd jn
dea pr<>ape .ac t. v . <itcn publicbtic(t. 
r·e<lac\ t( nală curentă, deflc:en\dc 
c:ire se l<l :: prezente în pa,; ni. Se 
p o.ate oos.n•a. a.sltel. că 7.iare'~ 
d eT.bat problome!e economice. in
dw.trialc. agrar<.', dar reuşe~c fo 
ma1 anică măsură .,[t fac.1 po:it:c.a 
ec<:mom'că, in:lu~tri.1lă, agrară de. ; 
;1~t1oolelc ~nl ud „ea p1ea lungi, 
t .•mele llll:>aise in wnare !nc.1 n u 
acoperă. lo<:1le wnck \:.lr:„ preocu 
păr.le pcnlru c<Jnturare:i unu. spe
cif:c <il l tc'Ctlr''Î publ c ... ţu (de la 
tt':nalică l a mod de abordare, l1t
lun, pa.,;1mliiu de.) i.e cer .adincil<>. 
\' ia\<.1 rcdaciionalli, .Hclivitatea cu
rent{! r~dic:1 numeron.se probleme 
a cilror solu\1on:ire ar condwce la 
o p<>rfec11"nnr~ autenl.::ă a munc11 
gaz..!tărc~t:. Se pot .nelude a1c1 
a!.;;>c..:tele legat-c de :;,..e::ialilal'Cll 
gazetarului, cie neces.<Jtea ca au
rorilatca proicsiona.ă a cond..;căto
r.!or de ret!.1cti1 sa .>e exprime şi 
prin articole proprii, ca nonva
kJa1-...~:i gazetărca::.C:1, o adevăr.ală 
U...rnă in rnu nc:i r0dact1onală, să !ie 
trat::i tă cu mai mult.i.1 ex .;en\ă, pro
b.C'ma: c:adrdur gazetare~ti. a pro
mov.:l r.Ior .ş.am c.L La . Român:a li
beră", a .arăt.:lt vorb t 1rul. şedin
:ele de annchet!i comt.tu.e cadrul 
unor d.:.:bnterl \'ii, a unul su3;inut 
schimb de idei pr'v tor la orlen
t::.ri gen rr.1 le, toma11că, probleme la 
z. sau de per ... pc:tx.1. 

A v<Jrbit, in continuare, P et r e 
P opa, t;.':-1. de secţie la z'arul „Scîn 
tc ia", preşo<linlcle Sindicatului Pre
s~i Bu,:::uro~ti care a sublini,1t 
bunele. relaţii de munc.'i, receptiv 
lal~a <ic C'are se butiură problemele 
r.:l:cat~ de rc;>retientan\ii presei ,„ 
<·a:lrul Uniuni! .S ndtic.1telor din ln
\'::tjămint, ŞI inţl\, C.iltură, Poli
gnf1e. Presă şi l:}d!turi. Referin
d u-se la actiunile oon::rete iniţiate 
ce Comitetul Sindicatului Pr~ -
Rucureşti \'Orbitorul a :n!orrnat că 
::.-1u <Jrgnnizat trei cursuri de :per
fe::tionnre ::>rvfesion:1lă : :n!ormati
că şi t(•hnică de cakJI, secretariat 
de re<la.: t ic, limbi străine-. Pentru 

o cit mai bună dooumenlare e 
r~tlklr cu probleme~ pr.cr1ta.-e, 
L.., d•n dh·er"e cl-O~nil de 
Lte ec:>nom1că ::.e vor relua 
n1r:lc cu m1n1'>h'i Şi rnnducă . 
org,melor de stnte1..ii. ln ;rlara 
tor forme de perf.ccţionarc la n 
Iul in fl'~1i pre.se ccnllalc, ~ ' 
inf•iinţa t Jr.~ur. de rL>etclrtrc ln 
drul flec re1 n:da::ţil, un .stalJ\ 
dru penit u func\ionarE>a .JC\'S 
lli ncl in cur.; de elal>or:tre. Un 
d '<>~eo1t revine, de awrnrncl 
ciatiilor prnfesi<:1na!e alP Cons. 
lui Z1.nri~tdor carto au fost tt 
vate Ş1 care urnwaci :..l-şi de! 
l ve1.c planur:!c concrete de t 
\.late. 

Următofllll rt·ferat a r.o~t p 
tnl de Ilie Călian , ::~•.rcl<1r ic...~ 
,, nbll de rcdnc\ic la ziarul •. l ărlla 
- Cluj. pre~L'Clintl'I{' S ind.cntu 
l-'re~ă Cluj-Xa.J)O~a. c;ne ~ ară' 
c:i problt•mclc P.<'r fcc\!'Jntl r!i 'P~ 
fe~:ona lc oe.ip;\ un loc inscm 
în r>rt•ocupările cvn.s.1 ului :;\ ~ 
g.utui de rejaC"ţie, ulc biroulu. dt 
p..irt.d ~1 ale .sin~Lcat,dul. Penln; 
cil mai bună, mai completa n!G . 
mare a 7..arlşt !or cu problemele 
ZI ale judet:ulu1; rct.i:ictoril şd1 
p.iblicaţiilor clujene p..1rtic~-pă 
~edin(,•lc d<: b:rnu ale oo:n.l~l ... 
ji..;IC;ţean de pdr~id, iar m•1terlak 
~l.1bor.ate ::int <.'\ln.,uJtatc de t. 
1 <'drt(.!torti. In ~far 1 a (:C!>lci ck<'•· 
m 'nlJ\ri, inf<>rrrl<iri 1puUice pcrma· 
n ntc, E>xisLl forme .spl!c t -:e de p:~. 
g<'it ro profesională int1c ~·.irc o d«· 
seb t ·1 atenlfc se acordă i1w:tlir. 
s.stemat!ce a ·unor ~?Cc:fal1şli d n 
d1\'ersc domen!i de act!vitate A. 
ceste intiln:ri pr:leJui<.>sc, pe de Q 

p.1rte, o punere !a curent a gazeta
r.lor cu problemele de nctual.tate, 
Io r ,pe de altă parte, ~ an:ili1.ă a 
p blic.aţiilor din ungh ·11 de \'cc!ere 
a! Ln or ei t:tori a\··iza'i O pr.actld 
>ta <.>rn :'I este, de aseml!ne,1, dfs. 
C'utarea mater'alelor fo redac\ic 
dln pu'.lcl de vedere tem Jt!:, al 
unJhlu!ui de abordare. a·l mijloace. 
lor de expres .e. Gazetar clujenl 
ar.1.t1 v<.>rb1torul, cons;de:.l cr>er~ec. 
\1onal'~a lor pol1tico-profc.s1onală ca 
pe o sarcină permanentă şi, ln a. 
ccla5i ti:np, ca p~ un drept, penlrt 
a c.arui cxerc!tare sînt n ecesare, 
<.le.si&'Ur, <"fort-u r 'ie indi\',dua'e da: 
şi sprijinul Consiliulw Zi.wi.;tilor 
Acest i:,prjin s-ar putea mate1ialiu 
pr n C<Jnstituirea unui :fond dacu· 
meni.ar, prin or.~'.lniznrc.1 unor 
schimburi ; c eX'.;:>erien\ă intre dl!e
rllt' redac\n, astfel 'in~il i.:uzetarL 
s:•t nu-şi lim1 leze informarea :a 
t'<•alltăiile pe plan lo:::n l. s.'i aibă pv. 
sib1lltaten de a stabili aprop'crl, 
d.fe 1 itn, de a 1ace "'O"l'~araţil. 

Gheorg h e Gher asim. Ş..~ d • ~~1e 
la RadioteJev iz~unea. Romfină , pre
Ş1!-:iin'c.le S.nd1catu· u.. a ,prezentat 
adunarli experienţa .:ieestei impor. 
tanic lnslit11tii de pre.~ care nu· 
rn:lră 3000 de o::imeni a l munci! şi 
rcunc.?t.e 150 de profesii. Tn aecst 
context, a subliniat vorbitorul, pre-



li'rea profesională de frec.are zi 
J de 1p€.rspcctivă do:b:nde.5l0e va
Jm:e deosebite. Exilstă, la nivelul 
i!!t.l~ţiei , un prograun unitar de 
pregăt:re proies:onală a .c.ărui acti
·1te se desfăşoară, însă. prin in-

~rmed1::l a două cabinete distincte: 
radio şi televiziune. 

ln debutul dntervenţiei sa•le, 
llln lfaximiuc, redactorul şef ial 
13ze'.ei „Clopotul " - Botoşani, a 
precizat că pwblema .pcrfecţ ionării 
;nfe;ionale com11;>0·rt:ă două as,pe.cte 
•~•tinete: ea trebuie tratată. iDe 'C.l·e 
n parte, ldin unghiuil de vedere al 
ti>cirei re::Iacţii şi. ,pe de altă '))a:rte. 
d;n unghiu'! de vedere al Oonsihu
;;i Ziariştilor. Referitor l.a expe
r:en(a gazetei ,.Clopotul", vorbitoruJ 
a arătat că: roda·c(ia org<rnizează 
!~cvent conferinţe de presă. <locu
:n:ntări coledive. discutii pe b<'lza 
!!:;Ier.alelor 1rironri i .şi a: ce lor pu
b' cate în presa jmleteană. Gazetarii 
IY'··5ăneni realizează o se:<>iune in
tn.deţeană d.e comunicări pe teme 
ce pra>ă. ajunsă acum fa oec-a tlie~a 
sap'ea ediţie. precum şi un <"urs doC' 
'mia şi 1practica 1Prewi. 'în cadrul 
mia~ţ1ei. De reală utilitate. ~n 

:::·1~ca de :pel'fectionare rprofesi<J
r<.i. 5e dovedesc. de ase·menea, 
:h'mburile de experienţă bila
'0rale. 

F.ste firesc, este necesar, a arătat 
T•'ilitoruU, ca acestor 1preocupări pe 
iJn redaC'tio'flal .să Ji se ad.a"Jge 
~.cupările pe p1an icenh'al. ini
•:,i•fre ale Com,iliului Ziariştilor 
i.:" alf' inN"ăţăimîntului s·up-crior de 
s?eciali t.ate, în •măsură să re.a 1' zczc 
!fl:iciări, .schimburi ·de exiperientă la 
~:vei naţjona1, o abordar-c ştiinţi
~·~ a rproblemelor .profosiona1e ga
zelireşti. 

lTJpă iprezentarea reforatelor, 
~unclul următor al ,progra.mului l-a 
rwtituit vizitarea exi;:>oziţiej „Pr e
ia progre~islă r0!1llâniească ", ex<>ozi
lie realizată la Clubul ,presei.. JPe 
baza l:<.11~\i~i pruf. dr. Ion Ilit'-'>CU 
ce la Universitate.a din Timişoara. 
b cuvintul ce a fosotit vi:.:ita, au 
'îrul colecţiei a subliniat rnl•ul e
;en1ial ,pe care presa îl arc în re
ronstitu irea: unor eooci, a •unor mo
mente istorice de insemnătate. stă
:uind cu icăld•ură. convingătM asu
p;a rolului pre.>ei iprni;resist-c, edi
tate ~au aflate sub influenţa parti
dului comu.nist în ,pregătirea mari
i-Or transformări social-politice, asu
?ra răspunderil<Jr presei 'în etapa 
aduală, aşa cum sînt reflectate şi 
în ex.pona !ele .prezentate. De ase
men(>a: vol'bi torul a plled.at ipen
lrJ o c.on~ervare im.ai <itent'l. mai 
•:stematică. a acestei 111devărat.~ va
l1ri naţionale. 

Dupc1-amia%:a primei zi·le a St('h 'm
b:ilui •d";) experienţă a fo.st declk.ată 
~nGr v·i1itc de 1cI,.,cumeontare. Parti
cpan!i i au .putut cunoaşte. as!'f.el. 

' importantele :;.{1ccese .~le oamenilor 
muncii timişeni urmărind expona
tele, graficel e, ta belele, machetele, 

. , . 

Schimb de experi·enţă : 
ci1.pri nse 'in Expoziţia realizărilor 
economiei judeţuliui Timiş. Foart-c 
interesantă, impresionantă prin bo
găţia docuune·ntară. s-a dovedit, de 
asemenea, sec\ia de istorie a Com
plc~lui mll\Zeal clin Timişoara. O 
fructu-0asă viz't.ă de idocumentare 
au intr>e;prins, a,poi, 1Part:c:pan\ii, Ja 
Com binatul agro,industrial Timiş, 

unitate mod€'!, rcmar:cabilă. prin 
organiz,ar~a muncii, prir. com,pe
tent<i cadrelor, cu rezultate de ex
cepţ ie pentru caTe a obţinut an Ide 
an înalte distincţii. In vi
zi t:a lor, gaz~!ari i au beneficiat de 
explicaţiile deosebit de interesante 
ale directorului Combinatuld, to
vară1ş.u.J Florentin Câ rpa.nu . Oas1peţii 
au fost informali 'în legătură Cill 

si5te<mul de prod11.1cerc, ppeh.iare. 
prelucrare .şi d{.'pozitare a furaje~or, 
metode d<' creştere şi ameliorare 
a animal c>·lor. in dustrializarea căr
nii. ,pre-oc~1pări de cercetare teh
n<llog:.că d·cGfăşurată în cad:rul La
boratoarelor si S('ctoarelor cxiperi
men tale pr01prii, <pe baza 11.inor 1pro
. E!rame- ianuale şi de perspectivă etc. 
Un film documenfar deodicat adi
vită\ii Combinatului a ·contrilbuit. 
do .a'.~ennenea. la o informare largă, 
exactă. a ,[(azelariJ,or prezenti. 

în dcschiclerea dezbaterilor d in 
cea d·e-a c1ou.a zi a schi1mbul•ui de 
experi.ent.ă .a J1uat cu:V'intul tovarăŞ1Ul 
Euc:en Flo;r~cu. ~-ccretar ~1 C-0mite
tuli1i judeţe.an Timiş al P .C.R. care 
a vorlb.it despre Co.ntri.buţia pr('Sei 
Ia forma.rea m<>del1u lui 'llntan a l 
07>.nsfrudtorulUii so'cietăţii comuniste. 
Du,p.ă o ~curt'.i dar 5uge<;tivă 

incursiune in istoria iore.sei româ
neşti, urmărind rolul i'mnortant pe 
care p ublicistica 1-a jucat 1ntot
rlea'llna in formarea· conştiinţelor. 
in crearna oniniei publice. v'Or'bi
torul a aborclat tema în d:scut1c din 
u nghi'ltl - deosebit de convingător. 
de mare vafo.are - a observa\iei de 
viat.ă nemijlocite. Princ::piile ge
ncrnle au .fost observate prin 
prisma· elementului concr·et. ial fap
tului 4'1e viată. al atif·u1dinii cu
rent•€'. Rofcr'nch-<:c la no'it~.nea de 
om nou. vorbitontl a sub·1'iniat ne
cesitatea <!efini<ii cit .ma; ex.acte, 
c·t anai nuan(ate. a idei', C'U stabi
lirea trăsături l<Jr morale de -0rddn 
general. care vin din tradiţie. dar 
şi a elementelor n'li. a d'iferen1elor 
specifice. Tn de0 cifrarea acest•n' co
ordonate de ordin moral. etic, pre
.<:ei 1i revine un rol substanţial. 
Portretului tr;:i·di\ional induzintd 
printre caTiti:i\ile fire.şti. indispen-
1;:ibile. cimtea. patriotismul. s:piritul 
de responsabilitate etc„ i se ală
tur.'!. Cin Mnce•otioa rnntemoorană. 
socialistă. asuora omuli\.li nou. no
(iuni cum sint colectivismul. s.piri
tul revolutionar (lnţeles ca vocaţia 
înnoidi ipe scară largă. rapM şi in 
profunzime), patriotismul S(lcialLst 

(d·erivat din co!edivism, cu o pa
letă de sen,uri muH mai larg.;:! cle
cît acc:::<i a patriotismuJ.ui de tip 
traditi<mal), n ivelul cultural ş.:i.m.d 
I.nioortant pentr:u gazetari. pentru 
lmplinirea menirii lor .po1:t ce. so
ciale, este să cunoască în profun
zime viata, r.e.al itatea, să .ştie cu 
exactitate, în detaliu, ce urmăresc, 
pentru cc milit~azc1. Problcm<i · 
tic.a omului e.'>t.e problem.atica 
numărul 1 a .pul::Yli•ci5ticii şi ea nu 
poate fi abordată prin artico1e cu 
iz de document admin istrativ, prin 
dări de seamă, ci prin gazetărie 
adevărată, 5ns1.11fleţită şi 1nsufle\i
ioare. Cercet.a:rea Clin unghiul mo
ra.lei a faptelor oamenilor despre 
care scriem, e,<;le u•1 pa<> necesar, pe 
care gazetarii sîn: chemati să- l facă 
răspunzind astfel îndemnurilor şi 
oricTl!tări lor generoase formulate de 
secretarul gener.al .al partidului. 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, care 
a ::t<"iomat şi .acord;'\ o ;;itentie per
manentă presei, indQplinirii misiu
nii ei sociail-fPolitice şi educath··e 
de mare răspundere . 
Discuţiile pe 1marginca r eferat·z

lor ,prezentate, a experk~ntei ac'tlJ
mulate ide organele de pre«ă oe 
linia •peniiec\ionării pregă.tirii .pol i
tice şi .profesionale, au contini\.lat, 
prilejuind adincirea schimbului 
de eX1Perientă . Astfel, ex<pe-
rienta gazetei „Flamura" 
Caraş Severin a fost prezentată de 
re'cla.ctorul şef a 'l publicaţiei, T im o
tei Jurj ica. Votfuitorul s-a referit 
la rprogramul de 1lucru al cenacl'l!
l·ui de publicistică ce :funcţionea7..ă 
de mai mulţi ani în redacţia r.eşi
\.eană, 1Prilejuinid dezbateri a5't.lpr.a 
unor teme de teo1·ia .şi :practica pre
sei, c.ă~1i de i:pecia.litate sau cărţi 
semnate de au1tori din judeţ. U111e
uri, la ~edin(eloe cenacluJui ::.înt in
vitate şi persona·lităţi rlintr-'lln do
meniu sa.u a1tul td·e activitate. !n 
afara acestei forme sistematice de 
perfecţionare profesională , redac
\ ia re.şi'.·eană organizează . i ncepinid 
clin .an'U•l 10176·, sesiunea de comu
niciiri ştiintirfice „T1ratliţ ii .ale ipresei 
şi tiparu•lui în Ban<it ". Pregătirea 
ace5tor se:;iuni a stim'UJ.at nu nu
mai ac!ivitat<'a redacţională cu
rentă„ dar a creat şi n.in climat 
propice cercetării. aslfol di .au fost 
realizate lucrări cuim sînt „Almana
hu~ 1Presei şi tiparului" <led ioat 'ilm
JYlinirii a liOO de ani de la în.fHn
(area primei ti1pografii româneşti în 
Banat, „Momente din istoria t; paru
lu.i românesc la Carans-ebeş". con
tribuţii ale gazetarilor tde la „Fla·
m\.ma" la cărti de istori:t ipre-;ei e
ditate in ultimii ani. In cuvîntul 
său, vorb'itoru1l a subliniat necesi
tatea unei abordări ştiinţifice a 
muncii gazetăre.şti, arăt•ind cii orice 
stud'ii\.l•, cercetare, .au efecte bene
fice asu.pra muncii re::1acţionale. 
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. Schimb de experienţă . -
Consiliului Ziariştilor. revistej „Pre
sa noastră" (unicc,,11 instrument de 
lucru în acest domeniu) le revin 
!.arcini importante, a.şa cum deose
bit de importantă, de utilă, poate 
deveni activitatea fi.Lialelor Consi
liuh11, aClate acwn in stadiu de 
reorganizare. 

A luat cuv!nt.il. in continuare, 
Octavian 1L u;pu, preşedintele Sind'i
catului Presă Sibiu. care a ai·ă
tat. că zi.miştii sibieni organi
zeaz,ă i'lltilniri la Olubul presei cu 
personalît.ăţi din dtiver.;e domenii 
a le vieţii .economice, sociale, cultu
rale. de2lbateri trimestriale pe terne 
de teoria şi prac1ica rpresei , a cor
dă o deo~bi t.ă at en\ie disaută1"ii in 
rediaictie a: materia,Jclor fPI'erentate 
spre pu1blicarc fPrOC'Um şi a celor a-. 
pănu{-e in ziar. Pen1,ru :J)er ioada 
următoare. Sindicatul Presă S!bi'U 
îş i prop'Une organizarea unor 
cur.~uri de pel"fectionare: secreta
riat de 1'!"Cia:ţie (3 luni), foto, 
limbi străine. s1enodactilograf!e, 
design şi qrafică Ioto (cu ajutorul 
Universit.:itii cul1ural-şt.!intifice). 

Gheorghe Chiriac, redactor de ru
brică la gazel.a „Munca ", se<::retar 
al Comitetului SindicatuJ.ui Presă -
Bucureşti s-.'1 referit. fo cuvîntu.I 
său, la preocui:>ăTile ga;:etei 
„Munca'· pentru perfecţionarea pro
fesionalii. la activitatea atelierului. 
profesional in cadrul căru'.a au loc 
dezbateri pornind de la experienţa 
fiecărui redactor. Pînă in !Prezent, 
conti.nutul tematic s-a dovedit. t.o
tu.5i, insuCicient de cupr;nzător.· a.c.t
fel 1'lloil se analizeaz.;,\ posibilităţile 
unei 'imbog,aţ i ri ş,i d'iversificiiri a 
SC()Slei Ionme de perfecţionare. Se 
provedc, de asemenea. i niţierea 

unui c:ir.> de secrelaTial. nu ~ntru 
formarea unor speciali5ti ci -pen
t:-u. familiarizarea rdactorilor cu 
pl" blomt.•le .specifice. 

DJp:i încheierea d.1>ct.~1ilor pc 
mar~in:.-3 rc~crate'or. a luat cuvîn
tul tovarăşa Dobriţa Ţigăran, 
care a prezentat .sarcinile cc 
revin i;in'iicatelor din pr<".'ă 
pentru m'Jobi!i7..G!'ea oamenilor 
muncti in vC'J('rca iperfocţia-

nării c:mtinue a pre;.:ălirii lor pro
ff">io.nalc. Rt'f~rincl.i- c 1a .schimbul 
de experienţă ck la Timi$oara. vor
bitoarea a ~.ublinint utilitatea sa 
re.a.lă, ,:o.„ibilitatea pe c.-1re a ofc
r it--0 tu,turor. or<.(aniz1tori ~i ·parii
ci;pan\i. ele a-şi c\inr.aşle reciproc 
p1-cocu,p.'\ r il·f". p1"1J:(r:imC'lt" de lucru, 
de a hol<Yri 1mprt'un;i căii<', modali
tăţile concrete ale fmbun.ăt.â\ i rii 
continue a a-clivitt1\ii. Di.scutii1e au 
pus în evi(lcnt.i\ m·1ltc aspe-cte im
portante. au fo1im:.ilal 'întrebări cc 
!şi vor g!isi o s')lutionare grabnică. 
eficientă. au c-on,tif:iit un preţios 

fond dt' i:!ei. de iniţiative penlr.u 
activitatea viitoare. utilitatea aces
tui schimb de ex,perientă. a ară'at 
preşeJinta C• mitelului. re-prezint.a 
un argument t :neinic pcntru orga
nizarea r-erio:i1c:1 a un'lr a~tfel de 
inti!niri. nent111 :<f.:·Iiere:i -.mor 'j;O

s.b:!!t'iţi toi ma: lar,l(i de colnbo
rare int!·e sindicat~le de ramură 
reunite in c.ad1-.11 Uniunii. Pentru 
c-r>cg11 din pr sa jucle'.eana. Clubul 
presei dm T1m1şoara, activitatea 
lui. Jnl constibi cxemplc de tir

mat. o exJ)(>rienl~ demnă a Ii ge
neralizat'\. 

ln încheierea lucrărilor .sohimlbu
lui de ciqpcri<'n!ă, tovarăşu~ Nioolae 
Dragioş, prim redac!or şe! adJunct 

al ziarului „Scînt.cla ", vi~rr.t; 
te .a1 Consiliului Ziariştilor, 
bit de'\]) re „Sarcinile oe relii 
sci din cuv\intările rostite 
vară..<>ul Nicolae Cca~cu. 
general al pa,rtid uJui, la «' 

din acest an ale Comiteluli:i 
tic Executiv al C.C. ai P.CJ., 
Plen.a~ din 24-25 martie a C 
teMu.i Central al pl rtidului 
Consfătui.rea. de lucru pc pr 
eC01U.Wi.ce de la C.C. al P.C.R 
6-7 aprilie a.c. ". 
Cuvintările rostite în ,, • 

ceput de an de secret3rul 
al partidului. a subliniat \' rb 
oferă rpt"eSei un vast progrnr 
acţiune publicistică, intr-un 
ment de aidiincă s·:mniI:ca\1e 
viata ţării, de ami!)'ă revi:~ 
în conştiinţe, perioada prcme 
toare Conferinţei Naţionale a jl.l: 

dului. Răspunsul 1Presei la pr 
malica vastă. de e.sen\ială pan 
dc-.<;1pri nsă din cuv'înlărHe Iova 
lui Nicolae Oeau.ş€tic'-I'. trebuie 
se situeze la in.ălţLmea menirii 
de tribună a democraţiei mun 
reşti revoluţionare. Resp1n,ab 
tea .şi privilegiu.I publici~licii d 
fi creatoare de oipinie pub!icl. 
conferă datorii însemnate pnv' 
ex;;:>rimarea lim,pede. c:>m•in• ' 
m~;>irată a marifor a:!e\'5n;n 
care ne întemci<'T\1 viata. pe 
ne clădim viitorul. Pre,tig'ul. 
C'CSul activi tă ţii de rpre~~ dcr 
toc:nai din modul in care JX'. • 
ziarek1r şi rev::<te•,.,r. Emi,!un · 
radio .şi televiziune renccl'i 
întregii lări . s'..lb c- ndu':'crc1 
dului - centrul vital al na'I• 
noastre <le a da viată 
l:urilor, de a tran::;iune :n fa,p' 
ririle, de a a-sigura indep:in! 
nerubătut.ă a liniilor generale 
dozvoltore ale României ~o:il 

Cristina DUJ\1ITRESCl 
Foto : Emerich ROBICU 

Boga~ in ·opinii, idei, sugestii, rl iscu(iil~ <ksrăşun.ite cu pri.!!ljul .schim.builui de cxperienU\ de 
l.a 'I1lm1şoaira iau condus La for mularc.'1 unor prc;punc1·i interesante, cu vaio.arc nernij lccii oraciic,i 
~ oa.re ni s -a părut utiJ să le grupăm. astfel incît s<i pooW fi analit;ate .ş i, cele ITh..'li v.a·oro.:ist!' 
dmlirc ele, aplioate în activitate.'.!. de perfec~;on.:.w~ pr0f<?.sional(1 a redacţiilor a sindicatelor u Con-
s iliului ZiarişHlor : ' ' 
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• In1egrru."ela uno~· 
gazei.'.l.Ti din presa ic
a:ilă. ki so1icitarca ri,>
dacţiilor. printre par
t.ici panti i La CLt.rsurile 
de sccret.a.riat de re
dacţie organizate de 
ComiteLu1 Sindicatu'ui 
Presă - Bucure5ţi (Pe
tre Constantinescu 
„Inainte"-Dolj). 

• Con.9tituirea de cii
t.rc Consiliul ZiarişLi!or 

.a unui fO'lld d ocume!l
tar QCcesibil t.ituror 
n1Zetarilar. o bibliote~ă 
~1 periec!ionării profe
sionale. (Ilie Căliau. 

„FăolJa "-Clu j ) . 

• Organizarea i.:nM 
reciclări ~,ă nivelul in
,tregii prese (Ion :\la
x imiuc, „Clopol'..ll '' 
Botoşani, Octavian Lu
p u. „Tribuna SibiulU! ''). 

• Crearea unui cen
tru de cercetare pe te
me [de istorkl. le)!'ia şi 
pr.actioa presei : rca'i
zarea de ci'rtre Ager
pres a unui bule•in in
.liarmativ ,privind viaia 
presei internationale : 
elabaroarea şi edit.art:'.a 
unor 11uoră1i de ,C'o:·i1 
şi practica pres<'i : i'1-
stituirea unor f)remii 
de publicistică .anuale 
oare să cuprdndă şi •c-

dac\iilc ziarelor iudc
tene : ·insW~uirea unui 
premiu special de pu
blicisLic:'\. pentru .acti
vi :,'lt<' denscbită de-a 
lungul anilor. (Timotei 
Jurjioa, „l•'Jamuru ·• 
C1nş Sev<:'rin). 

• Coopt.arc:i în aso
<'i.1\iile speci.a.Ji7..a•e a.le 
Consiliului Z1arişt!.lo:: a 
gazetarilor d n pre.x-i 
lorolă : invil.ar'.?a re
cfa.0tanilor ziarelor .i u
detc>ne la <:onfcnntcle 
de presă cu miniştri, 
c'.1.drc ele conducere ale 
org,.,1.nEJlor ele sinteză, 
org..1niziate de ConsiJt1UI 
Ziari ştilor; in i ţierea u-

nui sistem de co
laborare cu ziariş
tii de la Agerpres. 
pentru prezentareii. in 
redacţii le publicaţi11or 
locale. a unor teme ce 
poli Lică externă (Octa
vian Lupu, „Tnbuna 
Sibiului'·). 

• Activibate..'1 atehe· 
relor de creatie >lazet:i
rea.scă ce functionea1.ă 
în divense lfed.actii să 
devină tema unui 
schimb de ex.pe;ientă 
la nivelul tăirii. orga
nizat de Consiliul Zi:l· 
riştilor şi UniunPa 
Sindicatelor <Gheorghe 
Chiriac, „Munca"). 



fncepind cu acest număr, "PRESA NOASTRA" îşi propune să prezinte acti 
vitatea unor redacţii ale ziarelor şi gazetelor centrale şi locale, in scopul 
popularizării muncii de presă şi realitării unui schimb de experienţă inedit in
tre: colectivele redocfionole, prin intermediul revistei ziariştilor. 

O contribuţie responsabilă la edificarea 
ci\lilizaţiei materiale şi spirituale 

a judeţului Braşo\I 

O . zi ln redacţia, 

ziarului · 
~--·~-~-··-~---

'1Pllin i1Dll I 
în centrul Braşavl.i.lui, la jumăt.at~a drumului dintre hote1urile 

,.C.1:·p:i\i" şi ,.Po:;tă,·..-:u-ul ", pc strada M. Sadovc.anu nr. 3, într-o 
c:adin.> tipica vech11 aşezări citadine de sub Timpa, se afl& ~edacţia 
cot-idi.anului „Drum nou". De !apt, o „Casă a Presei" în oare mai 
.!>int gâzdu.'c rcdacti.le g.azet.elor „Brassoi Lapok", în limba ma
•'l 'an'1. „Karpatenrundscbau", in limba germană, revista ,,Astra", 
n ş1 subrecl:lcţiilc ziarelor centrale, ale Agcrpresului şi Rartio
tclcviziunii. O adcvarată „Cetate a Presei ", din oare se revarsă zil
nic spre tipar sute ş1 sute de rile de manuscris, oare i•nfăţiş.-:u~ă 
bra~ovenilor ~i tării lupta neobosită a oamenilor muncii de pc 
,1re.steo meleaguri, rom~. maghiari şi germani, pentru infăptc1irea 
p;·ogra molc r de dezvol:are economico-socială a patriei. 

începem serialul noştru cu prezentarea redactiei ziarului .,Drum 
nou", unul din cot.dianelc situate în primele cinci locuri a le clasa
mer.tului tirajelor şi realizărilor de beneficii înregistrate de cele 55 
de zi<.re ş1 gazete locale care apar în tara noastră. 

„DRUM NOU" 

în al 44-lea an de apariţie 

Primul număr ol ziarului „Drum 
nou" a apărut la 14 septembrie 
19H, ca succesor al „Gazetei de 
Transilvania." ( 1 838-1~44). prest1-
gioa1;i1 publicaţie românească prn
gresistă care n adus vremi! de mul
te decenii mari servicii unilă\li 
naţionale a romănilor. 

Din ~nul 1944 pînă ooum au '1-
părut aproape 13 200 de numere 
:ile zi.arului „Drum nou", după tot 
alîk•'1 zile şi nopţi de muncă ale 
citorva generaţii de ziarişti ş1 ti
pografi oare s-...1u succedat La me
sele de lucru SI maşinile de sens. 
la linotipc şi rotative. Imaginaţi-vli 

pentiru un moment s.at1sfactia u
nui ziarist oo AJexandru Dincll, 
nelipsit din redactie din anul Hl45, 
pe atunci tinăr utecist, colabora
tor al ziarului, apoi redactor an
gajat din anul 1949, timp de 22 
de am secretar de redacţie. a!lat 
şi în prezent la biroul său. dm 
nou în calit..-itoo de la debut -
colabonat.or, pentru cil la 1 apriJio 
1987 .a fost st1rbiltorit cu prilejul 
pensionării. Al. Dincă e la ma.sa de 
lucru în ţinută de sport (a fost 35 
de ani şi cronica& sportiv al zi.aru
lui) şi continuă să redacteze rubrica 
„Dialog cu cititorii". li inireb[.un 
care cs•c sccretul bunel cali1ăti a 
ziarului de-<i lungul deceniilor : 

- „Rcda.ci1a a. beneficiat intot
d<>a.una de ziarişti proteslonlşti 
valoroş i care au transmls redacto
rilor mai tineri e;~perlenţa. lor ~I 
acest mod generos de a acţiona s-a 
moştenit dln generaţie in genera
ţie, astfel că in prezent z1arul 
„Drum n<7ll" dispune de o ecbipl 

pufunică, calillcată, cu adin cl ră
dăcini în p i mintul bra.şo,·ean , cu 
rezerve tinere pentru viitorul a
propiat". 

lntr-adevăr. din cc· 18 redacl >ri, 
inclusiv conducerea redacţiei. J.1 
sint din oraşul şi judeţu~ nraşov 
în frunte cu redactorul şef. tov. 
Io.an Popa_ Aceştia s'int i:igincri. 
agronomi, economişti si filo!Qgi. 
a proape toti cu studii superioare . 
Fiecare se aflu la locul să:1 în scc
ti 1k şi sectoarele de ;>roblemc e
conomice, agrare, viat 1 do ;>artid, 
sociale, ccUttencşti şi cullumlc. 
Aşc7.are.a pe trepte de vî!"!.!ă de la 
35 la 57 de ani as1 ură ş!."l(Pta 

pentru anii viitori. De oild.l. locul 
lui Al. Dincă a fost prelunt de 
către Edu.ard Huidan, 38 de ani, 
dnr acest redactor tin ll' r-'.'ite de 
15 .o.ni în 1"Cdactie, de La ubsolvi
r~• flaculHltil de filologH.' şi a lu
crat în toate scctiile 7.larului. Elite 
un varitab1l jolly-Joker. adăugind 

că recent i-a apărut <l treia c.irt.e. 
un rom<in, „Numele Joclllul", in 
Editura carte.a Romfmească. 

Actul de naştere 

al numărului de ziar 12123 
Luni, 13 aprilie, la ora 8, zia

riştii de la „Drum nou" încep să 
intre în redactie. Actul de pre
zentă nu este o condică, ci o şe

dinţă r-perativă pe care o condu
ce, de regulă, redactorul-şef ad
junct, tov. Dumitru Rujan, de 
formaţi~ filolog, în virstă de 46 
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„Nici un articol 

în colounelc 
Stimate tovarăşe I oan 

Popa, dupcl cit se poate 
constata, încă d.e la pri
ma vcd!'re. aveţi motive 
de satisfacţie pentm r!'a
lizănle coll'ctivulu1 con
dus de clttmneavoastră 
Redacta .1,.:u-u1u1 „Dr.im 

nou" se considera un instru
ment activ şi eficient al Goml
teLului judete.1"t de p.nrttd Bra
şov, pcn tnt c-a în spiritul ori
entărilor ş i lrullcaUilor tovară
şului Nicolae Ccauşesci:. să fl e 
edlfloa.tă în judciu1 nostru. ca 
in întreaga noastră patrie, o 
clvillza(le materială ş i spir itua
lă in lumina 1>rcvederilor cu
teii:ătoare înscrise în prO!l't':imuJ 
partidului, ln documen tele Con
gresuluJ al XIII- iea. fnlre..:ul 
activ al zi..-i.rului es:e ang;ijat pţ 
ocest drum. tn munca noastrri 
un p~etios sprijin şi o indr:.i
m.1J·e continuri primim de k1 
Comitetul juclctc.an de parf1icl. 
de 1Ja J1?gătu1·a permanent~ oe 
care o a\'Cm cu sectii!e Com1:e
tulu! judetoon şi organele Con
si ului Populai·. 

- Ce metode de l1tcru 
aplicaţi? 

Avem o pr:ictică de la c·i
re nu ne alxllt"m. Imediat du
pă apariţia dorumentrlor de 
partid şi a cuvintărilor sccrl'taru
lui generaJ a l partidului, tova· 
ră.5ul Nicolae Ceauşescu, rcali-
7.ăm în redarţ ie o drzb itcre 
l argă, cu conspecte despre 11ro
blematică ~ I modalită(llc de rt•
fl cctare in ziar. Dar nu vrem 
să fim doar o~ in-i:i m:u·ilor im
perative puse în f.at:i n•rn.s'ră 
de partid. ci ne implkl m, cu 
toate forţele noastrt', in c.1111-
panll eficiente. 

!nt r-adevăr. ziarul 
dumnravoastră are o bu
nd trad1tie în ma!Pril! de 
campanii prestigioa-;e. !mi 
ami11tcsc de „Procesul mi
limetrilor". 

E mult de alund. clin :1-
nii '60. In ulLlmul timp am r·r
J:.ani7..at multe nsemenc:i acţiuni 
cu concm·sul cofaboratorilor 5i 
specialiştilor din toate dome
niiile. Un:i din ultimelr> ini i.1-
tlve de succM a fost „„Drum 
nou" Pc urmele rcsur ... clor J.i
droencrgetice locale„, ca 11f).1nie 
c~'l.re a contribull la rc·lllzarea 
oblccllv<'lor proi:ramului c;perlal 
al comitetului jud<'tean uc r ar
tld privind valorificarea poten
ţialului hidroenergetic a l 1ucle
~ului. In prezent ne prCO":J!),im 
de modul in carp se C"ns·1mă 
mcf.alul şi consta!hm cit C'ste 
de bine folosit, gospodărit şi 

fun('ţionărcsc 

ziaru lui!'" 
vom atac-a acolo unde este ca
wl. pr ... l>'.ema r,s1pcl. de multe 
ori ab nd marea me•a!u1ui. Yom 
pune 1>roblema folosirii fiecărui 
gram ele metal .;i scăderea pro
centului la r ebutul allmis la a
ceast;\ importantă m.ltcrie. De 
<1.-ement .1. ne p;e".1! .m pe:itru 
a .anu 1za renfabilltatca folosi
rii energici electric<.' de zecile 
şi zecile dl' mii de motoare din 
econom la braşoveană dintre ca
re unC'1c au devenit rezistent<', 
deci cu consum energetic m~1-
rit. 

- Am con.~ta!Jt în rc
d-0.clia dumneatoastră o 
' 'll<'n.~.t preocupa"<! pentru 
pregătirea profesională. 
Avem un colecliv foantc 

inlcr<.'s:it ele Pl'<'St.igllil ziar dui. 
în con.<;ccintll de pro~re.<1ul per
sonal :i.1 fiecărui ziarist. Am o
bişnui! pc toti rcdacto!"i1 nvstri 
cu evanta:ut larg de probleme 
pe carl' îl pretinde pro!eşi.1 
no:i.s! ra Cu pu(inc excepţii, 

r<'daclorii au fost trecut! prin 
toate sec·f iile ziarului. P;• de 
alta P< r•e am urm;·ir,. ,„ctiu;1e:i 
de ;n IL•grare a zianştilor în 
t~te problemele cu C..1I'e nr 
confrun 1 am de la sf<>rn preocu
pări I nr c11miteului judeţean de 
p.arlid la acco1 a unei pri'Tia
ri i. r\e bucura mult organi
zarea <le către Consiliul Ziariş
tilor .a reuniunii de la Timi
şoara C'"U 'tema pregătirii pro
fe.sion.alc. 

- Ce leoiHun aveţi cu 
ciWorii·? 

- în primul i·ind. le~ă•ar;Je 
sint zilnice prin rePorterii şi 
rcdacfori i noştri {lfl:tti la fie
care :v·ti une, căci ma iori1.ale1 
Cc>l<Jr c·i"11·ora ne adresăm sint şi 
cilil·}ri ai ziarului. A doua le
găturii <'Ste aceea pr:wenită de 
!a C'itit.on. Primim in medie 
30-40 de scrisori zl'1ic. Dia'o
găm cu <lC<.'şti.:i. printr-o rubri
că permanc•ntă. Atuinc1 cind e
xist:\ ob cctii din parte-a citito
rilor ci scut cu rcd<ic:orii în 
cau7.il. rn al treilea rind ors:a
nizăm 1>cn x1;c intîlniri cu ci
tit< '"ii l „i ultima înti lnire am 
constatat că nu reuşim totdea
una 5ă g/l<;im formulr publieis
tice car<" să pătrundă la inimi
le cititorilor. Am realizat c:\ 
multe makriale sint inel!. prea 
tehniciste. Trebuie să publicăm 
articol" mai convingătoare şi 
de m ai J>ună calitate pentru a 
a h agr <\li mai mult cltltol'Îi. Să 
îndepărtăm orire fel de mate
rial func~ionărc~c clin coloane
le ziarului nostru ! t ata cc n e 
frămintă permanent. 

de .a.ni, fost redactor Id kD:ua 
nou" din anul 1966 pina ln ~-
1976, apoi, 10 ani activi.st 
Comitetul judetean Braşov 11 
P.C.~. în probleme de propa. 
ganda, presă şi cuHură, şi reve• 
la ziar în anul 1986. în post de 
conducere. De fapt, şi redactJ:'i 
şef al ziarului, tov. Ioa.n Popa, c 
de ani, tot filolog. a lucrat ca R· 
dactor intii la „Cuvintul nou· d" 
ora5ul Sf. Gheorghe. s-a tran.<~t
rat la „Drum nou" (1!17 4-l!J7," i 
luorat apoi trei ani la Cu!'Tli'.e:· 
judl'ţean de parUd in probi~ 
de prop.11tandă, a revenit in 19! 
la ziar ca redactor şef adju:"!Ct SI 
din anul 1984 a devenit redacto: 
şef. 

Ce rezultă din îmbinarea mun· 
cii de presă cu aceea de partid' 
TO\·araşul Rujan explica 

„ Un ciştlg lmporta..n t in matnri
zarea. cc.'lor cu vocaţie Je ziari~li. 
Ei işi îmbogăţesc mal repede ex· 
perienţa de via(ă, de teren şi k 
formează astfel ea valoroase u· 
dre de conducere. De aceea rt
dactorul nostru şef a reW>it si rta· 
Uzeze un e<'hilibru general al at· 
tivităţii rt"da.c(lci, să form eze o a· 
şezarc statornică a. acesteia, si rl· 
dice nivelul valoric a l publicistlctl 
ziarului ". 

Intre timp redactorii s-au a~eza· 
l-'\ masa rotundă a şechntei OP'n· 
ti\·e. Secret.ar de serviciu este la.1· 
cu Obeadă. Macheta de> prin„ipi; 
pentru z:1arul de mart i 14 apri: f 

este !nt-Ocm.Jlă. Nu mai oorespwHle 
insll în întregime pent.ru că dum1· 
nica n plouat toată noaptea ş1 
tra~oa.rde n-<iu mai putut intra 
la insămin(.at. Prin urma.re rubri· 
ca agrară va suferi modificări. Se 
adaugă teme noi, se .alcătUieşte o 
structur{1 variată cu probleme 
stmingente la ordinea zilei. t n a· 
ceastă şedintă se !ace şi sumarul 
de principiu al numărului 12 124 
care se int.ocmeştc„. cu l'Chii spre 
norii de afară. Va n'laJ ploua? tn 
orice ca7. rubrica agrară va cuprln· 
de îndemnuri ca fiecare oră buni 
ele lucru in cîmp să fie folosită 
cu m aximum de <'hibzuin(ă şi 
eficacitate. Alte materiale : „Toate 
prodm;ele braşovene la nivel tehnic 
mondial !", „Ritm intens de lucru 
pc şantierul tramvaiuluJ bra..sovean" 
şi alte rubrici la zi, din care nu 
lipseşk, desigur, nici sportul. 

Compartimentare 

şi structură 

la ridicat nivel publicistic 
Chiar dacă nu eşti cit.irnr obiş

nuit al ziarului, „Drum nou" lasă 
de la bun început impresia ·mei 
compart. mentă.ni echilibrate. ar
monioase, foarte vizibile, cu o gra-



flcă olarii şi odihnitoare, prop11ie 
fiecă.rul număr de zi.;lr. Period:c, 
cu Pl1hlejul unor nu mere festive şi 
pagini speciale, recllacti.a apelează 
la co.Laborntori vailoroşi, cum sînt 
ru·tistul p!,astic Eftimie Modâ:lcă şi 
!X'Oiect.antul Nlchifor Traian. Deşi 

a devenit o 1Ir.aiditie, ac~tă gra
fică apreciabilă este muncită la 
fieca:re număr şi trecută prin !T·.ai 
multe site clinu·e oare ce.a ma:i 
deasă. este aceea a redactorului 
şef. 

La o oră după şedint.a operati
vă, redactorul şef .adjunct împre
ună cu secretarii de reda.ctie fal 

le trata tomeinlc, cu fe lurite ge
nuri de materiale şi a Ic urmări 
finalita tea. Avem în sectie redac
tori de bună califica.re, ingineri 
c1.1m sînt Ştefan Bănaru şi Adrian 
Teacă, p11imul şi poet, şi Ioan Co
man care a mu nci t şi în produc
ţie. Am analizat, popularizat şi 
impulsionat realizările din plan 
nominalizind întreprinderile frun
taşe .5i pe cele restante, încercînd. 
prin comparaţie, să creăm o e
mulaţie. Am realiz3.t rubrici de 
succes în problemele resurselor e
nerget~ce cum au fost acelea pri
vind descoperirea de resw·se ener-

COLEGIUL DE REDACŢIE: 

t. Alexandru C.rişa.n 

2. Ioan Popa 

- şef sector presă şi tipă.rituri 
la Comit.etul judeţean Braşov .all P.C.R. 

,_ reda.ot:or-şef 

J. Dumitru Rujan 
1. Fokt Zoltan 

- ~'ed.actor-şef a d junct 
- şef secţie 

5. Croveţcbi Victor - şef secţie 
6. Alin Drugă - şef secţie 
7. I a.ncu Obeadă - secret,~ de redacţie 

doile'l secretar este 1.Jviu Mun
tean), piiezintă redactaru:Ju i şef m a
cheta zi.arulu i pentru definit~va
re. O discuţie m:U scw'iă dar con
cisă, cu creion ul pe machetă. P en
tru tov.o-.ră.şuI I oan Popa secreta
riatul nu are proble me. Cu un 
creion gros, albastru, întăreşte 
proieotUl machetei şi îl modifică 
acoo0 unde este cazUil. Fotogruiile 
îşi µri n<l locul ca şi cum s înt pu
se Î'n pioneze ş i întregul număr i,'.l 
drumul tipografiei aşezată la ma
re deyărtare de redac(.ie. întîi la 
linotipe, la care tînărul Viorel U 
reche l ucrează de 6 a.ni, a poi la 
paginaţie. unde Paul Chiria cescu. 
oare şi -.'.l făcut uceniciJa la C.P.C.S . 
Bucureşti meştereşte de 2r; de ani. 
cu mîin i de sculJ>'t,or , pl l.!Ir.bul ca
re prinde p.ar~ă viaţă în pagini. 
Apoi rotativele încep s3 tipăreas
că mii de ziare „Drum nou ". Cir
ca 50 OOO de exemplare ziln ic, din
tre oa:re peste 30 OOO sînt abona
mente. La buna apariţie a ziarului 
veghează în tipo~rafie oînă I.a 
miezul nopţii şi echip a de corec
tură, formată din Emilia Stoic.a şi 
Gh. Sirbu. 

Grafica remarcabilă a ziarului, 
rezultată cllntr -o compartimen tare 
judicioasă, n-ar fi posibîlă fără o 
structură precisă a activităţii r e
dacţiei. Această situaţie este cel 
mai bÎlne reflectaită de $ciul sec
ţiei e oono.m.ice, Fokt Zoltan. doc
tor în ştiinţe economice, cu peste 
20 de ani vechime în redacţie : 
„Ţelul nostru prin cipal este de 

a alege problem e esenţiale, de a 

getice secundare. probleme ale 
noului mecanism econ.o.mic, am ge
nenaliZ'.l!t experienţa pozitivă a In
treprinderii de autooaITJJv..'lne, şi 
ne ocupăm de acţiunea d l! orga
nizare şi modernizare a 11rodncţici, 
de dublarea productivităţii mun
cii ş .a .m.cl. întreaga redac~ie lu-
1.::·o::iză in s pirit de echipă, de mun
că. ele înţelegere, dar şi de exigen
ţă sub conducerea unui recUiotor 
şef tînăr, provenit dintre redac
tJl'i. Consider că în ultimii a n i 
ne-am înscris în etapa cea mai 
f<.'rtilă a ziarul ul nostru ". 

„DRUM NOU" 

şcoală de gazetărie 

Seciia Viaţă de partid , cultură 
şi artă se află într-o cameră cu 
Lrei bi rou1ii, cu trei redactori a
flaţi pe trei trepte 00.e vîrstei ga
wtă:reşt i. Victor Crovetchi. 57 de 
ani, absolvent al facultătii de zia
rishică, este un µion d e bază al 
redacţiei, din pă.oate acum ab
senl, fi j.nd boilnav ; Elr:nil Rădu
lescu, 44 de ani, absolvent al cursu
ri lor de ziaristică ; cel mai tînăr 

Liviu Com..c-..a. 35 de ani, absolvent 
al facultăiii de ziaristică din a nul 
1981 . Acest.a din ur.i,nă a făcut în 

1.'V FOTOGRAFII, DE SUS IN JOS : 
/. Şedinţa redacţională operativă p entru sum arul iiarului. 
2. Defini t i va.rea. machetei cu redactorul şef. 
3. Man uscr ise l e se transform,ă în pagi.ni d e plumb în tipografie. 
4. S-a luminat de ziuă. „Drum Nou " ia.„ drumu l cit itorilor. 

Foto : C. ABARBI ERITEI 
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redacţie o adevărată şcoală pCJst 
universitară de gazetărie. La de
but, în sectia agrară el '.l lucrat 
sub îndrumarea şefului se.::Hei lo..'.lJl 
Tocanie. 56 de am. inginer agro
nom şi .:i.bsolvcnt DJ cursurilor de 
z.iaristică şi a lw Romulw. Pleş.a. 
A avut "-POi ca îndrumător pe A. 
Socaciu, cel mai bun foiletonist 
al zi.arului, pensionat în anul : 986. 
Au urm.-i.t problemele economice, 
„cu tovarăşul Fokt. care m i-a a
cordat o mare atenţie", spun\! Li
viu Comşa. După acec.1 a lrecul 
I.a vi.aţa de partid, cu alt as al re
dactiei, Victor Croveţchi. „Ş i 
totuşi, ace']ti 6 ani de muncă in
tensă în redacţia noastri mi se 
par prea puiini. Simt că faculta
tea continuă în fiecare zi a ici in 
redacţie - ne mfu'iurlscşte .'.lcest 
tînăr dornic să im•ete mereu. Cu
rind după vizita noastră a venit rîn
dul lui Liviu Comsa S<i contrlnue 
lacult.alea viet~i ·' la ComiLetul 

J'udeţoo.n de parb1c.l. 
La mas.a de lucru Ermil Rădu

lescu, din anul 1971 în redactie, 
se preocupă de viaţa cultur:ilă şi 
artistică braşoveană. Ar~ coli:1bo
ratori pretioşi, ca dramaturgul Dan 
Tărchilă, criticul de artă Dinu 
Vasiu. cronioar.ii muzicali Liviu 
Te:>dor Teclu şi NiooLae îW'can, 
ca şi poetul Nicolae Stoie, ceea ce 
asigură o bună oalit.aite a rubrlci-
1<1.r de speoiaLitat.e ale sectiei. 

La secţia cetăţenească, cond~ă 
de juristul Alin Drugă. o tînilră 
absolvent..'\ a facultăţii de ziaristi
că, Mairia Petnaşcu, de curînd ma-

mă, se implic~ gazetăreşte în 
problemele vieţii cotidiene braşo
vene şi doreşte să facă o carieră 
zia.ristiică notabilă pe locurile bra
şovene, unde s-a năseut. Această 
secţie are şl un sector llll scr isori, 
sesizări .,1 audienţe (Al. Dincă, S. 
Gheirciu), Î•n cadrul cărei.a un co
laborator, consilierul juridic Gri
gore Stoloa, oferă cititorilf)l' con
sultaţii juridice. 

Şcoala de gazet.1.rie de U1 „Drwn 
nou" este prezentă în Liecare oră. 
Condiuce:rea ziarului CS>te preocu
pată permanent de pregătirea pro
fesională. La orice actiune. zia
riştii pleacă pe teren cu o docu
ment.are speci!.ică, se discută des
pre probJemele de .ansamblu ale 
întreprlndelilor, satelor, orgamm
ţH1<Xr de partid. consiliilor papu
lare ş..a., care w-mează să !ie vizi
tate. Ei sint in.armati cu date pre
limi~ve şi ::istfeil pătrund m.ai a
dînc în miezul problemelor pe care 
le var prezel11ta citltioriior. 

* Mariti, 14 aprilie, ora 6 diminea-
ţa. Incepe să se lwnineze. Miile 
de mul'llCitori braşoveni vin la lu
cru. Centrul judeţean de difuzare 
ia presei a amenajat chioşcuri La 
intr.:i::rea în întreprinderi. Nr. 12123 
al zi.a!l"ulul „DI'wn nou" trect? din 
tipo~e în mîinile cititorilor. 
Mulţi se opresc, citesc din ziar 
şi oontin.uă dr.umul spre locuri!le 
de muncă. Fără îndoială, cotidia
nul braşovean este un succes de 
presă românească. 

Aurel NEAGU 

DORINŢE 
Al E COLECTIVULUI 

REDACŢIONAL 

1. Să realizeze o cali!4te 
publicistică mereu în creşte· 
Te. 

2. Să cîştige o viitoare in· 
trecere dintre ziarele şi ga· 
zetele judeţene. 

3. Să se întUnească în re· 
dacţie cu ziarişti Teputaţi din 
Capitală şi din ţard. 

4. Să se TeaHzeze schim· 
buri de experienţă i'llterre· 
dacţionaLe de redactori Intre 
ziarele cen trale şi locllle prin 
intermediul Consiliului Zia· 
riştilor. 

5. Ii tentează Teluarea ve
chii denumiri a ziarului de 
„Gazetă de Transilvania". 

6. Ii interesează organiza· 
rea unor cursuri cenrrale de 
secretariat de către Cons11iul 
Ziarişt!lor. 

7. Simt nevoia de mal 
multă 'Informaţie gazetăreas
că şi - de ~ nu ? - mal 
multă critică şi schimburi 
de opinii, chiar polemică, ln 
revista „Presa noastrd". 

8. Să disptmă pentru re
porta je şi tipografie de 1nij
loace de trmisporl m11i efici
ente, îndeosebi noaptea. 

• 8 • • • • • I • • • • • • ••••a• a••••• • • • • • • ••••••a I I 
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Educarea 
• 

formarea tinerei generaţii SI 
J 

muncă 
• 

pentru SI viată • 

I
A n strălticlta sa cuvîntare rostită de la tribuna adtmăni 

solemne consacrată ce lei de-a 65-a a..niversdri a creării 
Uniunii Tineretului Comunist, tovarăşul :-Jicolae 
Ceauşescu arată că „activitatea in rîndurile oriiani7.a
ţiilor revoluţionare ale tineretului şi studenţilor ~1·ebi1 ie 

să const.iluie o în.altă şcoală de e<lucare şi forma:re a tinerilor pen
tru muncă şi viaţă, de înarmare a tineretului cu cele mai noi 
cuccrm ale ştiin ţei şi cunoaşterii universale, de pregătire :i tlnl?
rllor pentru a intra în rindul Partidului Comunist Român". 

Ne a/llfm în faţa imei Qrientări de mare însemnăta!Je, căreia 
presa noastră este chemată să-i acorde un loc prioritar în preocupă
rllC' sale, tratînd îndeaproape, în profunzime, problemele tinne
tu/11i, promovlnd statornic mijloacele. căile şi formele cele mal 
adecvate menite să sprijine în mod eficient educa.nea şi formarea 
tinerei generaţii. !ncetăţenirea trainică a atitudinii înaintate faţă 
de muncă, a concPpţit-1 matPTialist-dialec:tice, a idealuril.or socialiste 
şi comunlste, a dragostei şi devotamentului neţărmurit faţă de 
partid, de patrie, de interesele popor-ului - iată tot atitea direcţii 
:ie acţiune, tot atîtea teme majore ce se cer abordate cuprrnz.itor, 
cu compptenţă, ru ina!t profesionalism. 

Cum se reflectci o asemenea problematică de o importanţă d~o
,rbită - vitală, am putea spune, dacă ţinem seama de implicaţiile 
ei multiple - în paginile a două dintre cotidianele judeţene cele mal 
vechi şi mai prestigioase: „DOBROGEA NOUA" (Constanţa) şi 
J ' ACLIA" (Cluj)? Este întrebarea la care încercăm să răspundem 
în consemnările din rubrica de faţă. 

1 teniei şi frăţiei între toţi cei Cl· 
muncesc, fără deosebire d<' naţio
nali ta1e, pentru întărirea unităţii 
intreguLui nostiiu popor în jw·ul 
partidului. O tematică generva.să, cu 
valenţe m ult..ip.le, oore se cere susţi
nută pi-in mater..iiaJe den.se în Idei, 
bogate în conţinut. Ceea cc re
dactorii celor două ziare se strădu
ies~ să realizeze, chiar dacă reu
~ita nu este în·tot<leauna deplină. 

Obiectul leclw-ii no.a.stre 1-.au 
repr<>zentat numerele retor două 
ziare - circa 50 - ~p.[1rute în 
lunile februarie şi marli<'. Perioa
dă !n care trnlării problemelor de 
tineret i-a fost consacrat un spa
ţiu mai larg ca <le obicei. Fapt cu 
totul normal avînd în vedere că 
fn aces.t răstimp ţt1ra inl'.rcagă a 
sărb:itorit împlinirea :i 65 de ani 
de la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist ~i a 30 de ani <le la în
fiinţarea Uniunii Asociaţiilor Stu
denţilor Comunişiti din România. 
De altminteri, rum era şi firesc, 
acestor importante evenimente 
le-au fost dedirate rubrici specia
le, susţinute cu regularitate pe par
cursul celor două Juni. Un 1<.tcru 
demn de remarcat, ziarul „Făclia" 
dispune de o „Pagină a tinere
tului", cu apariţie săptămînală, 
iar „Dobrogea nouă" de rubrica 
„Trlbwia şcolii", că.reia i se acor
dă un spaţiu corespunzăt.'.>r. 

Evident, pe prim-plan ln abor
darea problematicii de tineret se 
situează educaţia itinerci generaţii 
ln spirilul patriotismului, al prie-

In paginile ,,Dobrogei noi", 
preocuparea de a forma tinerilor 
convingeri patriotice, revoluţiona
re şi-a găsit reflectarea tn nume
roase articole, dintre care am pu
tea să cităm : „P ilda de eroism a 
înaintaşi lor în gîndurile ş i fap
tele tuturor tinerilor con'itănţcni ", 
„P a tr iotismul lnllăcăral - lrăsălu
ra definitorie a luptei .m tifascistc 
a tineretului" şi, mai oles, în dezba
terea sub genericul ,,Activitate:i. re
voluţionară a tovad.5ulul Nicolae 
Ceauşescu - exemplu strălucit a l 
tinerei generaţii d in patria n oas
tră". O dezbatere Largă, cu parti
ciparea unor activişti ai organiza
ţiilor de tineret, cadre didactice, 
muzeografi, tineri din unităţile e-

conomice constănţene. Din „Făclia" 

.) 

meri tă !!"elev.a te, în aceLa.si context 
articolele „U.T.C. - la a 65-a ani: 
vorsare". „Tinere tul - mereu Ja 
da torie , în primele rînduri ale mun
ci i pentru înflorirea şi prosperita
tea patr iei ". 

Lărgindu-şi aria tema1ică, amtn
două publicaţiile reliefează In
:tr-o_ anumită măsură, şi preocu
pările organizaţiilor U.T.C„ ale 
al Lor_ or~nisme pentru .form.area 
convi ngerilor materialist-ştiinţifi
ce ale tinerilor, pentru educarea lor 
ca ~devăraţi revoluţionari, ce
i:'lţc n1 de nădejde ai ţării. ,Jnvă
ţătură şi muncă înfrăţită" din :a
ali.a ", Şi ,,8ocietăţile 'ştiinţllJce 
ale .elevilor", din „Dobrogea nouă u. 
- . 1a1ă două articole ce răspund 
~x1~enţelor de calitate, atît prin 
1dc1le ce le conţin, cît şi prin mo
<ktlitătile în care acestea sint trans
mise. Ace.Laşi lucru se poate soune 
ş i despre unele note şi însemnări 
ap:'lru1e în cadrul rubricilor con
sacrnte Festivalului Naţional „Cîn
tarea României" (,,Etapa judeţeană 
a pionierilor şi uteciştilor din şcoli 
şl licee" şi „Expoziţia Jude~eană de 
arti'i plastică a Iiceenifor", în „Fă
olia" ; „Evoluţii promiţătoare ale 
formaţiunilor artistice şcolare " ş i 
„Un tinăr colectiv de creaţie ~ 
drumul a.flrmllril ", în „Dobrogea 
nouă". 

Din păcate, Insă, Jn con textul da;t. 
exemplele de mai sus sint singu
lare. Fiindci'I în ziarul „Făclia" 
n-a mai apărut, în afara c:îtorw 
ştiri, aproape nimic altceva pe o 
asemenea problematică. Nu ace -
laşi lucru se poate spune despre 
„Dobrogea nouă", ca re a mai pu
blioot şi alte a.rtioole pe aceeaşi 
tematică, subiectele fiind de Jkrg 
irul.eres. Ele nu tac însă altceva deci t 
să vehictileze enunţuri generale, ste
reotipe. Şi, ca să nu se spună ca sl 
noi vorbim „în general". vom âa ca 
exemplu articolul intitulat : „Exi
genţă şi combativitate in proce
sul lnstruotiv-educativ", oare, în 
loc să ~·ela:teze o anumită expe
rienţă pozitivă, reamLn~te nişte 

lucrw'l cunoscute. Ori (de ce nu ?) 
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să annli1eZl'. s:1 t.t <tliludtni.! faţă eh! 
prac.'1c1 nc~•~!.i\'e dm dornl'niul in
vaprnintulttt Bindn\cks, npclin
du-sc, ~i intr-un r:iz ~i 111 altul, lu 
fapte concrc I.!, con\ ingătuu1 e 

2 
Cel1• două ziare au afcc:.at un 

spaţiu larg trnlării, sub uivcrse ~1S
pcde, .:i probl~1ttc.ii educ.atici 
pnn muncă şi pent..ru munca a 
tineretului. Esk l.:iudabila, soco
tim noi, idel'a de a se ar rcdmta 
scc·rL•larilor organiza\iiloi U.T C:. 
sarcin 1 portreU:wrH unor tineri 
d<.'slfoini0i. ~lt' căror fapte .~l.nt ca
rat ci islice pentru tineni ztlelor 
noao;~n·. Idee pn•1„ntă, de ai v
mintcri, ln paginilt• ambelor coli
c!1anc. Este .:~1.tul C'cl 1:· patru în
semn. 1 1 din ,.F. c:-1 a'", ;;.runo ite sub 
~encncUl „Larg i po-.ioililăţi -;.i 
orizonturi dl• afirmare". Dar si 
al c„1c in t u •tt( „Rodnrc bilan\ 
a l tinerilor de l.i I.M. Navală", 
„FC'l.clc> din secţia hîrtii impri-
manl<'" ':>• „Tinerii al<'lierului", 
dm „D ·brogea nou 1 S< ·tse con-
c s, . l ob!t•ct, .tit·c.~t.c1 aJuc în 
p r im-plan tineri harnici, dornici 
de .ifirmarc. ar11•a aţi ferm pe 
drumul autodep3'1il'i1 sau, cum se 
exprimi\ lapidar unul d ntrc au
tori. „exemplu L'l ocul le muncă 
si ac-~t'iă". 

Cr..1'1dianul t·on st;ln\Ntn inf.i\i-
şcazt1 ::;i în alte materiale profi-
lu unor t!nc:::·i ale c;\ro1 1-tpte de 
clnc;:l'. hărniril' !;>Î demnitate meri
tă a fii cunoscute. Retine atentia 
inlP1 viul. C'U .. prima feml.!ic căpi
tan de remorchl'r ·• can• a~c"'F1 
posibilităţile larpi de afirmare uc> 
care dispun<' lint•rt•lul n lSlru („Să 
fii întotdeauna util acolo unde C'<;t e 
nevoie d e line"). r.1 şi c.·cl ctt diri
gintele unl•i clas!! s :>ecialc Irunt.a
Ş<' P" ţară in ce p!·1vesl<' part.ci
pare.1 la lo·urih• olimp .. t'l' („O v:i
loroa'>ă ~coală a perfecţionării 
în:ilte ... "). Aprer·ii>ri pozitive pot 
.i f;'trcJ'e şi în lN!f1•ură 1 ms• rn
n'\nle rntitulate „Ora de dirigen
ţie ·•, 'l.păn. ll' la m1b11w l •. Tnb· 111'1 
şco''.1 ', şi „'rincrl in .un!itc:ilr<' l.! 
muncii", al că~ a 1'.-0r ·1 .t•m ns-

c'i sin1.u:-'l formul'l .a ::.11c-
cesului în ac' ivita•ea no.'l-,tră esto 
'.\tUNCA. 

ş. ln co~1diunul elujean am mai 
inrnnit dtcv;1 in.~cmn[11· care şi 

.· · Faţă · ·în lată doaă.· da 
• < • ' , 

propun o;,-1 ini<itl'lezc l'f1ipuri de :i
rwri pentru care munca rql LLm-..1 
idealul lor suprem. „JJc-.linc para
lele" oferă. din accs.l punct de \e 
dcre, o lectură ins •• 1.1cLiv,1. Cum 
s.pun~. ins.1, iit·nla noa'>tră româ
nl•asca, „cu o floare nu S\' fatc 
pnma\ <1ni''. Pentru c-.1 celelalte 
ma criale carc-:;;i propun un ast•
menea \<'I par :;crise 111 t:r,11J.-1, nl'
cunvingăto:·, dind impresia rf1 .au
tor .or lc-.a lipsit o documc'lt.J..o·c 
"tcme,n .ct't. 

Firc~te, C'Xcmµlul po1itiv, modl!
luJ ..re un m:.ffc rol ln !orin. 'C\.'l ~' 
educan•a tmc1 l l generaţii. Tocmai 
dl' accL•:t pled.un stăruitor pentru 
lnfaţişarca lui ci: mai sugcsti\•;i, 
mai vcrid1ci1. In acelasi timp, rns:'t, 
sin ~m c ntori s.ă luăm o a!Jt.udinc 
hot.~rîlă faţă dl' asl!cl de tare r.um 
sînt l<'r. lmţc:e tic parazi i~m. d,• 
!ugă ,iup.1 munt«l u~o.11 J, dup'1 lo
curi mai c.•Jlduţe, fa\.i de llll'ntali
lcitilc retrogl'~de, ubscur:mtiste. 
mistico -rcligio.'l.<>e. Jn pen~tda La 
care ne re.ier-im, in:„:1, o aseme
nea atitudine rs.tc ap10ape ca ~i 
absent[t din par,. nilc celor două co
tidiane. F1mdc:t rcfcrinle şi alu:liile 
de ordin gemcr:il dintr-un mtic1l 
ori altul, un microfoileto;i ca acel 1 

1 ur•înd li:Jul „Am 'rut ~.1 fiu ... 
artistă „ - .'.ICC'St.a din „D·.1br.i.~l''.I 
nouă" inse;111111{1 prea µu\in cînd 
c· te vorba de o asem<'nea problc
m,.1. s:gur. „-ar puk l invoca în 
aceasta pri vin \ii şi „ram!(' obiec
tive'·, în„'1 o nsemPn<'a „;n tucrit -
cfl .• n-ar \ine: de ( ild n lll:'lnu •. 

" „ 
Colegii noştri de la Cluj Napoca 

şi Const.ani.a au t!-.atat in pubh·.1\iile 
lor şi unele aspc• te pr,\-md c ·nduct · 
l'ca şi tn<lrumarea organiw\iilor 
t ni unii Tineretului Comunht. 
f\tr,i 111J oial:.'1. <'~te o prcncupan~ 
df'mnJ dl' subliniat căreia ~1 111 
viitor i se va da, s!nkm l'Onvinsi, 
atenţia cc i sP cuvin<'. 

Cele mni multe dintre ;irt.colclc 
<.i.părute în lunile febru.irie şi m.nrLie 
sînt rclutări de l.'l ad unar ie de p:u·tid 
P••ntru dări de seamă ş1 alegeri. 
L' n exemplu pozitiv ele felul cum 
trebuii• scrise (tseml'nra material~. 

deloc u'ioare, 11 1-.·prezintA. IP 
n . .a noa.str'i, ... r 1co.lul in' · 
„Ră.<JJlllndert' şi exi:cnl~ în for· 
man•a 'iitor1lor con\kuctori' 
.ri'n „Dvt>1 ~<''.l nouă~ Este iăudat> 
îndl'O'icbi faptul c.l autorul spllnl 
pc nunw unor dt•ficien\c• mat ca
racteristici' <lin stilul .)i metode 
foJo ... ite 
lS. l'.C. pe linia inlensiifidlrh ş1 di· 
wrsificării ncţiunilor culturJl~U· 
catr \'t' pcntt u in tiirirea d1Stip.1· 
nci ~i ordinii ln fnvaţMură ~i !n 
prOllucţic Un al' ar~icol - .,('il'
carc tînăr - participant ncli\ b 
înâl\arca patriei pc n o i culmi de 
c1v iliza\ic -;.i progre'i" - se ri>for:.. 
cu C'xemp.\. si foµte ronc~.o:. la 
efort urile or ..,aniz1ţl.ilor U.T.C 
pentru promovarea unur stil de 
munră nou, mili'ant, revoluţionar 
în actin'atN.1 polirtico-~ducatl\i 
ut''>ff1~urat:1 în r!ndurile tinerilor. 

Din „F.idia" am pu lca rcmirca 
an1t'olul tu titlul „Inollli rllipun
d•·rc ~ i t'\.ig1mţj, spirit revolutio
nar in prC~ătirt>a ~ iilorilor 'Pf· 
cial1~ ti·'. Dar nu fără anumite re
zen L. IJ, ''>1 ce\- a mai con· ret d" I 
alto• matei i.1le ap.lrute tn c ... rul 
rubricii rL•:-.pcctive. autorului i e 
poate r.:pro~a ţotu5i i 1ptul Cil a 
dorit s~ spună prea multt.-, 1.eea 
ct> P~te cu neputinţ"\ intr-un Sp:I· 
ţiu re~trîns. Oricum, tnsă, e mat 
bun d<:'ct• articolul m·ttulat ore
ten ~„ şi nt•insp:r.:it „Şcoala - fa~· 
tor de bază tn pregătirea for\ei 
de:' muncă", in !apt o -..ntczi ·· 
pn•a "zbut. t•' a pr ce~u ul V\:TD.ll 
de 1 a o a<l unare <le p:u" 1\1 dintr-un 
1 i ceu indu.~ trial D("•p~·e condu~c
rea şi mdrumarea organizaţillor 
de tineret - c.-1re .ar h treou.1 s! 
constituie miezul urtieolului il· 

n:un <Ioni' (';i „în proct>• ul d·· for
ma.N' .'l t.inf'l'·ei ii:t.•ncrati1 s-a .n~i~tat 
în mod dl'OSf'bit asupra c:rc)tcrii ra
liltt\ii 5i Pfirienţ<:'i oc.1ivităţil on:ani
zaţu•i li.T.C la nivel c..le liceu )I pc 
clase'". M 1•e:-i·:1J c.··Lrt> nu ci!e.wa nlri 
un fapt. t'it c..le cit concre·. nij 
milc:tr U'1. nume 

Constantin TATO 
(Co11ti11 uare Î11 pqg. ZJ) 

Ca rtLere noi în municipiul Con:;tanţa şi Clu1-Napoca 
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~ m:.::t timp colectiilc 

D 7jarelor au fo$l conside
NI~ - in ciuda $ervi
tuţillor Iertate de natura, 

'.unctiiJ<' ş1 caracterul pactizan 
' eclara1 s.111 nu) al 1i. cst:i - i :>:-
1·oarf' istorici' inciispc11.-,1h1lt ren
•.ru :.storiografl:1 ePocii moderne şi 
a celei contPmporanc 

Pri!'I tran.c;J.:it1a fir"as • .'l a intc
. ··sulu! C<'l'lr <'f' se aplcc.<1u asupra 
'' r. co!ec1iile de ziare 3U dC-v<'nit. 
d.~ aux iliar al cercet.lr i ·stm·ic<', 
obiect :'I) n<'e!'teia : se nf1~t<'a 1sto
r.1 pr~l'l ! 
Deşi 6-ar li părut cd U•Jmeniul 

mii ramuri a isto,..'o~r:ifiC'i •·rt 
simplu d<' clelim t<Jt. in realit<it<' 
~crurilc n-au ~tat chiar aşa. A'it
l~l. trec1nd in r('\'iSla d <,p11kl'.'? ce 
.n avut Joe in jurul acestei pro
b:eme, ,,c poate pri:ci7..l d s-au 
cristalizat m:t1 multe nunc•e ele 
rf'C!ere : . inu cercetalm i consicie
·~ rft ist.onn .:larist.1cii reprezint i. 
în e~<'nlă studiul .:•Jntinutului pu
blicaţiilc•1', clcoorece prin el !şi 
rle-c;tă pre5.-i f~nct1 1 ~oci<"llă : 
a.;1i, socotind că acest Z.)ntinut 
TP!foct!i c;1ările de lucrur1. eveni
mente!<'. curentele soc ·,J-n~litiC'e 
si ideolo~ir<' dintr-o pc110:1cl.'5. anu
me. abm'(l.1t<>. ~ atlre, de i-;to:-i:i 
g~neral:'l, s lnt de părere c(1 is!oria 
;ire..<ei urmMză să :.c ocu;>i? de in
S'.i':iti:!e de presă. radiu şi tele
\iziune. ele mecanismu: interior 
ş1 metodele de ar:1une :ile miill.k'l
c~lor de info1·maTc : <' cate~orie 
de speC'ialişt.: opine.:m\ r:I ba7,:1 
:1tudiului o reprezintă :::iarui C':1 

irodus industrial ~1. in C'on'iecin
ţă, pun accentul pe proi:re~u: teh
nic: şi influenta lui pn 1.:ind r.'.lpidi
fatea cule$(Crii. impnm:1, ii. infor
mării ş i d 1fuzarii . exprimate. prin
tr1: altele, în c.:i..lit:it•le ext<-:·ioaTe 
ale cotidianul ui sau revistei. în 
c:reştere11 tirnjelor. s: • sfacen•, 
i:romptă a clientelei. ca indiciu 
c:'i presa-marfă are µ:at -, de di>s
facere '. 1) 

Sancţionind aceste nunele riC' 
1Were pentru caracicrul 1 mitativ 
s unij;i•eralilal~, lor. SI' p0ate 
ajun;:e 1.1 con el uz a d\ t<'."1 le acC's
'e modalitl'ili de abor<l;n• istorio
i:rafică a pre.~ei .. n..i po1 fi p!·:vite 
ir.olat, ci în conex·iune. IM adău
~indu·li-se şi a lte elr.mr.nte". ~) 
Intre a<'cstea a I' putna fi \·orb.'\ el<' 
ac!ivita!~-i lungului <;ir de :;azct.a'l'i 
(:>ri\•jţi ca indiYid.13lilîHI publicis
tice) de la nni sau de peste hota
re: ori de urmlrire1 evolutiei 
speciilor 7.iarisLice ·~lire. reportaj, 
interviu. romcntaTiu <'k ) ; ori de 
n·at.arurile formelor funclnmental~ 

ce limbaj ,'\le ziarului - mesajul 
!.ngvist~c (ru-!ioolele) ş cel iconic 
!imaginea grafică ~· fo'o•~r:tfic'i. 
rt"'ign-ul p.,ginilor) ::te. 

l'\u t ncape nici o îndoială că e
venimemtf'I~ care populeaz.\ p.rtl! i
r.ile pl1blic1 \i ilor uint r ,., :in um i t,\ 

•1 C-On~:~n• „ "' :itlp: .cu' .n· prP!!m!
r ~ Ia · ' " oria presei române"'· f'Cll•at" 
~~ r ac-ua11i.--11 11P z!ar1~ue.1 n """dc.'Tl!i-1 
~'ltl'f-'l n Ghf"· r : ht u. 19'19. p~~. 5--lj. 

l I dem. 

Puncte de vedere 

Publicistica, 
Înainte 

de toate! 
ix·rioa<l::J intra in s1e::a de invt:-..,-
11haţie a celor ce .;Lr:u istoria ge
n••t\îla a sot•icti1tii. Is·orici presei 
i ar rămîne cc:-t·etarc1 in.'>l ilutiibr 
.soi::-<..ificc mijlcx1cclor Lli> comuni
cHc ue m.1s;i„. Dar o istor:·~ .:l 1r.
s:1!l<t1il. r romfmeşti n-'l: treb·ii 
0·1·e să se rP(<>~·e ;,;i l:J in~tilutiile 
c1t. 1.1resll, alături de ..:·•(' ;midice, 
ti.- cu.t etc.? Nici cvo~t·;;,1 zi;.1ru
Ju1 c1 produs industrial nu poate 
:face ob:ectul istoriei presei. de
o:irecc studiul S(lU ~i ie ffi'.ll C'-lrind 
c!e ;s: ri.a po1Jgraf1..?•. 
După opin 1. noastră, Istor ia. pre

s1•i este is torl:t OPERET.\•Tt ZIA· 
nIS'fICE. 

Cc c~ e o OP<?r:i ziar;stic.1 ? O 
definiţie demnă de li.l<l! in sc.1m.'l 
intiln!m in p:i~inile re\·'sl<'i „P··e
~1 n~stră", unde se alil'm i ră 
opera ziarist icii „fo1oscst,, lntr-un 
mod propriu litC'ra·urn. art<J. şli

lnt.--i. filozofin. fără :;a SP idmlificc 
cu n ci una dintre ele. Opera zia
ristică îşi merită .1u:ne!t! cind e 
cnoabilă .sf'1 foloseascJ. tonle ac<·~+,.. 
li 1lori pentrn reaJ:zare..'\ valorii 
rl1"rmrii (am numi-o valoar e nubli
d!tti că) , adică pcn~r1 trnn.c;mit<'r<'a 
cu maximum de efic:en(;1 in m~se 
a inc:ă.rciHurii de :dei şi fapte. 
P<'ntru comuniC<Jrca ;:or.vin~llloare 
a unei a.numit<' viz;u:1i, a unei în·· 
!e"J)retări a lumii („.) P.-e.":i. ~e 
apropie m1i mult de act;vitătile, 
<I<' produ.scit• cu carac1.cr ulilil•E" 
nronun'.:it . De ţllda . or'l'orin poli
tică („) nu c o operă zi.1ristid. 
Ea t-;-ebuie abia tra~forP:'ltă h 
operă ziaristic;\ şi <.ceast:i. !!reste. 
nu se face nrln simp!ă cJe::upare şi 

ip i1~r c-ip la cap a ur:or citate, 
puse s'\u bn in ghilimele".~) 

De,1 subscricm cll?flll;!ici proouse. 
" co:isiderăm totuşi incompletă. 
Sub incidentn ci cad toate produ
sele act!\·itătii arliclierului D.'.lr 
zia.1·ul ? 

Un ziar nu c<.,te •) ;:o:l'cli" oare
care de texte. ci un ans:imhlu <le 
a rticole lizibile, ti!r<.!e pe"l ncnt. 
ampla.<.,ale in p,gin'l :ii j)rez0 nt.-ite 
în functie dC' c ·iteni politico-!'e
<.hction.ale 9n.c ·" Cu al'" cuvinte, 
ziarul însuş i C!tlc o operă ţ; 1J i ·A'Pne
ris. Fiind orodu:oul u"lei ech ipe pro
ft'sio"lali;mtr> (epoca ziaristului fac
totum. ca I. L. Carai;::alc ~;.u Geor
:;<' Pnnu. a :ipu~ dem'Jit !), imeam-

l) Revista .. Presa noa5tră• nr. 10/1930. 

nă că, în acest caz, .1vem de-a face 
cu o operă colectivă. 

Un ziar dev ne unic Î"l pcis:i1u! 
pl'esei naţion., lc prin iwofilul, 
structura şi s tilul <;;'\u 

Profilul, oal<'gonc cJ.re se dt'Ii-
11 ·~te în funcţie de .:>1 .>\Jk :ll~1ti...:a 
a!..cl'dn,:1 - e:-<prcs!'.! pa.-:icular;I a 
reoi,llltilor epocii in c'U'e ziarul 
vcd!' lumina tiparului - - 5i 1fo ~1.:i
tutul socio-cultural e.l cit1torilor, 
v•:tC':lză contmutul. 

Structura 01·1wniz1'ală ati~ con(i
nutul, cit şi form.'l. Ea ;:onstituic 
„re7.identa v:ilo:-ii ş1 punctul ele 
plecare al proccsu:ul d0 valoriza
re". 4) 

Jn caz.ii ziarului. i11teles c-i suc
cesiune a numereh · „alt:' structu
ra este un ansaml>lu de s t ruct uri 
in tr-o suită de tru ~·turi ex t1• 
pa< n - editu - 'l .J 1f'r.~ de 7w ·). 

Allfcl SP'J~. struct11ri1c texte!or (or
r 1ni7.i'i.nile interne .;le m<'sajclot'. 
sistemele proprii de trăs<Huri clis
tinct ivc şi complexe!c r1'!~11i m •1 lc 
dint.re acestea din •1.-m'i) se dr· 
<'Umscriu slructuril.1!' tmecliat ur
m:iloare (p:i~înile). care. la rindul 
lor. se integre..1z!i s~ructu· 1l11r Pdi
tiilo„, i:i:- acesl<''.l - st.ructurilor de 
rang superior (numt:•!I" df' :d :.iri 
şi, în sfirşil, struclurilc num<>r<>lnr 
de 7.i1r, in conrxiun~:l lor cl;n·1m:
c:I. se ,c;:ibordoncazn :;: .·11c•u1 ii 11;i

ruluJ. colectici .c;ale. ,\stfel. slruc· 
tuna zi.arului .'lre o d;:ner. 'iune lei:l· 
pn„·1lli, relevinclu-"P du!J 1 ll'111'11i · 

lfi pcrirndă r.e tlmo. c:t l)l'Î •c--t:! 
opera ziaristică individu.:tlă. c:i ob
li ne deci un statut „con''t•dc•·otlv" 
în mareic conglomer.-i. :ii llperei 
<. '"'s•;ce co!edivc 

Stilul ziarului cs!c an-;amb!ul 
partli.cul 1rila( ilor ele C'omuniC':ir<? re
flexivă - ling\'isticii ~·i nonlin~vis
ticll - .:t ngenlului :-;lu colerliv !e
ditor, rrd.actie. activ exlr11"'('.1.1c
t ion al, tipo~raf1e si ci dl()"\. 

To.ite aceste cate~orii ale t<.'oriei 
nre<;<'i merita 3lcn(ie rlin ixwtc1 
lslmiC'lllui de prcş?'1, de-:i:iren'. fl l· 
r<1fr.i7.indu-J pe Geori::e Ci'tli11c::.c11, 
istoria presei este n ic;torie de \'a· 
Jor Prir. 11rm1re. ::c: C" o con
<.ernnt':tză trebuie s.i tit· in ~1.,r~. 
inti1 de to'l~e. ~:'i s• lbi:ea<.c 1 vnlnrl. 
adică să f;e un bun de~u,1ălor •I 
notelor ori~in.1le c:.i ::ar" Iic<'ar! 
ziar sau revistă s-a a fit mat l:i 
vremt•a '>:1. Altfel spus. sl!. aib' '·n· 
c:it1a C'r itiC'ii de prcs tt. 

De aic concluz.i.:i că pentru I-;
torL.-i presei conte ·~a : nu :t!il ~ta
r<.':i ele lucruri prop:-ie unu: timp 
istoric, cit viziuned publi<'isti .i a
supra ci : nu doar "'"'"1imenlul in 
sine. ci mal al~ tra tarra lui zkt
rislică, refrac(ia lui datn„11i lr::i· 
\'Cr.să;·Ji unei anum1 te cor:rN>:il re•· 
dac(ional<' ; nu attt c•1~0n+el<' im· 
cial-polit1ce şi iclc1l ·~ rt! dintr·'l 
pcrio1dă dat.'I. cit ati!.idin<'a unui 
AA1..ct.1r sau a unei r.~ltbe ele l~'l7.<'
t:1ri f.1(11 cir Plf'; nu <loar or•)l11'<'Sul 
ll'hni c ~i. i mol ici t. perfecl inn<ire~-i 
proC'c.<;ului inclustri.-il cie e·,ecutie 11 

4) Ion rascadl: „:\'lveh• estctlcl' • , Ed. 
/\cadcmlcl RS. Romii 1 1972, p. 1%~. 
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ziarului, cit mai aJc.-s modul în care 
cuceririle tehnice în materie de 
poligratle au deve:yt premise ale 
unui desJgn ziaristic superior. 

Vâuiunea, interpret.a:-ea sau atitu
dinea.- fie a1e unui ziarist. fie ale 
unei redacţii - sint reflexele unui 
crez politic, ale unc• ideologii pro
fesate făţiş sau nu. Cînd sint con
vingătoare, ele confora - ipso fac
to - valoare pub!iri,;tică textuloti 
s.au ansamblului de texte care le 
degajă. De aceea efo ~rebuie sll !,€ 

bucure de cea mai mare atentie 
din partea istoricului de presa şi 
nu fondul doctrinar .li ori,:aniza\iei. 
~rupului sau individului ce a pa
tronat uiarul X ori Y. Altfel, isto
ria presei devine - cum s-a şi ln
t.implat - o istorie a 1ticilor şi cu
rentelor politice, socldle, economi.:e. 
culturale, Ilustrată cu t,ell. te d<> pre
să, şi nu o istoric a valorilor pu
blicistice. 

Fi!re.şte, ~el'cetăborului de istoric 
a ipres-e1 nu-i pot fi indiferente re
laţiile presei cu socict.ate:> : nu pCla
te !iace abstracţie de g1 upul de in

terese oaQ·e se afla in spatele insti
tuţiilor de presă ; nu poate trece 
cu vederea modul in care o orga
nizaţie pol.itid sau <le altă natură 
îşi conducea public.1~i1le. ce grao 
de inserţie avea aceasta în viata 
redacţioruală ; nu-i poate i~nora pe 
ce: ce profitau de <:Cect~le luCl\"tti
ve ale activităţii de presa Dar 
semnificativă pentr:.i cuprinderea 
diaaronică a operclc,r ziaristice c0-
lective sau individua.1e ni se pare 
manic1·a in care o ;,l1bliicalie sau 
un articol slujea l<.l<!darat. - !n 
cazul oficia.ului : masca~ - în ca
zul ziarului „independent ") obiecti
vele programatice, •media.le şi de 
perspectivă ale grupulu.i de intere
se. La fel de importanta este şi efi 
cienţa unui atare act .eiro:istic. de
tectabilă în reactia c:t,ito1ilor, a o
piniei publice. 
Aşadar. Istoria presei va înregis

tra coexistenţa crist.aliz:'.trihr valo
rice la un moment dal. ,lar şi rl\~:
baterea lor în timp, modul în Cl\re 
au fost creceptate de -contemPQranii 
lor, dar şi numărul actual de ca
rate pe ca.re ii mai au. 

Examinate în lumina conccpliei 
materi.ialist-ist011ice. irevolutionare a 
partidului nostru, operele ziaristice 
îşi vor dezvălui dubla lor identi
tate : :fiind expresii ale unar ideo
logii progresiste S'iU retro~rad'.! 
dintr-un anume contcx'l social-po
litic.. ele rămin, în acelaşi timp. 
produsele unei activităli cu propri:i 
ei di.ferentă i;pecifică - pr<.'::.a. 

OUinoaşterea celor mai import.ante 
opere 2liairi~ce individuale şi co
lective din trecut, parte integrantă 
a „fondului princip:.11 al culturii 
române", are un mare rol în dez
voltarea presei de as::ăzi. Fiindcă 
edificiul ei va fi cu atit mai tria.inic, 
cu cit în conştiinţa Ci!lor ce 11 ri
dică se întăreşte ce: „iLudine~ că 
temelia, durată in vreme, este pu
ternică. Şi este ! C0lec~iile presei 
nocasb-e o atestă cu p1;sosintu 

Ml,r«la. ICHIM 
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Am primit la redactie: 
,# 

Iniţiativă lăudabilă 

Dintre in.itiativele avute in 
ultima perioadă de redactorii 
revistei „Cutezătorii " ·- re
dactor şef Ion Iona.seu - cvn
semnăm cu plăcere, începind 
din numărul 51 din HI XII 
1986, o nouf1 rubrică, intitu
lată „Copili ~i artele". Con
cepută şi realizată cu mult:J 
pricepere şi fantezie, e;i pune 
în valoare expe1;enta orga
nizatiei pionierilor, a şcolii 
româneşti în domeniul cul
tural-artistic. Iată pc scurt 
con1inutul primei pagini : 
„Atenţie filmăm", un articol 
semnat de Elena Mănescu, 
unde prezintă pe larg activi
t.utea cineclubului „Cibinium " 
de la Casa pionierilor ş1 şo,i
mi lor patriei din Sibiu. Ra· 
siunea - împletită ou mun(;Cl 
Şi talentul. cultivată cu dă
ruire - i.-a concretizat în rea
lizarea a peste 160 filme pen
tru care s...a intreP't'ins 0 ade
vărată iactivitate de cerretarc. 
de studiu, de cunoaştere a is
toriei, a realizărilor prezen
tului. 

Pentru o satisface curiozi
itia.tea în ceea ce priveşte apa
riţia cărţilor scrise pentiru 
virsta pionicriei . .redactia pu
blică o discuţie cu scriitoru! 
Viniciu GaJita - directorul 
Editurii „Ion Creangă" - osu
pna noutăţilor ce le poate 
oferi în viitorul apropiat. lJe 
aici pionic1; i pot afla ce va 
apărea in librării, din cr~tia 
poeţilor şi prozatotilor con
temporani. De asemenea, a-

Reînnoiţi-vă 

la revista 

celea.şi vesti sint tran!;mise si 
de la Editura „Junimea„ din 
foşi. 

Revista invită cititorii săi 
la t~tru, unde semnalcazil 
piesele destinate lor. jucate 
in BuclJI'eşt:i la Te..i.trul „Ion 
Creangă" si la Teatrul line
retului di·n Piatra Nc.amţ 

tn încheierea pa.ginii. poe
tul Ion Crînguleanu arat:! că 
.. rubrica pe care o inaugurăm 
astăzi vă este deschisii tu tu
ror. Aşteptăm de la voi su
gestii şi, de-sigur, infonnatii 
cultur.aJ-.artistice pentru a fi 
publicate in cadrul acesteia". 
Ceea ce arată că se inten{lc;
nează o participare e[ectivii 
a cititorilor la reaJ.izaroo ru
brici.i. Prellent:ată într-o tinu
tă artistică atrăgătoare. re
zervindu-l-se o pagină. ru\Jri
ca oferă cititorilor un rl!Yers 
şi bogat 1"1'41.terial educ~tiv. 

Alături de alte rubric:l, care 
.nu devenit permanente. C'Jm 
ar .fi ,.Campioni a l exigenţei 
pioniereş ti ", ,.Sobrcdacfiile 
•Cutezătorii„ transmit ·•, .,Să 

descoperim împreună". „Ca
dran politic", „Limba noas
tră-I o comoară", „Agenda 
pionierului comandant " şi al
tele. rubrica „Copili şi ar
tele" cont.I'ibuie la formarea 
la copi.I a conceptiei rev0Ju
ţionare despre lume şi viat:l, 
a dragostei faţă de pati;e şi 

partid. 

Prof. Petre AN DREI 
Şcoala nr. 3 Ploieşti 

abonamentele 
ziarişdlor 

11llN-\ 
NOAS'J'llA 
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Preocupare SUSfinutli 
il Sindicatului · Presă-Bucureşti 
pentru ridicilrcn nivelului 
de cunoştinf c unzetareşti 

Pol"nind de La cerinţa exprimată 
în numeroase cuvîntări rostite :le 
secretarul general al partidului, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, potri
vit căreia este necesar ca în toate 
d-OmeniHe de act'i-vltate să se acor
de ti atentle sporită ridicării nive
lului preizătirii profesionale. la sfir
şitul anului trecut, Oomitetul Sin
dicatului Presă-Bucureşti a initiait 
o seric de cursuri de perfectionare 
pentru gazetari, venind astfel în 
sprijinul unei mai bune şi com
plexe pregătiri profesionale care 
să asigure, la rîndul său, o cali
t.ate publicistică ridicată tuturoc 
ziarelor, gazetelor şi rev:istelor. 

Au 'Luat fiintă, astfel, eursuri de 
limbi stTăine pentru incepăt.ori şi 
avansaţi, un ~urs de infornatică 
şi tehnică de caloul, ~recum şi un 
curs de secreila!riat de redac~ie. 

Am popooit într-una din zilele 
deloc însorite ale începutului lunii 
aprilie la cursul de secretariaf de 
redacţie. Aitmoofera unei ver'ii:ttbi Ic 
ore de clasă, cu auditoriu în bănci 
(e drept, improvirote), cu carnete 
de notlte pe genunchi, cu respon
sabil de curs (Mircea Ichim, se
cretar responsabil de redactic la 
revista ,,!Albina"), cu lectori (aleşi 
dintre searetani de rediactie cu 
îndelungă cxpelientă), cu foaie de 
prezentă în care este notată frec~ 
v-enta cursanţilor. Aflli.rn. de .altfel. 
că la încheierea cursului va avea 
loc un colocviu. în unna căru:,1 
promovaţii vor primi un certiiicat 
de absolvire. 

Programa cursului. aflat la cca 
de a zecea şedinţă, a cuprins teme 
care in·teresează în mod deosebit 
pe zianştii care lucrează în secre
tariak1le de redacţie, dar şi pe toti 
cei ca,re doresc să se familiarizeze 
cu noţiunile de bază ale .:icestPi 
mu.nci de mare responsabili1.ate şi 
deloc uşoară. 

De altfel. com pozîtia cursanţilor 
(150 înscrişi iniţial. frecveniînd re
gulat, in medie. 50) vorbeşte de 
interesul unui mare număr de ~a
zeta:r:i care îndrăgesc această pro
!esi une şi v.or să şi-o însuşească. 
indiferent că vor lucra sau nu în 
viitor într-un secretariat de r~d<ic
tie. 

l n saJă am văzut de altfel si 
multi redacto.ri şi am gîndit cit de 
uti l ne .nr Ii nouă, tuturor 7.inris
tilor, să ne însuşim cl1:eva notiuni 
elemenLare de secrebariat de ."Cdac· 
tie. Am şti asltel cum se face o 
„tăietură" în text pentru a se re-

culege cit mai putin. cur.i. se no
tează tiPogra!ic o subliniere 1.u 
ald'in sau cu verzal ş.a. 

Desigur, aşa cum arăta respon. 
sabilul cursului, Mircea Ichim, au
dierea temelor şi chiar participarea 
La dezbaterile ce urmează fiecărei 
expuneri, sau la aplicaţiile practice 
ce au avut loc pină acum nu va 
putea asigur.:i celor ca.re n-au lu
crat efectiv p!nă acum !n secreta
riate de redac(ie fonna:rea lor ca 
profesionişti. Dar audierea ex.pune
rilor şi schimbul de opinii ce are 
loc după fieca:re expunere sînt deo
po1:rivă profitabiJe atît pentru se
ci·etarii de redacţie care participă 
la aceste cursuri, cit şi pentru cei
lalţi membri ai colectivelor redac
ţionale, redactori .sau corectori. 
care vor să-şi însuşească ABC-ul 
m ese.i-i ei. 

Cum spuneam. progr.:ima cursu
. ui a fost gîndită astfel incit să 
ofere tuturor participanţilor posi
bilitate.a de n-ş i lărgi culLura pro
fesională pentru a pu•tea răspunde 
sairc:inilor ce revin gazeta.l'ifor. pre
sei în întregime, din documentele 
de par.t'id, din cuvintările secret.a
rului general al partidului. t<Jvară
şul Nicolae Ceauşescu, oare a cerut 
tuturm- să-şi rid ice necontenit ni
veluJ politic şi profesfonal. ace.asta 
fiind singura cale de asigurare a 
unei calităţi SPorite a act.ivitătii din 
fiecare domeniu. Vom enunta aces
te teme - care, însumate, se pot 
constitui intr-un curs scurt de 
secrel.ariat de redacţie - în ideea 
de a sugera şi colegilor din cele
lalte redacţii bucureştene sau ju
detene posibile teme de dezMteri. 
S-a dis.outat. deci, despre : „Rolul 
inh!grator a l secretariatului d~ re
dacţie în procesul de elaborare a 
ziarelor şi r evis telor" ; „Tipurile de 
lectură şi consecinţele lor in elabo
rarea unei publicaţii"; „Semn:il 
mcntele publicaţiei : profilul, peri
odicitatea., formatul, n umi.ml obl.cj
n uit de pagini, colonajul. moRlcntul 
apariţi ei, numl rul de ediţii ", toate 
cele trei teme fiind susţinute de 
Mircea I chim . Despre „Planificarea 
şi organh:arca. ziarului - sarc:nă 
primordială a secretariatului de 
r edaqie " a vorbit Viorel Sălăgean. 
secretur responsabil adjunct de re
dactic la ziarul „Scintela ", Costel 
Comll.11 . seOl'eta.r de r edacti<:> ln 
Publicaţii 11enfru străinătate, a sus
tinul tema „Noţiuni de tehnologie 
polll!'Tafică " (clemente i.mprimabi
le şi neimpnimabile ; trăsături dis-

t!indiive ale literei de tipar . cli
şeele ; tipurile de ti.pa.ir; notiunl de 
măsuraTe tipografică ; mullipli1 
punctului tipografic). Despre „Toa
leta „ma nuscrisului„" a vorb! Ga
briel Florea, secret..îr de red'lciic La 
,,Sâ nteAa. Uneretulu.i ". „Elaborarea 
mach etei ; ierarhizarea şi dl~trihtt
ţla textelor şi ilustraţiilor în pa
gini ; „morfologia>+ paginii ; impor
tanţa. Politică, natura şi dimensiu
nile a.rtlcolclor şi illL';traţiei - cri
terii de eontex tualiza.re" a fost CC'î 

de a şasea temă, susţinută de So
cr ate Ungureanu, S<?cre1.ar de re
dacţie la „Scinteia tineretului ·. To• 
de la „Scinteia tineretului". Dan 
Dumitrescu a răspuns de ;:ip!ica
ţiile pr.aotJce, desfăşurate în trei 
ore de curs, privind „Calibrarea şi 
cota.rea textelor ", „Calibrarea şi 
cotarea titlurilor ", „Calibrarl'.\ şi 
cota r ea Ilustraţie i ". DC'spre „\1:lni
ere de punere în pagină ; estetica 
paginii " a VO"rbi L Elena Madnescu, 
searetax de redactie la revil>t.î 
„Contemporanul ". Pînă la inr-:1ei1>
rea cursului vor mai fi cxpu.c;~ 
următoo.rele trei teme : „Lei:-f•tura 
dintre două numere" (Viorel Isp.a.s 
- „Scîntela") ; „P agina de revistă" 
(IUiiu Sandor - „Femeia "). Ul li ma 
temă : ,,Secr etariatul de redacti" şi 
computerizarea procesului de elabo
rare a publicaţiilor " (Mi:rce.a Ichim 
şi ing. Gh. Weiss de ta Fabric.ri 
de oolculato.a:re) - deosebit <le 
interesantă chiar şi f)('ntru cei c.1re 
socotesc că stăpinesc perfect !..'li
nele meseriei de searet.ar dl' re · 
dacţie - ineearcă să pună î!' c<>n
tact pe secret.arii de redactiC! cu 
noile tehnici de imprimare. 

Putem afirma ci! acest c1.Ts de 
secretariat de redacţie. cit şi. cele
laJ!te cursuri de per!ectionarc <or
ganizate de Comitetul Sindioiluh.ii 
Piresă-BuC'Ureşti îşi demonstrea7.<\ pe 
deplin utilitatea. atît prin concep
tia tematică. cit şi prin seriozil.'.ltea 
şi interesul real cu care. dE'opn
trivă, organizatorii (.alături ae res
ponsabilul cursului trebuie menti
onate şi numele .. adjuncţilor" <;ăi: 

Ga briel Florea .. Scîn~eia tineretu
lui" şi Pompiliu Clond iL - Erlitur.1 
Scînteia). cit şi cursantii privesc 
.această formă de pnrrf'rtion:irf' nro
fesiona.lă, desfăşuratu, cu regulari
tate. de două ori pe lună. 

Milena CO:\I ARNESCP 
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LA MAMAIA: 

Rodnic dialog în sprijinul 
• unei • n1a1 eficiente 

propagande turistice 
De\'enită tradiţională, înhlnirea 

dintre ziarişti ş1 faeton de răspun
dere din conducerea Minist.erului 
Tul'ismului şi ai Centralei ONT 
„Lito1al ··• prilejuită de apropiata 
deschidere oficială a sc.-,.onului tu·· 
ristic pe litoralul romiuwsc al Mă
rii Negre, s-a desfăşurai. în acest 
an, Ia Mamaia in 1.ilcle de 26-28 
nprilic sub forma unei conicrin\,c 
ele pre!.<! cc a urmat unei v1zile do
cumentare in staţiunile litoralului 
La manifestarea organizată de 
Cc·ntra la. CJNT .. Litora l" şi ziarul 
„Dobrogea nouă" - Const.anta, a.u 
part:cipat reprc1.entanti ai or~ane
lor locale de parlid ş1 de stat, ca
dre de conducere din >\1inistcrul 
Turismului, redari.ori ~1 f1 ş1 re
dactori de spl'<:iah I.ale C.:c la 1.iarele 
rl'ntrale şi locale'. de l<J Radiotele
viziunc, de la publica\ulu cu profil 
tUl'ISlic. 

Programul, jud1c10~ al61tuit de 
organizatori. a permis parltcipanţ1-
lor o cunoaştere amănunţită a ba
:.:ei tehnico-materiale a turismului 
de pe litoral, precum ş1 a măsu
rilor ce s-au luat pentru dcsfăşu

rnrea la un ni\·eJ calitati\' superior 
a activitătii turistice. Cu acest pri
lej, ziariştii au luat cunoştinţă de 
noutăţile pe care gazdele le vor 
oferi in acest an turiş!ilo1 români 
ş1 !'lrăini ce îşi vor petrece vncan
(a într-una din cPlc 14 1;tu\iuni tu
rist ice <ile litoralului nostru, fiind 
astfel în măsură ca, la rindul lor. 
să informeze masele de cititori des
pr::? condi\iile cnhtativ ~uperioarc ce 
Ic \'or fi asigurai<' prin st.rădan1a 
lucrălonlor din cadrul Centralei 
ONT. Litoral ". 
Reprezentanţii prc-.ei a 1 avut 

prilejul să viziteze complexele ho
teliere .şi de re.,lauranl<' Savoy"-

. Amba:-11dor" şi „Orfeu ··, . Coman
dor-„ Amiral" unde tovarăşul Tu
dor Baltă, director general adjund 
al Centralei ONT „Litoral • şi di
rector al s1J\1unii l\tamaia le-a pre
zentat noută\ilc staţiunii în <;ezo
nul eslt\"al 1987. Contin\.lind turul 
litoralului, oaspeţilor li s-a oferit 
posiui!Jtatca să cunoască mijloacele 
terapC'ulicl' complexe cu !actori na
turali fP<'ci(ici din S.M.B. - E(oric 
Nord, bata de tratament ,.Doina" 
din sta\ium•a Neptun şi S.M.B 
Mangalia, pentru refac<rea săna
tă\1i Lmşt1lor rom[mi şi străini. 
E:,p1icatiile primite ş1 dialos;urile 
pur•al(' c . dr Su7,3.na B eie, d:rcc
tor al S :\l.B Eforie Xord, dr. Yic
toria Strola, dircrt.or al S.:'lf.B. i\lan
galw au completat informaţiile ele.„ 
pr~· posib1lita\ilc de tratament oe 
car~, IP of<'l"a aceste moderne lac:i
şun ele săniitatc. Intilnirile cu to
varaşii J\.IC'xa.ndru Drăguşin, dir<.'C
tor al llIR Eforie Nord şi Va~ik 
Tranda fir. d1rC'clo'" al IHR Man1;a
lia au pr ll'Juit z1anşhlor-oa!>p<'\1 
cunoaşterea noutătilor sezon .1lui e!'
tival '87 oferite de cele două st.,
liuni : Fforie Nord şi l\fangalia. 

Pr'ma z1 a manlfe.51..'irii s-a in
clieiai cu p1·c1.cntarca traseului tu
ristic .. Canal Dunăre - Marea Nea
l'f~" şi cu o vizită la punctul t11-
ri.~lic din cadrul IAS Murfallar. 
destinat organil.llrii de acţiuni ele> 
agrement. divertisnH.'nt şi cultur;iJ .. 
disiractivr pus ln dispoz1ţ1a t ir1ş
tilor r0m.in1 şi ~lrăini. 

Ziua a doua a dt'butat cu viz10-
n:P'l'a filmului „Con'>tanta - oraş 
al pac1i Si colaborărn". reali7A,t de 
flit' Şerb;tne~u. coresp Jnden tu 1 Te
le\ iziun11 rom;ine pentru judetul 
Constanta Jn continuare s-a des
fă~urat conferinţa de presă în ca-

drul căreia tovarăşul Conslantla 
Buz~tu, secretar al Comitetului • 
deţean de partid Constanta a p:t 
1.entat într-o amplă expunere ra· 
racteqsticile economiei judeţul 

tn cuvinlul său, tovarăşa Otll· 
via Ivan, preşedinte al Coml1etuhn 
ju<letoan pentru Cultură şi F.dua· 
tie Socialistă a prezentat mnn~fes
târile cultural-artistice şi pohhro
educaivc ce se vor dfsfl\şura ln 
<icest sezon in staţiunile litoralulul 
Tovarăşul Costache Zmeu, adjunc 
al m.nistrului turismului. a .alona• 
in cuvîntul său principalele d!rt'C· 
\ii de acţiune in \'cdcrea creş•en. 
calita\11 serv1ci1lor, măsurile ce s-·" 
luat pentru ca întreg personal 
an~aJat în servire să-şi cunoască~ 
M1 ~i indcplinească îndatoririle de 
cit mai bune gazde ale oaspef1lor 
htoralului. Tn continuare. t.-0\'8rl'w 
Petre Arlton, director i;eneral a: 
l'E'ntral<>i ONT „Litoral'· a prczen
t:tt ci amplă expunere ins1stînd a~u
pra a ceea cc oferă pentru turiştu 
romani şi străini Centrala 0:\1 
. Litoral" în sezonul ei;tiw1l !!!ai 

Din întrebările şi sup<'stiile for. 
mulate de ziariştJ, ca şi clin răspun· 
<;urile oferite de vorbitori. s-a 
conturat modalităti concrete d~ 
creştere a nivelului calitativ al 
propa~andei turistice, de îmbună· 
IJ\1r<> a publicist.cii consacrate tu
rismului. A fo<;· re'cva•.J. in ;icest 
eontcx.t, contributi"l biJrului „Lilo· 
ral" si a cmis-uunilor )'}Ostului esU· 
\'.O I „Radio-vacant.a ". 

lni\iati\'ă binev<'nită. această m~· 
11ifesiarc - organizată prin c!M~ 
bita !'trădan!e a tovarăşilor Aurtlia 
Bl'rariu. redactor şef al r.iarul 
„ Dobrogea nouă" .şi Tudor Bnll.&. 
director general adjunct al Cen1 • 

l<>i O:'llT .. Litoral", cu concur;i., 
plin de ~ 1licitudme al r<>dactor1lor 
ziarului s1 al altor :1drl' ele rll<
pundcrc din cadrul cc.ntralei - ~-~ 
bucurat de unanima aprC'Ciere a 
particip11n\1lor care s-au ani:aial, ca 
nelată înt.011şi fo redacţii să-si am. 
plifice dodurilc publicistic<' in ,·c-
dcrea !'<'ner1 i unor articole convin
~ătoare care să contribuie real
mt•ntc la o propagandi\ turistic:'\ 
cit mai ef1c1entă şi in acelaşi timp 
la crestere<i calitălii prc!.ta\iei tu· 
ristice. 

'\filcna COMARNESCU 

Reînnoiţi-vă abona1nentele 
la 
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-FOTOGRAFIA DE PRESA 
mijloc modern, 
de reflectare a 

eficient 
realităţii 

Cunoaşterea cit mai exactă, !ll<.li 
veridică a realităţii, prin in:terme
diul fotograiie1 de pre.)ă, se ,inscr'.e 
cu pregnantă fo an~blul tot mai 
C0"'1>1ex. mai viariat a1 raiport.urilor 
omului cu na,tura, cu societatea, în 
general. Va trebui să ~ facă mere•1 
o bună precit:are ·a termenilor prin 
care fotografia de 'Presă ne apropie 
de r-~al.tate, pentru a<> cunoaşte . .a o 
interrprpta •'>• a o cam unica. Nu P.>te 
vorba, în conrtext, de o cunoaştere 
fotografi că, în sensul pe care ni-l 
.• .igerP.11~1 expresia „doar a fotogra-
1iat textul, Jocul etc .. „ ad icu a n
run~:tt o 1privire f\lgară. superfi 
dală. F<>;ografia de pre...::ă - d::ito 
rită şi mijloacelor tehnice, dnr cmai 
ales aptit;udinilor, pe!'formant·E'lor 
tqJentului oblig.'\ azi pri\•itorul (cit1-
torulJ la o adevărată si necesar:\ 
1ectur11 a imaginii, îl soriiină în cit' 

- ·-„-~.-· ~„ ·-·· --· 

• 
mer..;ul său de mai exactă intelegere 
a J:apt11l;ui 1 eveniment.ului în mani
festa.rea lui concretă, imediată. Mai 
mult. fot.o.i?rafia de presă autentică 
oonone, implicit şi eX;plicit, după 

caz, un adevărot ,.comentaTiu" a l 
evenimentului, obligînd cititorul la 
analogij, awcia\ii de idei, analize, 
chiar situări, 1n .plan ;politic şi so
cial. în ~r-<> perspedivit istorică şi. 
(de ce nu ?) filosofic<'.t şi morală. 
Fotogra!iu de pr<-s.:'i. este un docu
ment d<l' viaţă .şi o prob.'.1 de Lstorie, 
in tim;>. Fotografia de presă nu doar 
ilustrează. ci arAumentcază. fată de 
ce folor<>porterul nu es~ un inre
gi c;trat-0r al realităţii. ci un comen
ta tor al ace:;:eia. Iar ţelul său ,pre
cis - care-i certifică vocaţia şi Corta 
t;l11entu1ui - este veridicit,1tca , ade
\'.'trul imagm:i - ca expresie şi re
zultat aJ c·apaciti1lii de a cunoaşte 

cit mai exact ~emnificaţia faptului, 
evenimentului, obiectuluj s.au chipu
lui uman ~i <le a le surprinde în 
momentul revela tor şi autentic de 
manifestare. O consitrucţie de an
vergură, im,presionantă şi la o p r i
vire obişnuită, poate <.eveni cople
şitoare, a,pă.săioare chiar [pentru pri
vi tor, dacă îotorepo11te1'tll ţine c<U 

tot dinadinsul, din ignoranţă fireşte, 
s-o supradimensioneze. O r, prfa de
mersul tPubLlcistic se p ropune in
formarea exactă de.sir>re o asemenea 
realizare, <aa>ropierea, famllia1"izarea 
omului cu astfel <1e \Perfonmanţe, 
sădirea ân mintea ~5-Î în inima J:ul 
a sentimentului de participant sau 
de po~enţial performer al unor ast
fel de în trep rinderi. Prin comuni
care omul caută un echilibru stabil 
cu iumea şi cu semenii s..'\i, o ar 
moni7..are activă, pentru a-\Şi afirma 

--*"~.,.ll'1t-•"'"" ~ ..we.u.iw • • .....-~ .... ,1' ~~~ ..,,.,.., 
~~ij:~, . ... ~~~-···- ... ·tot--:~.llt. .......- . ~ 
*l(('lf ~ ""'6~· ~«tc'if „~ -}»i.~;.,„~~"" . 

„ ... ~;,.-·-.. ~~,~-.. •"-'°";'~~.-.. 

• ·• s „ 
r~ r~-~~,1. (.f.- . .-~~,~ ~~· 1~~~-~;~~::{"'~!\n!t~::~~ ti<e-l)!,xN.m~~,&t Hf1~1R<*""41-"' ~l •;:• ··· :~ .. ·~ .· :~f~1r,~-:s~::t_:~-~r:~u„~~{ţr:thrt>Ht~.~t~t~ :}·N: .. . ····~~$}~~:~ 

,,.--- ·• ~ ' 

NOI ţAPl}.JJ:l~flfl,;l;E ~ : 
. Oim~ţo : L.~:t~~· ~~~-:_~~~,_~:.·· 
t..>r:-~ .~„'.~'\$' ·~-.; t• (~j.'~t~ 

;:)~t,l(~~(~'ţl ~·~\~~·. t=t~~~·i 
.~:~~»t, ·~~~~~ ~.~~-c- ~t 
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Pe teme gazetăreşti 
r;îndw·i:e, itlc:le .şi pentru a se a-
11rma ca !.1ni:l .wcia..;i ş1 i~ivi
dual:l, in.-;cri~ in rc.1litatca tim:pu
lui ~u. J<'ot-ografia d~ 19rcsci, ca 

• nuJl<Jc de comun.t'Jrc interumană, 
arc mare.a şansă de a-i illlesni o
mului cont.1c<.ul (ilm.'<-.ial) cu chiar 
protagoniştii ,eveniment.clor, cu ac
\IUni, gesturi, efecte car~i daiJ sen
zaţia nem.j l<x.'1-lei :.ale i.mplJCilri, ii 
determină sau ii confirmă supoz.itii, 
op1n1 1 etc. :..1~aJul !ot<>gra!ic1 de 
presă c:.le (.ar trebui să iie) un 
c1'impei de adevăr edificator si sem
ru.:: :ca t1v. dintr-o realLi.a~e trăita sau 
dctivdui:.ă, conceput.a sau chiar pre
figurată, inl'..li tă. Fotografia de !Pre
să ne tPune '.in con~ct de visu cu 
rcalltatea nem.ij!oc1t.a, dar şi cu lu
mea, fo an.9amblul ci, cu \,ări, po
poare, zone .q-eogra.ficc, .f.enoanene 
natura.le et.c. Cunoa,ş·.erea prin in
lerme:iiul .tot.ografk! de pn.'Să este, 
aşadar, o prvb!emă cc ti.Pe de pro
bi ~atea :profesională şi politioo-mo
rală a ziaristului IoU>reporl<?r, de 
idealurile politice .şi sociale pe care 
le :.IUJ~te !n acc.Jaşi jmp, fot.ogra
f1.a de pr&-1 cvnst1tuie domeniul u
nor ntente si profunde studii intre
pr.n:.e de soci<Jlogi, Po!itologi, s.pe
c::tllŞti şi ·cllnic:eni ai mas:. medi:i. 
A1t.fr. ~pus, fotogrZ1fia de ~resă a 
devenit obi('<!L de ccrcetiarc ştiinM
!ici1 şi argument (Pentru cunouşterea 
ştiinţific<i a N'alit11ţil 

Conceptia revolutionară. profund 
ş'im\i!ică a parUdulu1, a secretaru
lui :;.'iu general, t.ovarăşul Nicolae 
CdJşe.scu. pr'\·ind rolul şi fancţiile 
prrsf.'i noastre oomu niste în e:.apa 
ac· . .ial;i Jumineaz.1 şi direcţionează 
cu clnritale sc<ipul ~i .finalitatea ac
tului publicblic, în toate formele şi 
modalit.ă\ilc de man fb'are concre
tă. Pre<>a, zk1ri.ş~ii sint. chemaţi ~ 
idenlifi ::e proces.ele 111 feno.menele 
evoluţiei t-.o:lale, !aplt.>, evenimente, 
oprnii def1ni,t.orH pcn 1ru etapa de 
marc efervc.5ccntfl revoluţionară pe 
care v p:ircur~c-.m. să Snk~nească 
m.:ii bun:i cunoa.şverc a mobilurilor 
c~ ne an.ml şi a i'nplinirllvc con-
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semnate în PaRirule de istorie exem
p1ani a acesLu1 u.rnp exe.IntPlar. All

tudrnea c<.>nştienlfl, caracier~t1că c
ctilicăni soc1etă\ll noastre soc1a.Jiste 
şi comuruste impune cu necesitate 
IJT\Pl:carea activa, d ntr-o pen;pec:
uva tra11:,tormatoare, pentru creşteri 
calitative !in plan general .5i ind1v1-
c.ual, mtr-o viziune multila.terală, 
1..-chllibr.at<l şi armonioa.>â Ll;cicn\a 
rnuncLi de inform.are .şi .form.."U'e a 
omului, a opiniei ,pubhce, calit,atea 
activităţii Cl.e propaganda, inclusiv 
a pr~e1, sînt. apreciate .şi devin o
perante efectiv numai fundamentate 
pe o asemenea concepţie revoluţio
nară de excepţională valoare socială 
ş1 umană. ln societatea noastră so
cialtStă rclapa om-realitate se ma
ni.festă u1 mod 01·ganic, jn dezvol
tarea. .şi ix·•1r!ecţion.area vieţii sodale 
ţ.i spiritu.:.1lc. „Putem spune cu rnin
drie - nrăta secretarul general al 
part~dulu1 nostru - că in România 
socialisw c>e ridk•i 'Ltn om nou, 
profund deV'Ol:.'.lt ideal urilor socialis
mului şi comunibmului, inarmat cu 
noile cuceriri ak cunoaşterii, cu 
ideologi.a revoluţjonară, ştiinţifică a 
part.i.dU!lui nostru ! Subliniind reali
i'..1rile obţinute, nu putem tr<?<!e cu 
vederea lipc;urile şi deficienţele e
xistente in. propaganda c.e partid, 
în munca ideologică, politicit şi cul
turală. lncă nu in suficientli măsură 
acoostă activitate este legată de in
.făptuirea in pra~t:cii a planurilor 
de dezvoltare economie<>-socială, de 
realităţile concrete din liiccare lo
calitate .şi unitate socialistă. !n mun
ca de propagandă se mai ~ni!estă 
destule tenclintc de formalism şi 
superficialitate care dhninuenză ro
lul şi clicienţa acc!\teia fa mobili
zarea şi educaţia mase!.or De ase
menea, presa, radio-televiziunea nu 
rodau încă in toată amploarea. eJ 
r ealitatea concretă a vieţii eoono
ntice, sociale, Politice şl culturaJe 
din societatea noastră, ma.rile tra.ns
!orrnă.ri revoluţionare ce se petrec 
in România" (s.n.). 

In J~mina ~.lerilor ;p.rograma-

tice ale secre~u.lui general al 
partidului privind valoarea şi p11-
te.rea de pers.uasiune ipe care trebuie 
să le aibă mesajul publicistic, deci· 
siv ancorat în realitatea concretă .1 

societăţii noastre. se contureaia ~
obiecl!velc analizei sintetice a fot.I.. 
graiici de pn~să în ziarele ,.Strn· 
teia ", ,,România liberă" şi ,,Jnfor. 
maţia Bucureştiului ", ziare cu Iar..,. 
circulaţie, de mare t.imj. b intre· 
prinderea noastră am oornit tocmai 
de la 1principiul de bază al fot1i 0 

grafiei de presă SUJ'prinderea 
realităţii concr ete, ace:.ist.a de ..1curr. 
ş1 a.şa cum este acum, semnificativa 
pentru to.t ce înf.Jiptuim, cwn in!ăp. 
tUinl, CU toate împlinirile, ror ŞI CU 

zonele mai p..aţin f~r:ile din activi
tatea .ş1 gindirea oamcn1l0r şi co
ledivelor de muncă. Spirilul revo
luţionnl' fo muncă şi în vială în
seamnă angajare de<plină pentru !n
Căptuirea obiectivelor :;tabilite, dar 
şi curajul lucid, cxmstn1ct.iv, eficient 
în aprecierea rezultatelor, a stă11lor 
negative de lucruri c-c se pot l\'i la 
un moment da' intr-un st>Ctor saJ 
alt.ul de muncă 

Corecta rapor!.a.re a t:iar1slului, în 
cazul nostru a fotorepo11erului, de
vine, deci o cerin\ă profesională şi 
Politică c.e permanentă a<::ualitate, 
asum.arca unei l"e5JPOllM.I bilil.ă.\ i so· 
ci ale, cu c.fectc deosebi le in OOIJ.:jti· 

int.a si ntitudinea oamenilor. 
Ana.J1Ul f.o:.Ograf!ei de pre..;ă apă-

1·ută in ziarele menţion.1tc, pe o pe
rioadă de sase luni (ultimul trimes
tru clin 1985 ş1 primul tri'Tlestru al 
anului 1986) ne permite const:lt;,ir. 
desfăşurate tPC inlre:iga gamă a in
dicilor de caliWte. Adică de la bine 
şi foarlc bine ~nă ~pre ne-corespun
zător (~igur, aut.orul acc-.~tor rin
duri, folor~rt~r şi el, chiar autor 
de foloi:?ra!ii pentru ziarui Capitalei 
nu .face excepţie de la rcgu.la con
stallaU!. Gindu11le -,ale s.nt ale unu1 
om ~are a căutat şi caută s.i invcţc 
ma1 bine. ~ se J)('r:Cecţi.on<"ze şi nu 
s3 pună ~ pun!:t lucruri pe car«' 
nici mAcar nu le-a d<.>sooperit el) 

ln realizarea propriu-a~ a r to 
grafiei de presă, < '.I şi în cazul tex
telor publicistice, .<pre excm;plu. una 
din prob)emele cc se nasc c-:.te aceea 



' 
3 dlmen.c;iunli umane a rcaJităţiL 
C..:i.: „ . .,,:ms - necc.sit.a·ea d~ a 
prucnta r~!ilatea oamenilor, pu~ 
ln \'lloJre de oa.-neni şi pentru oa
meni, Propun ana.login cu Lcx:e!e 
pi.bl.cisttoe fotruc!il, 11..}a cum bine 
se ştie, ;;i în cazul Jur ncvo!a .,u.ma
n z.'irii" este mereu actuală :;;i nu 
totdeauna bine rezol\ at..:i l n .spe:inl 
c.nd este vor!xl de actlv1tatea ccu
nwnlc.1, de investiţii s:au tf:'hnologii 
Mi în Jndustrie, text.ele devin des
criptive şi tehnicist<', ll'hnolo~i.ste, 
s;j le :.punem. omul Ii}nd pur ~i sim
plu ,.agăţa~„ la exemple sau intr-un 
cri:npei de declara;i<.' !o.arte confor
mă cu şabloane cunoscute. Fotogra. 
!.a de presă nu face excl'?:ie. 

Cntenul „umanizării 1~alh'l\ii„ a 
~tat, de fapt, .şi la baza cru.tali uirn 
concluziilor succin tei analize pc care 
ne-<tm propus-o. Cau7.el<.' pot fi 
ldentlficate in cel puţin d.ouă ati
tudini ale fOtore.portcruJui : c~nci
Ultea dc a înţeleige reLili la tl<i.l şi np
t!tud1n<."-l profc.sfonală d<.> a t> fixa 
pc ;peEcuUI Prin ipru..rrui acestor 
ron.;talări am .ajuns la concluzia 
mai gene.-.tlă că fotogr.:i!ia df.' nres:l 
!n coL~ îanele noa.st re poat<. f1 .s~ r
prin;.-'\ in patru ipostaze publichticc, 
un.ou.se de fre::venţ.a apari\iilor şi 
n domen„lor lf'Ve.s~igale dt' fb!or.(?
purkr: 

~) Imagini din rcali1atea oameni
lor, pentru oameni, cu Iot<>grn!ii bi
ne realizate. elocven te pentru timpul 
ix· care ii trăim, 11>entru marilc> c~i
torii ale celei .m.a.i fertile QP<>ci din 
istoria modern<i a Romftnie1 
„EPOCA CEAUŞESCU". Sint fotv
craf i-document de însemnătate is
brică. dar si fotoJ?rafii de muncă 
ob1~nuilă. cotidiană, oameni la l<>cul 
lor de muncă, precum ş1 oonstruc\i1 
de anvcr~ură. adevărate ctitorii. r.>cl 
al efortului întrC'gului nostru POPO'", 
condus de partid. lffiiPOrtant l·ste de 
obwrvat la fot<>gr:.ifule .sclL'C\10natc 
l)t'ntru accsLe apreciNî, foarte buna 
incadrare în s tructura o.ui.:inii -
textul, fotografia, tillunl·e, ~rnl1-
c,rle clc„ constituind un tot t•chil i
brat, de o m:ire insemrwtatc Sn ns1~ 
curarea trall!'mi terii şi rect;,p~ăt J 

ml'.sajului p..ibl:ci.st~c Certitudinea 
pe cnre .sPecia! • .ş\ ii o pret.nd l lo
grafic) de pre.'>ă N>lc ron\ ngut<>r 

Pe teme gazetăreşti 
ilustrată de i~ginile .selecţionate 
(reproducerile in !Xll: 17J. 

bJ .RealJtate cu Q.a.Jnen1.„ mici. i\u 
e.;te, din p~1ca <.', o siJn;>J.ă „gă~l
nlr.a" z1ar1.st1ca In cazul im.aginil 
iotogral'ice apărute în i.iru:. este un 
adevăr pe cil de n<X.lorit, pe atît de 
lrecvcnt. Explicnţ1i .s-ar putea găsi. 
Una dintre el<.' :1r li aceea rezullo.lta 
dintr-un ft:.I de convingere a fotorc~
po1·terului că „~1ulajul modern", 
„ tabloul de comandă complex", •• !i
ru.a de montaj de anvergura„. con
structiile 1m::lUn!J.toare, etc„ ete. s.înt 
orin de Jn, •le convinga:oare pentru 
~eea ce v1•<.•m sl1 comunicăm. Este 
Ioane .adevărat, toate .sint roC..ul u
nor efortun anatc.riale ş.i umane 
1·ca1e, dar too1n.a1 011':! vrei să le 
p rczinli şi .su le iJl\PUI nu se poate 
să ignori f;,i,ptul c.:l toate au !ost P<>
s1bile Ş1 au i'o.'>' constituite prin 
parLic1parea ncmijlod .ă a oameni
lor. prin per.scvcrcnţ.a .şi efortul lor 
sa urmarun dl'Cupajele din ziare : 
oamenii. semne m!nuscule in spaţii 
industriale, in pieţe publice, ,print.re 
utilaje, o h.al!I aproape dc,populată 
şi cu mat<'ria.le vra!.şte (d.ar avem 
t.itlul „C;.1Jitat.C'a .produselor„ ·). 
Exista aici o reaclie. după cum se 
vede, nu jnt,otdeuuna controlată, dc
lenrnin;ită d(• o anume crispare Gn 
fata „for\l'i" de argumentare ~ obL 
ectelor, tilcnt crrcetat.[1 de ps1hoso
ciolog1, can• nu e.~te ;,trăină de o 
antene fetişiza. e ~1 arg'-!mentulu1 
forte. ln !apt, !olorep..irlerul <!.sie 
primu I c.arl' sufor{1 <.-oru.ecinţele şi-şi 
vede in.sptra\ia 01.>1e;:tiva~a în ,.pro
du.;,e" G l• pro.ist:'!. t•ali tate. in mii
sur;.\ să protluc.'i t'](.'{'te inverse, 
pr.:ictk dbt•Jr.,.uneu mesajului. 
(1°Pproduccri 111 pag. li:l). 

c) Rca11t,1 tc fără oameni. A.m ales 
doar două imagini şi, trebuie s<.1 re
cunoa;şt<':n, <.•le f1xl'ază ulilaje de 
o mare .s,._'Ct"culozilalc, de.-nne de n 
fi cunoscute• de tont.ă Jwnea. Dar 
cind chiar n explica\i!lc prelimin.1-
re anun11 ci• n'J>()rtcril ş1 corespon
dent ii au !':! ihcitat opiniile unor oa-

• meru al muncii prl\'in I reducerea 

consumurilor, reC'-!perar<.'CI şi rcio
lo.s1rca cnergi<•i. bine ar 1i !ost ;o,ă 
reg<i~ITTl om,.! do.:ni nind .. pc1s~1jul M. 
cl<.-.~igur, m CO\'<iraşia uncltc1 sale de 
munc11. (reproduceri in pa~. HI) 

el) Realitate grc:;;it înţeleasa. Pn>
blc.ma pne, tircş~. de p10Ies1on<1J1sm 
şi de acx.'Ca comentariile sml, m 
g<"neraJ. de prisos. Im.a;;1nca \'or-
1.><"şte de .a sine. mai bine spus 
nu prea vorbeşte mare lucru, :;;:1u 
vorbl>şte alt.cE'va decit ar fi dorit !o
tor~•p.;irterul ~tfel un bloc turn 
care nu esLe Turnul din P I.sa, de.şi 
ii seam<lnă (ia stat), dar n'-ll'TUlt şi 
nwna1 din i;auz..a fotortlporteruJui; 
o structurd metaJ.ică ce- domină ba
za pe care se înalţă şi unde se 
a!l..'1, cu .<jj,>at.e.le 1a public, un om 
cvidC1't copl~H ; la .semănat, un 
lucr.'t.:.or u~d pe semăn<itoarc par
<."<1 dl' pc capul inginerului şei .sau 
brigadierului care conU"Oleal..'l „ca
ii la ea lucrărilor", „omul cu ntJna", 
cwn numesc fo:oreporterii ace.:.t Up 
de imagine (omul şi utilajul său, 
mai um.blin.d la un şurub, mai sn:n
giin.du-1 , oricum, JlU lucrind clt.'C
tiv) Un montaj gr~t (nu e,;tc păs
trat:'!. p.ropor\iia pJ..anw·Hol') ele. 

Cum imaginile vorbe.se prin ele 
iruscle <X>nvingător, ~ ne propu
nem a medita la ce facem şi cum 
foee.m. bă ne .străduim in ;pemwnen
ţ.\ în direcţia autoperfecţionluii !Jll'O
fcs1on..ale, pentru a Ii în pas cu e
xigenţele 4?0cii pe care o trăun, e
pocă de mari împliniri ş1 de largi 
perspective favorabile progrC'Sului 
ncabă.iut al patriei noastre s,ocia
liste (n:produceri în oog. ~O) 

CONCLUZll ŞI PERSPECTIVE 

Ponde>rc.a şi rolul fotografiei în 
~lcxul proces de roalirt.are a oo
munlcării de masă i~une o ser ie 
de con.stnt.\r1 de marc actualitate 
pentru profec;ionişti, în primu~ tind, 
pentru ziarişti, în general V1i.ual1-
wrea comunl.căJ·1i, in cadrul clre1a 
fot<>gra:.ia de presă este doar o com
Ponenta, a determinat şi detennină 
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· · · Pe teme gazetăreşti 
ad;ipt.ăd structurale fo conceperea 
şi c!nborarca ziarelor, a ccl<Jrl:il<c 
mljlo."lce de comunicare de ma.'J Se 
fa:: nu:miări pri\'ind- limb;ijul, d1-
meruiunc~1 textului, rolul titlului, 
al limbajului <.iş.a-zis iconic, în ge
nc:·al. Inclusi\' punerea 1n p:u,m„ :irc 
un rol bine rontmat privind acu
ratc\e<a ş.1 clantatca mesajului trans
mis. 

In mod firesc, !otografiei de presă 
i s-.a acordai o atenţie deO.>E'bHă, 
datorit.J tuumai po.sibilit.ăţilor sale 
de a ci>nsomn:i cven!m€tntelc .şi im
pactuh.1j .său <lS'1pra publi-cului. Vom 
consemna, astfel, că fotografia de 
pre;;.!! ~le tin mesaj. c.a cxis"1 anu
m! te niveluri de . .lcct'1ră" a ac~
teia, rit. în slir.şit, Ir<.-cn:-nţa şi '.in
cărcăt ur.a sa informa\ionu:lă o în-
5criu în <,.fera nun1:t.J ,,civilizaţia i
maginii", cu o contribuţie deos.ebită 
la in\clegerca ci;. mai exactă a prv
ocsclor şi fonomen€'l<>r ce au loc în 
lu.mea c<>nten-.-:>oran3. 

De o stringentă act'ualitatc apare 
ncccsit.at<.'a de a fi jn\cleasă foto
~··~fin de pr.eis:1 în !'pcd(icul şi !J)ar-
1:cul.1tita1ea s:i şi armonizarea e
CicicnUl a au.?.:;teia fo structura pa
gin.lM presei scris::>. , Calit.al<.>ia este 
'Jl'1 iml)t'rativ pe care foto~ra!ia de 
pres, are posibilitatea şi trebuie 
~-1 ce-rlif: :c în mod elocvent, E..;te, 
dt-si~ur, foar:c imp-or~nl &"1 fie bine 
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în~elc.s rolul fotografici, m."II'ile ci 
disponibilil<"ll i l.X>mu11icaţionnlc, te
oriile, ~!niile ~i inlcrprc:3.rile de 
or"lin .-;vc:olog1c sau z1<1ristic pe care 
le determină, dar [()l atît de im
Portant e.stc .sli .se cunua.scă în pro
funzhne şi nw,eria concrctiL Fo
tografia <'"Slc o art;"1 .'jl un m.„•'?tl.>.:;ug, 
fotografia de presă LL·buic- sil fie 
toate acestea, dar .}Î. . prt„J - mc
.:>aj tr:1!1.!>~nis ~ •""1k"'l lor, in:r-un mod 
s;pecilic ~1 pnn canal<• l:i!PCC licc. 

Din accsU. :w..rrte prcci1~u·i erc
d<.'m c{1 s<> d<.'"l>pnnd şi conduzii ce 
plasen:t.'l fo~ugraf:a de pre.5{1 in ti·-q 
P<'r®ectivă de inter<.\~ mereu ac
tual. Tntl'ucit fologr~fb de prc..It 
ţine ~nlr-<l at.ît ele mare măsur~1 dl! 
indi\•idualitat<L'>:\ fotoreporlcrulu1, ar 
fi opurtun s;i prccizf1m citeva dintre 
calit.ătih· pe car~ acc.-:;t;, trebuie să 
le pvscde: 

- capacitall':l de ~1 idont!ficn, :1 

înielc,ge şi n intcrpr<:t1 faj)tul , t":c
nimentul, în l.-On..:ordan\ă cu ('(ln tex
tul .şi .~ensul impu;; de rcalila'c, ca
pacitate fundamental(1 l)e o tl•mei
nică cultură politic:1 şi um.a11ls1ă: 

- obse:;ia veridic!tliţii, a f;i.;')tulul 
de v;.a1:1.autcntic:, la zi, .scmn!f1c~'tiv 
pentl'u locul, timpul fii onmen1i im
plic~ li ; 

- s:>int militant. cur:1j şi ;p~r~c
veren(lt 1n auordarca t·c-lor mai d i
vei-:,~ .şi c<.m;plexe ~L~J>t'clc d,, viaţ.i ; 

- incredi:rea ne.,;trl..mut.at!i 1n o
mul angaj:it deplin în opera de ~ 
di!icarc polit!că şi so::ială, 1n ca
pacii.atc.a lui creoato.are; 

- lli>imilarca .şi adaptarea unor 
expericn!e noi din propria profesie, 
din domeniile adiacento?. in spcc!al 
<lin ga;..etăria :iudîO\'Îz'..lală ; 

- <.'011.Ş.ticntizarea şi perm.anenti
~-nrea faptului c.3 J.itografia este 
purt."roai·e de mc-saj prin c0nţinu~ul 
sJ11, prin modul cum contribule l:l 
r.:-:i!i :t.arca ro:n un ic:1 r11 

1n plan mai concret, imediat, cred 
cli. ar 11 nl.'C<.'Sară c<>n~t.tuira ,mui 
cadru lnslit uţionalizat de pt·cgăliTc 
şi pcrf<."Cţwn:1rc a f<>t.or<>po11erilor, 
pentru a fi bt zi cu nouki.ţilc şi 
perfo11man\elc domeniului Profe
sionalismul n11. poat" fi l'i<licnt h 
("{)te mai înalte, do:.ir pe ba7A'\ ~x

perlentci dir<>ct~. n ·muncii c.•mpirice, 
ci print1·-o sistematică pregătire 
multil-.1terală , prin asinular<.>a şi a
daptarea tuturor suc::e.sc!or înre
gistrate dt.' pl'•)fl"sic ca a•:.irc 

Chf<.ir şi num:ii schi\ale. cx1gent<-
le prof~!ci clt'- f•)tnrep<,rter se '.în
seriu în planul mai ~encral al r· ,_ 
h1lui şi funcţiilor prE>:>Ci n0astrc co
muni. te, angnjnt.ă cu hotărîre pc 
tărimul mtmc1i ideologice de c11noa.ş
tcr.:- şi nfirrrwrc a rc.alll;iţii dmarni
t•c, <.'(>ll"llPlc:-.c ,t vieţii econcmioo
social<.', a existenţei noastre oocrn
lbte şi eo-:nun:st~. 

l1udan CRIŞAN 



Retorică ziaristică 

IV. Echivalenţe, substituţii, 
transformă 1·i 

Coerenta sintactică ~c obtine -
asa cum am oreci1.at în numărul 
anterior al rnvisll'I - onn rclu.i
rca unor elc·mcntc relativ identice 
dintr-un st•gmcnt al textului în ce
lelalte. De~i efectuată la nivel ~in
taetic. coerenta urmenzi1 structura 
cc ntlinci:nc n textului si rt·pre
zinl:'1 o succesiune los:ică de nfir
matii aflate în intcrnctiunc oe olan 
semantic. Esll'. deci. iusti!icut să 
afirmam ca ne s:usim intr-o foză 
sintactico ·scmunlică u analizei. 

8lcmcntclc rcluutc de la o r>ro
pozilic la ullu sint 1denlicC' doar 
într-o oarecare măsurf1. Abaterea 
de ln elementul initial este mai 
micll s~u mai mnrr. potrivit unor 
obicc1•vc ce urmllresc : 

a) prec!zia : 
bl e\'it.1t<:>a monotoniei : 
c) schlmbnrca ~ensulul. 
tn functic de scooul oroous. zia

ristul optează ocntru o .stratcs:lc sau 
olla . Astfel. atunci cind intcnlto
neaz~ să produc;i un text cu un 
grad ridicat de coerenti\ sl orcc;
i'ie. va folosi. în diferilPle set?men
te ale textului. rcblvaJentelc. Pro
cedincl in acC'st m• .O. din text \'or 
11 eliminate amb1„u1tătile. iar co
municarea ideilor va dC'veni mai 
precisă. E'Xactitatea fiind principala 
caracteristică urml\rit!1 min comu
nicare. Este cvidcn t că soorn l rlE' 
orecizie se clobinclcste cu un minus 
in exorcsivilatc. Ao'lre. astfel. o 
oarecare monotonie. F.:;te oosibil. c1c 
asemc>nea. ca folosirea echivalente
lor s/I urmăreasci1 un efect stilis
tic dr intensificare si accentuan• a 
unE'i idei. tn perspectivă ol'at.!mu
t1că - :irl1c:1 a relat1ci text-<.icstina
tnr · · un astfel de procedeu duce 
ln rezultato maxime. în sensul că 
id~a - orin l'C'PCtitie. fării va
riatii notabil<' - se intinărrştc mai 
bine în mintea cititorului. Totusl. 
in realizarea oersuasiunii. echi\·'l
lenta folosită de la un se~mcnt 1n 
altul al textului nu reprezintă cx
nresia unui i::rnd prea inaJI de sub-
1ilitate 

Prin Co!osiro?a ~ulJ,.,tltuUilor. mo
notonia disnare. ('r~ „, nhsticita•ea 
""'Primării si textul caoâlt1 un sn0r 
dt- dinamism. Reluarea el<>menlt!lor 
initi"llC' crin oronumc PC'r.;onale. 
demonstrati\·c sau neholărilc "Ste 
c:ilen ce.'\ mai obisnuiln orin care 
s<:> rcnlizcază stihslilutiite. 

Schimbarf",1 rlc- scnc; obtinut;i or1n 
transformnr<'n clementului 1111tial 
in :tlfc C'lcmcnte este o c<ile c•Jr.l
olexă. r.arc necesită (·xncr entă Yi'l
ristic;i . M<:>foda tran-;formărilor o<'r
mitr fol0sirrn unei oalele lar~i rlt" 
oosibilităti !n atingerea scopurilor 

persuasive propuse. Folosind trans
formările. ziaristul ooate da sem
nificatii si deschideri noi unor 
fapte aoarent ban<ilc. ooate rlistur
na o sitll<ltie care la prima veder~ 
es c clară si temeinic fundnmen
tat,„ poate J.!Cnl'm. cu ajutorul t..:x
tului. ironia. ::;arcasmul. compnsiu
nca. disnretul si o infmitntc de alte 
atituc:ini si sentimcntl! fată de o 
stare de lucnari dat1i. 

Numbi cu n iutorul trnnsfurm<irl
br Pot fi urmriritc mC'anclrele sl 
<sublilitc'Hilc gîndirii umanC', alune
ci1rilP si disloc:'irilc de planuri, re
\'l'riile si fanteziile. conccntelc vni:1 
cu care oorrc.'lzJl ginclirea umană. 
inabordabile chiar si oentru cele 
mai sl')fisticalc calculatoare clcc
tronict:'. 

Prin intermediul l'Chivalcntclor. 
substitutiilor si transformărilor se 
ns1.i:ură coerenta si se rcalizt.:a'lă 
în acelasi timp. scopuri Prn;:matic~ 
care definesc oer<;uasiunea. 

Va propunem. in cele cc urmea
ză. sii întocmim un tabel al cchi
\ 'alentelor. substiluthlor si lrhns!or
mărilor din d0uă texte (public'lte 
în numărul 1 11987 ni revistei) : 
~Hienele" de N. D. C•.>ec:l si „Cum 
comunicăm cu Bucun:sti1"' de C1-
mil Petrescu. 

Ideea cunnnsă în titlui textului 
analizat o vom denumi ni \Cl do
minant si vom urmări cum accasl:'.i 
ide" trece - în formP cchlvnlcnh~. 
este .>ubstituilă sau transformot;i -
spre celelalte nivele ule textcl0r. 

Pentru textul intitulat . Illc>nele". 
vom avea: 
1. Nivel dominant I : hienele 
2. Formă echivalenta : hienele 
3. Formă echi•raknl.;1 : hienele 
4. Transfo rmarc : onspcti tnfo-

metali 
5. Formă echiv;1kntă: hienclr 
f. <;ubslitutic : ele 
7. Substitutit~ : elc-
8. Substitutie : <lntă)-1<' 
9. Sub-.titutic : ele (vor !liisl) : 
l0.-
1 L Form:l erh i vulenlă : hient>ll' : 
12. Substitutie : ele> : 
13. Tramformnre: dintii lor: ' 
H. Trnnsformarc prin comoaratie : 

A!.emenea hienelor„. noar 1rei 
perechi de ochi !.i cele trei s:uri 
ale fratilor Brlltlcni. 

1.5. Transformare : ochi 
16. Transformare : auri 
17. Substituţie: (Privi(i)-lc 
lll. Tr::im;formare : Driltlenii 

!I Nivel dominant li : pronume 
rel.ativ-interogatliv „ce". 

I O. Transformare : 1idvc, 00<:1st.c, 
V<lliC. ochi etc. 

11. -

12. Transfor.mare : 101 ce se mt1-
nindi. 

13. Transformare : măruntaie şi 
orcic:. 

Este viLibilă prezenta unui rnăre 
număr <ie <'Chivalente si substitutii. 
cee.'l CI'! a<:uwră textului un i:;rad 
ridicat de cc.erent:l si precizie. To'
oclnUI. folosirea echivalentelor de
termină un efect repetitiv pre,:mant. 
car(? se insinuează insistent in min
tea cititorului si anuntil dislocarea 
de ol;inurl produsă de transforma
rea din 11. : „Asemenea hienelor„. 
an<ir trei ocrechi de ochi si cele 
trei guri <:1lc fratilor Brătieni ". Din 
~cest rnvmcnt. transformarea are 
rol de IT'odificator Sensurile textu-
1ui st' schimb;!. iar scnzatia de re
pulsie oe care cititorul o are fată 
de politicienii venali este <:1sigur::i
t;i prin f0Iosirea acestui orocedeu 
ingenios. Analizind clistributia e
C'chivalentelor. substi tutiilor şi trnns
formărilor din text. outem conchi
cll' ca orimc·lc două asis:ul'i\ cloar 
un asPf'Ct cantitativ. pc cind cca 
de-k1 t:-cb produce o mutn1 c c'l!i
~ati vă în modul de intcleirere a tex
tului 

Textul următor prezintă o alt.:i 
di~lributie : 

Articolul „Cum comumc:im cu 
Bucureştii"' are următoarea struc-
1urr1 : 
1. 1'"ivel clominant : comun1carc.1 
2. Transformure : legături telefo-

nice 
3. Trnnsforma:-e : telegrnf 
-1 . Trnn;;formare: tcl<'c:rame. oostli 
5. Subslitutie : pronume relativ-ln

teror.ativ " ce'' 
6. Echivalentă : comunic:'im 
7. Transformare : le~ătură directă: 

Echl\'.:tlentâ: comunioatie 
R. Transformare : legătură telefo

nică 
O. Transformare : a înnădi conver

satie de conversatie 
1 O. Subst i tuttc : acesta 
11. Trunsformare : a vorbi prin 

Deva 
J 2. Transformare : fir direct 
13. Transformare : telearaf 
14. Tran.>formare : a nu sti nimic 
J :->. Tran~rormarc : o încurcătură 
1 <l. Transformare : a nu se sti 
17. Trnn~form(ir-i : presă. informare 
18. Tranc;formnre : cotidiunc 
19. Transformări : aeenlic teles:rafi

cii, 7i:ue. şliri 
20. Trnn5formare : a comunica tc-

l<'~afic 
21. Subst1h1tic: aceste c:uurl 
22. Trano;formare : di:i:eratie 
23. SubsUtu\ie : m·onume ·~ativ-in

u•rogativ „cc" 
2 t. Tran"'t):-mare : fire tele!!rarlcc 
25. Tranc;formare : unul dintre a

c1•o;fe fire telegrafice 
26. Trnn„rormare : al doilea Cir (!c

lcgrn!i<') 
27. Tranc;formarc : al doile:l fir ltc

lc!!rnfic) 
28. Trnnc;f<1rmnre : corc~oonrlenta 

oficial. telegrame. nrcsn 
2'l. Trnn-;formare : posta. telc~rn~'" 
:IO. 
31. Echivalcnlti : comunicatic 
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32. Transformare : cazul meu 
33. 
34. 
35. 
36. Transfom1.are · răspunsul 
31. 
38. Transformare : răspunsul 
39. Transformări . personal po5tal, 

instalaţie de poştă 
Echivailenţă : comun:caţie 

40. T ransformare : scandaloasa sta
re de lucruri 

41. Transformare · legătură 
42. Transformare : căile !erate 

Nivelul dominant al textului este, 
aşadar. „comunicarea". După citc
va substitutii si echivalente detec
tabile în nivelu1ile imechat mtcn
oare. se constata prezenta masivă 
a transformărilor. „Comunicarea", 
ca n ume generic. este înlocuită prin 
manifestările ei concrete : telegraf, 
fir telefonic. postă etc. 

Prin aceste fransformări St' asi
gură o analiză detaliată a modului 
cum se asigură comunicat1ilc (deci, 
comunicarea) între Timisoara s1 
Bucureşti. Tipul acesta de trnnsfor
mări of<:'ră un nunct de vedere 
complet asupra unei nroblcm'ltici 
anlime. iar textul realizat oe haza 
lor este saturat informalional. 
Transfo1·ml\rile făcute aproi:.ie tex
tul de gradul zcro al limbaiulu1. 
adică de limba iul ştiintific. Rela
tarea estP exac-l:"1. im!X"rson::iln. a
proape sliintifică. Trimiterea este 
precisă : dezvăluirea unor stări de 
Lucruri inacceptabile şi speranţa re-
medierii lor. Ideea de ansamblu 
este aceea a un1tătii în diversitate. 
Coerenta textului se asigură in ra
porturile l!eneral-particular : co
municare-miHoace de comunican:-

Datoril!I. coerentei ridicate nu se 
pot produce ruoluri si dislocllri de 
sens. cum apar citeva in textul 
„Hienele". ci e:,te urmată s'ructura 
lo~ică argun1entativa. P arcu1·gind 
firul logicii. ne indrcpl!l.m. pas cu 
pas. spre o unic.1 solutic: nL-cesita
tea schimbării stărilor de lucruri 
exi-;tente. La nivel maCTolcxl. ulti
ma trnns!ormare este anticip:itl\'ă · 
„ Pe miine. căile Cerate". Formula
rea -;i tonul general din acest text 
trimit către o stare de lucruri si
milară si în t.ransoortul ferov1"1r 

l n persoectiva dinamică. textul 
bOl!:J.t in transformări este nuantat 
şi permite analize subtile ale as
pectelor realitălii prin care se 
realizead1 oersunsiune::i. 

Principalele modificări pe care 
le suferă elementele initialt> atunci 
cind sint relunte uilerior în text. 
ar outea Ci urm(1toarl.'le : 

A ) l\locllfica rea renetitivă 
flexionară 

Aceasta se referă la modificările 
cauzale, de gen. număr si !orma
ren de adver be din adlectivc si ră-
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dăclnl oronommaJe. Precum si mo
dilicarea formelor de conJugare ale 
activului si pasivului verbelor la 
diverse timpuri. 

Exemplu: 
„Slim alita. că la noi l!uvernan

tii de astăzi strii.tă necontenit · li
bertatea absolută a presei. liber
tatea întrunirilor. tot absolute li
bertăti". (M Eminescu. „Din Fran\a 
se pot c~ti. ") 

în acest c.>xemplu întilnim urmă
loar1>le modificări repetitivi' fle:xiQ
nare : libertatea-hbertătii si ab~o
lută-absolute. 

B) "odifirarca rt'petitivll. 
derivati\•ă 

In ncest caz. cu aiutorul unor 
ofixe de d~nvatie. se modifică for
ma cuvinlulu1 care trece. astfel. în
tr-o nltă clasă de cuvinte. 

Exemplu 
„Comunic:\m prost. nu fie cu c;u

păra1·c emfazo. Din1re toi.tic 01"1<1.Şe

le princ1p3le a tarii. nici unul nu 
arc interese mai mari ca Timişoara 
pentru o dircctit si grabnică leAi'1-
tum c-u Bucurestii : si toi.uşi. nici 
unul dintre aceste orasc nu e m:!i 
lipsit de romunicatie cu Cnoitala". 
(Camil Po!lrescu. „Cum comunicăm 
cu Bucureştii") 

Verbul n comumc<i" (comuni-
căm) clevint'. cu aiutorul sufixului. 
substantivul .. comunicat1e·· (tehnici. 
'ehnolo_gii cc m1 ilocesc comuni
carea). 

C) Tranc;for marea abstract-concret 
sau concret-abstra ct 

Ace-astă transfo~mar<:. se face 
pnn înlocuirea unei expresu ce 
poartă marca semantică „abstract' 
cu una cc poarta trăsătura „con
cret" sau \·iceYersa. 

Exemplu 
„Deci. anarhic curah'1. aoă tul

bure. sub firma 11bertăhi. în care 
aceşti v:înălori 11C'libOS1\I i5i p('<;CU

iesc trebşo~l'C'le în ti:1n·\ 5i C:trd. 
nic! o !ric;1'. (M Eminescu. .Din 
Fran la se pot cct1 „ ") 

Substiluth abstract-concret c evi
dC'nta : anarhic - apă tulbure 

Un alt exemplu : 
„Poate că d Gambctta află acum 

acri stru_gurii ministeriali ?" (M. 
Eminescu. „Din Frantn se pot 
celi„. ") 

Calilate:t de ministni (abstractă) 
est.e înlocuită. cu efecte memora
bile. prin ooncretii „stru~uri minis
ltcriali ". 

.!!L Transformări animat-inanimat 

sau inanimat-anisnat 

Cind N. D. Cocea. în textul in
titulat „Hienele". aiirmă „C'înd 

n oaptea se las(1 intinzînd crcoul ci 
de doliu oestc durerile namintu
lui„." este uşor de observat că Io· 
cui „animalului" (cel care intinde 
cn-pul de doliu) este luat de un 
.,inanimat· (noaptea). Textul lui N 
Tor~a. „ Tn asteotare". ne oferă o 
nllă ilustrare' a acC'luiasi tio d 
transformări : .. Pasiuni oe care nu 
le împărtăsim zbuciumă o largă 
parte din omenire•. 

E) Transformările vizual-non vi
zual sau vizual-acustic. v iiual
tactic. v izual-olfactiv. vizual
gust!!!!.. 

Tnm1tem. spre ex<'mohficare. la 
ncela5i text ni lui N. D. Coce:i 
. Ochii nu vorbC'sc. nu spun nimic" 
O transformare vizual-acustic intil
nim şi în textul „Din Franta 1:e pol 
cdi..." : „Lumea aşteaptă cu nerăb
dare sa vadă dacă guvernul \'a in-
1irzio acest meetinl! îndreptat în 
contra sa". Transformarea se face 
in•re . a veclC'a'' (vizual) si inter· 
dictic (acustic). 

F) Transformările pozitiv-non po

zitiv s l non nozitlv-ooritiv 

Acest fel d<' transformare l!ene
r„ază ironia. pentru că. desi struc
tura sa de suprafati\ simull'aza o 
n I itud1nc afirmativă. cont~xlu! con
duce spre contrariul său. 

Exemplu: 
.Azi deci. c linişte Tan1 c fell· 

cită. d-l<' T:itărascu ! Tara e foarte 
fericita„." (T Teodorescu-BranistP. 
„Ţara c fericii.'\" sau „Cum mers 
treburi le în tară "J. 

Adjectivul „fericită . pozitiv. pri
vit din ;;truci ura sa ele suPraCatn. 
este transformat in contrariul sau 
(„nefericită") de un context sem
nalizator conlr:isl.ant. 

G) TransfoTmările mar e-mic 

şi mic-mart' 

Această 1ransformare sporeşte 

conţinutul expresiv al comunic:'iri1. 
punind în valoart> clem<:'ntul ini
tial. Textul eminescian ne ofcn:t ur
mătorul exemplu : 

.. „.apă tulbu1·c. sub firma libct·
tătii. in cart> acesli vînători n('()bo
.:.iti îşi pc.scuic-sc trob50m·clc în llh
nă si făr:i nici o !rică". 

Deci. marile afaceri sint numite 
de Eminescu ,;!Tebşoore'._ transfm·
marea ooerind atît la nivel expre
siv. cit si la cel al ironici 

H) Transformărilt" i:t'nt'ral-partl

cular --- · 
Daca o unitate semanticu cu tr:'l

su-ura .. general" c.>ste inlocuiHi 
printr-una cu trastitura „ oarticu-
lar". transformarea este individua
lizatoare. Procedeul invers dă nas-
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ltrt unei transformări i:eneraliza
?aie. 
N. D. Ct!C('a oferă un exemplu de 

transformare individualizatoare : 
Penlru ele (-=- hienele) viata e 

un r„~păt~ · 

li Tran~formllrile totaH>artial 

\'om exemplifica tot din „Hie
nele": 

.Si precum oe mesele bo.$!atil:Jr 
•c înmoaie camcmbC'l"urile făcute. 
oe dintil lor albi se orelinl!: mă
runtaiele intrate in putrcfactie si 
creierii care au vi:;at sli cuprindă 
1ol intelesul 11niveri;ulu1 ". 

Transformarea oocrPază astfel : 
cadavrul Cca tola() este înlocuil 
prin părti Cmi'lnm lalele si creierii) 

J) Transformltrile ircn-SP<'Cie 

Articolul lui Camil Petrescu 
.Cum comunicăm cu Bucurestii" 
ronlinc multe exemolc în aceast1 
pri\'Înlă. Rînd P<' rind. comunicr~
rfa ca .. l!en" eor;te înlocuită prin 
.specii de comunlrare : le~ătu~a 
t•lelonică. tele~raful. oosta etc. Si
tuaţia este f'Vidcntă si în tnbelul 
rnodificărilor prezent:it antcriM. 

Kl Transformările plural-sinitUlar 

Aceasth sub<;titutie arc ca scop o 
inteiirare a nothm ilor. oaralel cu 
o creslerc a cxorcsi\;tăti1. 

Exemplu · 
_Adevărul în cc privcste interc

~ele c prea mult ascum; de dibăr.ii 
me$tesu~ite pentru a ni servi ca 
indreotare". CN. Ionrn. ..ln as!.(>p
tare•) 

Este clar că, în materie de inte
res!' multiple, nid adevărul nu c 
~ingur. 

L) 'fransform!l.ril<' num<' propriu
zis - patronlmlc1cfnic 'etlmt>
loll'lc 'ocupatfe etc. 

a) patronimie . mnma Grachilor 
( femeie de un devotament dus 
rină h eroism fată de copiii ei) 

b) etnic : fiii Albionulul c:; cn

:;lczii) 

c) etimologic : Rosinanta (E mir
(oag~ ; rocin -- mirţoagă) 

d) ocupatie : F1garo ( = irizr.r) 

M) Transformllrlle cauză-efect 

Dacă înlocuim. dintr-o unitate se
m:intic11. trăsătura de cauză prin 
aceea de efect si Invers. obtinem o 
mutatie semani1di care este de
terminată de orincioiul cauzalită-

tii. Sint oosibile a ici următoarele 
clasificări : 

M.a. Transformarea invcntator-io
ventie 
~ 

M1-am cumpărat o „Dacie" 
(=o maşină produsă de întreprin
derea de autoturisme „Dacia") 

M.b. Transformarea autor-operă 

Am vizitat o retrospectivă Tucu
tescu c- tablourile pictate de Ţucu
lescu) 

M.c. Trans formarea dlvinitllte-do
meniu functional 

Fără Ceres si Bacchus. rămine 
rece Venus C= Fără hrană - Ce
res esle zeita grinelor - Si fi'lră 
băutură - Bacchus este zeul vi
nului -. nu există dragoste - Ve
nus este zeita iubhii). 

M.d. Transformarea materie pri·. 
mă-produs finit 

S-a vîndut oentru un oumn de 
arginţi (=bani, sub forma mone
zilor de argint). 

N) Transformările subsfantial-ac-. 
cidental 

In acest caz are loc o mutatie 
semantică. bazată oe principiul atri
buirii. în care oersoana (obiectul) 
se inlocuiest-0 cu atributul. 

Vorbeşte pe ocolite {=pe căi oco-
lite). 

0) TransformArile continut-rt>ci
• plent 

O pauză de-o ţigară C=- o pauzli 
pc timoul cit se poate fuma o ti
gară). 

Cunoasterca acestor tiouri de 
transformări îi permite ziaristului 
să,, asil!ure un ({rad necesar de 
coerenţă sarisu1ui sau. S<\ se ex 
prime nuantat si olaslic. adnptind 
textul oe care îl redactează la 
complexitatea tot mai mare a eve-
nimentelor relatate. In abordarea 
subiectelor la un nivel de pro!eslo
nalitc.le sooril. folosirea. în !unctie 
de împrejurări. a transformăril'.>r 

necesare constituie un oas Jmoor
tant si semnificali\·. 

De altfel. asuora acestor proce
dee vom reveni odat'l cu discut.a
rca detaliată a tropilor şi a {;gu
rilor limba.iului ziaristic 

Rubrică realizată de 
Constantin LUPU 

şi 

Mircea HAl\IZA 

(continuare din pag. 12) 

<l 
Ş1. p<-ntru c.1 ne apropirm <le 

sffrş1 tul <'Onsemnărilor noastre, so
cotim i:iccesar să ne referim P<' 
~curt ~i la stilul şi nh·elul publi
cistic ni materlalelor apărutf' în 
cele- două ziare in sprijinul r<lu
cării tinerc>i gencratil. S-a spus de 
ntttea or· c<i de<.pre si pentru tineri 
trebuie să se scrie ... Hne.re.'>le. Alt
fel spu,, mtr-o manieră · vioaie. 
alert!\, oare <;ă captivez.e (Nu în
seamnă că pcn!ru cititorii mai ";rst
nici se poate scrie bătri:ieste !). 
Cum ? Firr5lc, fo!oc;ind gC'nuri m'li 
clificil<'. dar cu o mai largă au1li
enţă: re.portajul. inl„rviul, ancheta. 
Gazetarii constănţeni, spn~ cleosebirr 
dl' cei ci<' la Cluj-NapOC'a, au în\elps, 
se pa.re, m:ii bine .acest dC'zidemt. 
chiar clacfl rezuJtaicle nu sînt tot
deaunn P<' măsurn intenţiil or. 
Ne-am rcf Pl'it mai înainte la c·î
kva r<'portaje si in!Nviuri, semna
lindu-le. d<'sigur, şi pentru cali-

1<"1\ilc lor publicistice. Mai apnr 
însă şi reportaje ca acela intitulat 
„Manca tinC'rilor - emblema tine
reţii oraşului Medgidia", care <1<'
buteaz.i promiţator, chiar emoţio
nnnt. dar cind ie aştcpti C'.l ::iulo
rul să-ti clemonsireze> cu faptl' con
crete, su1?es1ive ceea ce spune fn 
t.itlu coru;!.a\i de7.'UTlăgit că acestea. 
chiar dacă nu lipsesc cu totul. nici 
convingătoare nu par. 

Am tn •ilnit. chiar în conte:.."tul 
problematicii noastre. si si•uatii 
mni puţin obişnui~"· Este vorbn de 
aparitia unor materiale. care. prac
tic. nu pot fi încadrate in nid un 
gen publiC'istic De ni~c'lă. „Ute
ci ştii la şcoala formarii multila
terale"(!). din .. Făcl''l". se ,-e'l 
reportaj. d.•r ptnă la urmă rămt
n<' un arlicol dr sPrvkiu, si acM
ta scris alambicat. ru fra~f' care 
nr supune la grele lnccrcăn chinr 
şi <'apacitnlPa d<' analiză a unui 
student de la rnologi<'. Şi ast:l. nu 
fn ;iltă parte. ci în .. „Pagina H
nf'rC''tult1i ". Dificultăti in fnca
dmarea in vreun gen publicistk 
cunosnrt <I<' noi prezintă şi rn'lt<'
r1alul npărut în cotidianul constăn
st..'lnt<'an <;\lh i:icn<'ricul „A vcm un 
tineret mmunat". căruia i s-n spus. 
nu s<- şhe dC' ce. r<'po11taj-nnchet;'\. 
Şi <'Xcmpkl<' ar pulpa să continll<' ... 

jr 
Ca de fiecare dn•:\ C'ind ne roc;

t1m opinia in spaţiul ;ifectat ru
bricii nP Iaţi'i, cons<'mnăril<' noas
tre .!:e vor un modest sorijin ::o
lc11ial. Ponte că n-am izbuti• c;ă 
rcli!'făm tot ceea cc es'(' pozitiv 
tn reflec<t.'lrca problematicii ele ti
npret în pn~inilc celor dou'i ziam. 
Sintem siguri că ~-au făcut mult 
mai multe lucrnri bune. Dar tot 
asa de siguri sintem si de faptul 
că multe din neîmplinirile <'Xi"
tenlf> tn aceln5i context d<' preo
cupări au r5mas în. .. penumbri\, 
ronvinşi c,l cel<' două redacţii le 
runosc mai bine deC'it noi şi le vor 
inl:tlura ci mai reped<'· Desigur, 
spre satisfacţia ciliiorilor ziarului. 
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rezentă constantă · noi inşine. Peniţa fină a ca-p şi totdeauna sem- ricaturistului face, de fapt, 
nificativă in pa- gazetărie - o gazetărie per-
11inile ziarelC>T şi cutantă, de atitudine, o gaze
tevistelor, carica- tărie bizuindu-se pe fapte, re-

tnra lui ANDO şi-a cîştigat flectind. dar şi i1ifluenţind e
de mult o notorietate pe care xiste1iţa cotidiană. Asemeni 
numeroasele premii. din ţară oricăre i bune pagim de pu
şi de peste hotare nu au ere- blicistica, caricatura lui 
at-o, ci au confirmat-o, A:VDO nu se mu:ţumeşte sii 
doar. Şi tot o confi1 mare - consemneze, ci comenteazii, a
nu o informaţie - este şi cuză, propune, taie în carne 
semnătura de pe desenele rie sau zeflemiseşte în trea
sale, autorui fiind lesne de cdt. întreabă sau c:i:c/.amă, a
recunoscut după „semne par- i;reciază sau respinge. Cu alte· I 
ticulare" imposibil de con- cuvinte, exprimă un punct de 
fundat. Ne gîndim la linia vedere, are ceva de spus. O 
si11ură, de o elegantă simpli- spune cu umor - dar nu şi 
tate a graficii, dc:r în primul ctt indulgenţă; o spune fără 
rind la atitudinea pe care o cuvmlc - dar şi fără echi
exprimă, la unghiul din care vnc; o spune glumind - dar 
priveşte realitatea. Este o ob- delo<" în glumă. 
servaţie uşor da formulat Jovial sau sarcasti c. tandru 
pentru cine i-a urmărit, de-a sau aspru. persiflant sau 
Lungul anilor, caricaturHc pu- compătimitor, umorul lui 
b/icate în presă şi care de- ANDO acoperâ o paletă lar
vine cu atît mai evidentd cu µă a genului. dar păstrează 
prilejul reu11irii i.or pe sime- întotdeauna meritul e:;enţial 
zele unei expoziţii (o dovadă de a înriora şi nu de a mo
limpede în acest sens consti-- leşi, de a trezi atenţia. simţul 
tt:ind-o şi expoziţia deschisă de responsabilitate şi nu de 

a le croate. Desenele lui ne fo luna aprilie la Galeriile de 
Artă ale Municipiului Bucu- descreţesc fruntea. amuzin.d, 

dar„. ne-o şi încreţesc, aver
reşti - GAMB). 

Octavian Andronic (ANDO) tizbid. Sintem îndemnaţi să 
este gazetar şi cu ochiul oa- luăm în consideraţie şi noi, 

privitorn. indemnul autoritar 
zetarului e privită şi lumea 
din desenele sale. O lume vie, pe care, într-una din carica

turi, un medic îl ad1eseaza extrem de reală, nici mai -rea, 
da-rnicimai bună decît este ea bolnavului: „Gîndiţi pro-

fund:". Şi. nu ne răminc de
de fapt, oameni care se con-
fruntă cu problemEle păcii şi cît să nădăjduim că figura 

noastră după acest... neobiş
ale războiului, dm· şi cu sîci-
ielile provocate de caHtatea nnit efort va fi mai puţin 
serviciilor. 1n fiecare dintre năucă decît a· pacientului de-

senat de ANDO ! 
desene recunoaştem un con-
cetăţean, un vecin sau„. pe Cr istina DUMITRESCU 

Gazetăr 
,1~""Wl]1T1 l ,I li 1;mryg:;'" 1111" 1 ''1 flii' 111 ' 
~-....:~ _ _,..,'_: _......, ·I ' I 

I, ;; ECO'\tJM_iSiŢi 
I EJJER6tA1 



în peniţă 

• Născut - 1946 
• Caricaturist (clin 1968) e Meseri<i pentru care s-a pregătit - pro
fesor de limba română e Meseria pe care o practică - ziaristica, 
redactor principal la „Informaţia Bucu
reştiului" 

PREMII: 

În ţară: 

(I Premiul II la Concursul de caricaturi al 
rovistei „Amfiteatru ", 1968 t 

• Premiul Uniunii Artiştilax Plasti:i - la 
Salonul Umovului, 1976 

li Premiul „Panait Istrati" fa Salonul Umo
rului, Petroşani, 1978 

• MARELE PREMIU - '1a prim'd Salon 
Republican de Grafică Satirică al Tine
retului, Costineşti, 1981 

8 Pi-emiul special ia! juriului - Salonul 
Caricaturii de Presă, Timişo.ar.a, 1981 

19 Premiul special al juriului - Salonul 
Umorului, Vaslui, 1982 

B Premiul speaial al juriului - Salonul 
Ca:ricatuxii de Presă, Timişoara, 198-1 

peste hotare: 
li MARELE PREMIU la Concursul inter

naţional de caricatură, Istanbul (Turcii!!), 
1!)78 

li Premiul II şi Plachet.a ele Argint la 
Galeria Mondială de Caricatură, Skoplje 
(Iugoslavi.a), 1979 

li Premiul specia:! al juriului la Festivall1l 
Interniaţionail de Umor „Naslratin Hogea ", 
Aksehir (Tuxcia), 1980 

• Premi•ul special al juriului la a II-a 
Bionia'lă I111te1in.aţională de Umor şi Gra
fică Militantă, San Antonio de los Banos 
(Cuba), 1981 

• Placheta de .aa:gint. la 1<1 3-a Expoziţie 
interniaţionailă „Umorul în sport", Ancona 
(I talia), 1985 



Despre 
NI.' bucurăm de o limbă b'J~t<"t 

in C'Xp.T<.'S,i şi locuţiuni, care SC' re
mru·c;1 prin intelcsul adinc şi for
ma lor conc-cntr.ata. A le cunoaşte 
si :t k folosi s int îndatoriri fireşti 
ale slujitorilor condeiului, 

Nu o dam am consl.<lt.at. in!'.ă în 
p:-cs.a noastră cum farmecul şi pu
te:·ea lor ele sugestie clil>par i n ur
nvi coniamina1·ii frazeolo~ict>, indi
rCt <i încruciş~1ri i unei expl'e~i i cu 
;;Ita. In urma unei astfel ele încr:i
c!şări, sec\•enţcle de limb[1 rczulfate 
nu mai au relief expresi\' <;>i sînt 
l!psite de culoarea îmbinărilor !e
x :c;lle-unic"ll. Se intimp!ă c:1 :meori 
~:-1 <;e ob(inci secvenţe ling\·isUre 
ff1r'l inleles. Ca în c'<emplul : 
.. ( .. ) loctiilorul mai·clui r<'gc mace
donean ( ... ) îndrăznise SA CAI CE 
C'U FOC ŞI SABIE malul stîng 
al Dunării, locuit de strămoşi i po
porului nostru" (Viorel '\•Iăi,: irc.anu, 
Geto-dacii - v itejii şi demnii stră
moşi a i neamului românesc, în 
,.Delt.a" - Tulc;ea, nr. l!J64, joi, 
18 decC'mbrie 1!)16. p. 2). Unele se 
.-ifH\ C'rc><1rea ? A călca <·u foc ::i i 
sabie. la propriu, adică a pune pi
ciorul cu foc„. ('!) C'sle o foT mu!:lre 
lip;;it5 de sens. A călca (tr.::nziliv, 
!1gur.at) cu sensul ,.a încălca" -
nu m:ii avea nevoie de com;:>lcla
rea „cu foc şi sab:e", deoa:·C'cc (He 
ca sinonime pc a cotropi, a inva.da, 
or !acestea înseamnă „ia intr.u prin 
violentă, cu forte rruiri, pc Ltn tf'
ritori u străin. pusliind (punlncl foc 
- s.n.) şi prf'1dind (folosind sa
bia - arme - s.n.) ". Pent;·u ex
prima.re.a unei astfel ele situaţii a
vem în limba romanii a trece (o 
tară. un oraş) prin foc şi sabie. „a 
distruge cu fort;,i .a:n'k1.lâ «• tar~'!. 
un oraş) „. expresie de la e 're. de 
fapt, s a şi plecat. chl' pri 11 con
L<tmina,rca cu a călca (pe cin<'Ya). 
cu sensul „a l invada . .a-l co!rnpi,• 
a-l încălca" - s-.a ajuns l~ , sec
venţa Hngvistic5 nerecoma"1clabilă 
din punct.ul de Yedere al intc'e
sul ui. 

Alte exemple : „n e cc, v~r!', <'ii, 
eu aşa cum îţi spusei. am d e toate. 
Sint pregătit pinâ în dinti." \!\. Po
pescu-Urzică. Aj utorul profcso1·ului 
Gurău, în Almanahul p:i•·intilor 
l!l87, Bucureşti. H>i<JG. p. H7) ; 
„(„.) secvenfclc fiind l e!;:i!~ can-la
cnp („.)" (LucI.an 00Tc·1. „Suavele 
cuYinte tlc i>a tru litere". in ,Toc~! 
de-a \'.1.c:i.nta - <:;unlimen~ a! cai<'
tulu:-proţ,'1'am al Tcatrului :Natio
n::il, Bucurci:.1i. iul'<'. 1936. D Gl : 
„Treaba ta, el.ar ne facem ele l''lfl5" 
(J\lexanclru Dum1. Crosul , în Ur
zir<i. nr. 7 (7:m. l:i iulie Hl86. p. 11). 

Contaminare.a, în primul cx<.'.n-
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şi locuţiuni 

piu, s-a făcut Intre a fi înarmat 
pină în dinti (prin extens;une : a 
fi foarte bine pregătit pentru orice 
s-ar putea intimpla), . a fi foa;te 
bine înannat", şi pînă peste cap, 
.,extrem de'· prin cuvinlul pînă., 
cuvînt-punle în transferul de cu
vinte de la o expresie la cealaltă. 

In al doilea exemplu, constatăm 
că a lega una de alta s-a î11crud
şat. lingvist.ic cu a pune cap la ca1l, 
ceea ce este altceva. In plus, ana
liza gramaticală a secvenţei ling•·is
Licc cap la cap ne indica '>Crterca 
cu bl.'.lnc (pauză albă) a celor trei 
unit.c"1ţi lexic..1\e, şi nu cum ap.:i.re 
în textul citat - cu cratimă. 

In ultimul exemplu. contamina
rea frazeologică vizează alte două 
expresii bine cunoscute vorbitor;ior 
de Jimba română : a avea baftă (cu 
sensul ,,a avea noroc") şi a se face 
(cineva) ele r is cu sensul „<a păţi 
o ruşine - a se compromit~". Ar 
mai putea Ii vorba t.ot. atît de bine 
şi de expresia a se face (cineva) de 
ocară, cu sensul ,.a ajunge demn 
de baljocură " . 

Şi încă două cxempie în care 
intilnim conti.11llinare;, frazeologic~: 
„- Cc vrei să mai faci, iepura
şule ? Uită-te : sint a proape 12 
înarmaţi pin-la g1t ~i noi n-avem 
decit o lopată ~i un cuţit rupt ca. 
sll. Ic ţinem piept [„.] ·•. Clleana 
Busuioc. Substituirea, în Almanah 
estival, Luceafărul l98!i, p. 270) ; 
,.lntr-o altă încăpere lucrează co
lectivul de mode şi flo r i. Asta în
seamnă flori şi pălării , fără să fie 
Cloarc la. pălărie". (C. '!„ Atelierele 
iluziei, în Jocuri dc!-a vacanta, 
Suplimenl al oaielul•1i-program al 
Te,1trului National - Ducureşli, iu
lie. 1906, p. 14). 

!n primul text, rontarr:inarea are 
loc intrf' „/\. SE SATURA PINĂ 
IN GIT", expresie cu sensul „a fi 
dezgustat, a nu mai suţ.ort.a l!n 
continuare)" - M-am săturat pi
nă-n git de mucega iul de babi. 
(Ion Cre.angă - D .L.R.C.) şi ex
presia „A FI tN AR.l\'lA T PlN J\ !N 
DINŢI", J.;i .al cărei sens ne-am 
referit deja. 

ln al doilea text, iîn loc de 
,.F'LOARE LA URECHE", expresie cu 
sensul „lucru fără însemnătate : în
tîmplarc care nu-i menită ~ă-ţi insu
fle îngrijorare". apar•' floarea la 
1>ălărie, carC' ~stc o s:mpl \ îmbi
nare d e cuvinte (CU FLORI L :\ 
PĂLĂRIE înseamnă afişarea stă
rii de bucurie. consemnarea atmos
ferei sărbătoreşti). 

Dorin N. URITF.SCU 
Rodica UŢ A-URITESCU 

,,MA64ZIN 

ISJOIUC" 
(l ÎfflJ)Jiflit 

20 dt tllli 
Luna aceasta, ~MAGAZI:\ 

bTOHIC" împlineşte 20 de 
ani de apariţie. Pentru o re
vistă, doua decenii reprezin
tă virsta maturităţii, a depli
ne·i „aşezări pe făgaşe", 1Ln 
loc bine def init in ansamblul 
presei. 

Meritele pentru care nume
ro.5i cititori au inclus şi păs
treaza revista între lecturile 
statornice sînt muite, dar 
p~·intre cele mai importante se 
numara, cred~m. faptul că 
trecutul patriei şi al lumii 
este cercetat din ti.nghiul de 
vedere al p r ezentului, prin 
prisma centrelor de intereş-, 

de preocupar11 ale contempo
ranilor ; investigaţia pare a 
opera asupra unei realităţi 
incă vii, nu a indosaria acte, 
documente prăfuite. Se reali
zeaza astfel o operă de infor
mare - amplă, competentii, 
adesea inedită -, dar şi o 
importantă operă de educaţie 
patriotică. 

Sînt merite pc care publi
catia şi le-a cucerit în ani, 
pe care a ştiut să le păs· 
treze, să le sporească, astfel 
ir..cît felicitărHe calde pe care 
1<' adresăm colectfoului re
dacţional cu ocazia aniversă
rii constituie nu doar fires
cul aest colegial la o zi de 
sărbătoare, ci şi semnul unei 
preţuiri profesionale pc de
plin meritate. 

Revistei „Magazin istoric" 
şi gazetarilor care o reali.zea
z<i le urăm succese trainice 
în activitatea de viitor, în în
deplinirea exemplară a im
portantelor sarcini ce le re
l'in ! 
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azetari despre gazetari 

Perpessicius 

. .Ziarul este, în primul rînd, 
OQliDdd dt iieCilf C Zi 

n victii de toate zilele" 
• 

. 4 fost Perpessicius gazetar în 
':cepţiunea pe care o dăm pro-
/rnunii şi cum de altfel o defi
CŞIP Şi „/Jicţi.onarul limbii roma-

le moderne: .,persoană care lu-
ert~:ă într-o redacţie" ? La pri
m~ ,.edere, e greu să asociem nu
mele eminentului critic şi istoric 
literar la conti119entul mare al 
scn1torilor interbelici. C<lre au fă
cut propriu-zis gazetarie. Mai ales 
daca luăm în consideraţie câ de
b~tu! publicistic sub acest nume 
Perpessicius l -a făcut în 1915, în 
Cro~ica" lui Tudor Arghe::i şi 

Gala Galaction. cu versuri. elegia-
a $i cd la 30 mai 1918. publica 
io gazeta. ieşeană „Arena", co:1clasrl 
de Demostene Botez, un fragmrnt 
de 1oman. 

Si totuşi, autorul „Mznti1milor 
C"l!ir~ a fost. chiar in an•i. în
delungaţi (1929- 19.51) dt a ocupat 
catedra de limbă şi literaturii ro
mărni la liceul „Matei Basarab" 
d1ij capitală, unul d~ntre cei mai 
cc:iri ş! mai stimaţi pubiiczşti. din 
pr.gi~ill.' cultura.le ale presei. noas
tre 
lntr-adevăr, numele ltii putc>a 

/i înti!n!t frecvent în ziare .~i rc>
riste precum „Gîndirea" (în pC'n
cda de început a publtcatiei). 
ldera europeană", ,.Buleti11ul căr

tii", „Săptămîna muncii inft'lc>c
luale şi artistice" a lui Camil 
Petrescu, ,.Mişcarea literară" a lui 
Llrm Rebreanu, „Viaţa literrtrc"'. 
.l.inirersul literar" (pe care l-a 
condus iritre 1926-1927 straduin
du-se să-i imprime o noua orien
tare), „Cuvintul" (pînă în 1933. 
cind ziarul a căptătat o coloratura 
politică 11a.ţionalist-şovină), .,Româ
cia literară" a lui Cezar Petr„scu, 
„Acţiunea!' (între 1940-1944j, iar 
după Eliberare la .. Revista F1m-
daţiilor Regale", ,.Victoria" lui N. 
D. Cocea, .. Lumea" de sub condu
rtrea lui G. Călinescu, .,Jurnalul 
de dimineaţă" al lui Tudor Teodo
rescu-Branişte. „Viata romt~nească" 
(in al cărei comite t de condvcPre 
s-a aflat un timp), „Gazeta lite
rară" ş.a., pentru ca din 1910 pînă 
astăzi acelaşi nume să figur11ze la 
loc de cinste, in calitate de direc
tor-fondator pe trontispici ul n~-

vistet ,,l\1anuscriptum" . 
Cind în 192.1 !şi făcea debutul 

în calitate de cronicar l iterar în 
revista lui F. Ader ca „Spre ziuă", 
el circumscria de la incepui sfera 
preocupărilor spre care c; •·1·c să-şi 

ţndrepte cu precadere ak1:pa, ma.i 
mult, delimita cadrul îniCmntml 
căruia înţelegea să-şi exzrcite în
deletnicirea ce-l pasio1za : „!ns:irn
narca mea c, în primul rind. a
ceea a unui cronicar. ln măsm:a 
mijloacelor fireşti, VOf ME~GE 
lN PASUL TIMPULUI (subl. 
noastrci) şi voi face ca rubriC'.1 <t

ccast,i. să fie cel putin st•n:rsala 
un<' vitrine d" librărie. Nume şi 
scri('ri ce apar în geamu! libraru
lui se vor vecl('.1. trecîncl c:it mai 
ncînlîrziat şi -n acest galnnl<1r. Ne
posedind însă arta bunului decora
tor, nu mi se va lua în nume de 
rău de voi aşc1..a cele din ~tinga 
la dreapta şi invers, adicci de voi 
vorbi de fructul tiparului într-o 
ordine la voia intimplări1. Voi pli
vi însă orice prejudecată ~ectară 
şi mă voi sili :.ă consemne?. orice 
operă, din orice zonă ar veni. Nu 
voi pretinde nici un soi de ccrli
f iC'at. cu excep\ia unui buif''.in ca
re srt arate că opera e v:iccinată 
cu un cit de relativ interes ... Voi a
luni:?a cit mai hotărit. ca pc-o sa
t:mii., ipocri7.ia şi, vorbind de o 
scriere, voi căuta să transcriu cit 
mai lăn;iurit ecourile, abi.l distinc
te, voi vorbi. cu alte cuvinte. cu 
pa!>iune, dispreţuind sau lăudînd 
du.ml imprejun'lri". 

Dupc'i. cîţiva ani, cind li apărea 
primul 1;olum din ser ia „Menţiuni
lor critice" . ce rc>tmea cronici de 
la debutul din 1923 pină în 1927. 
el relua în prefaţă profesitrnea de 
credinţă , subliniind că autorul 
.,vrea să vadă în culegerea aceas
ta de cronici literare în primul 
rind o serie de mărturii nlc unui 
ceti1or. mai mult sau mai puţin 
în cure-nt cu producţia. literară 
contemporană din România''. Şi 
continua cu modestie : „El (auto
rul n.n.) se fereşte, cu sl:iruintă, 
să se considere critic şi neutrali
zarea celor doi termeni ai titlului 
nu c de loc intîmplătoare - pen
tru că nu-şi recunoaşte nici însu-

ş1ri did::icticc mc1 un an..Jn•'..! dor.
mat1sm, rării ele care, parc-se, tri
ticul nu se întrupcad1... Informa-
ţiuni. directe, un<'ori m,1i trmi.'i-
nic(.', alteori sugerate. a:~ unei 
\'il.'\i literar\! - pentru care. dup;I 
vorba p.atronului spiritual al cărui 

nume tr<.·munim scriindu··!. Sainlt!-
Beuve, ne-am sim\ii pasiune de 
nvocat, - aceste pai;:ini sint, ne 
place să cr1..>ckm. şi do\•ac!a unui 
<'X<>rcitiu de bun simţ critic, alt
minteri zis, de gust". 

Obsen;ator atent, de fiecare zi, 
îndeosebi al fenomenului literar, pe 
rare l-a cn11sem11at şi comentat timp 
d<> decenii. cu deplină obiecri!:itat" 
dar şi cu o afabilitate care nu o 
dată i-a fost reproşată, Perpessicws 
s-a consi<lcrat totdcau.TUI. nu numai 
un croni.car pc plan cuLtural al 
timpului său dar şi un scriitor-ce
tăţean. în sensul cel mai nobil al 
noţiunii. O dovadă peremptorie ne-o 
oferă şi masivul volum pe care-l 
scotea în 1970, cu numat un an îna
inte de stingerea din 1)iatu. sub tit
lul .,Memorial de zi.a.ristică". tn 
cele cîteva pagini ce tin loc de 
prefaţă, datate 1967, Perpessicius 
clecantează tocmai temeiurile care 
l-au 'indc11"~nat să-şi adune în vo
lum text<> cc reflecte! preoc•ipiiri din 
diverse domenii ale actualită:ii. al
tPle dedt ale vieţii literare şi car<>-i 
conturează tocmai profilul ele nazci
ta1·: .. Mi'tr turii ale unei activitil ţ .i 
cc se situe.1zfi. pentru cea mai :11are 
parte a articolelor. între 1927 ~i 
inclusiv 19:l:l (perioadă în c:irc a 
lucrat în rPdactia ziarttlui .. Cu1•în
tul" n .n.). 0lc întregesc ~le o parte 
o carieră scriitoricească. într-un 
plan mai pu\in cunoscut, s1 zic<'m 
de critică socială, iar pe de altă 
parte, prin aceasta chiar. -;e adaogă 
unuia din capitolele istoriei con
temporane. aşa cum s-a reflectat 
el în sensibilitatea unui spect~tor al 
<'i, indepondent şi cit mai obiectiv 
cu puti ntă. Deşi oglindind a$pectc 
\'ariate, ceea cc uneşte, cu firul lor 
roşu. toat<> aceste ecouri ale nctuu
lităţii poli ticc. sociale, cullurnle <'Ic., 
este timbrul lor comun. ci.tmosfcra 
oarecum blazată ce le-a ,·âzut crC's
tindu-sc de la zi Ia zi. pe răbojul 
întimplărilor, scepticismul. în ciuda 
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oncaror defini\ii, militînd totuşi. 
propriu condiliilor parlicu!arc, în 
care i-a fost dat autorului sa 1a 
contact, să runoascu si s,\ glost't.C 
acest crimpei de istone contempo
ran:"i''. Enumerind cit era din „dc
zamăoirill.'"' cu care a fust confrun
tat în ac<'a perioada cll' :itmosfcr;i 
oarecum bla7„'lhih. cronica1 l1l îşi ex
p1·ima limpede dorinţa d<' a-si vc
rlC'a nwncle insert~ în rindt•rilc con
dc1cnlor cc s-au arătat recrpt1n la 
1'1·rnimr11t111 cotidian „A ii inso\it 
- s~rie el - toate actstc scene 
nh> umu aceluia-.1 i-;pc>ctacol. cu tot 
atitc.1 semne de intr~bnr~ 1·itc iro
nia punl' la indeminfl (c;1ci sînt rr.ai 
multe modun de a spune udcvărul) 
şi r;1rora \·iJtorul k-a ciut un r~
puns conform cu incloic-life 11chi\ate, 
iata, în bună part(', cart• a fo::.t eon
i ri butia cctf1ţenească a c1~n icarulu1, 
din care a socotit ca po·1te oferi 
o intiit• cule~erc oc-ntru acest ~rr.e
monal df'! ziarist1ci1·„ Zinrismul nos
tru de sori!inte scnitoriC(';tscă cu
noaştt> o lungă şi glorio.1s1"1 tradi tic. 
El încc>f)C'. pentru a limita la vea
cul ele fată, cu Nicolae Ion.,::1, ctitor 
filsă <'~al, clupă Emint'sru. şi 3e con
t inu ii cu acei scriitori cnrc au în
rhin:H comental'iului zilnic un timp 
m,i mult sau mai puţin c.-.n'inuu, 
dm rindul cărora amintim pe Oc
tavian Goga, Tudor Ar~hNo:i, N. D. 
Cnc<'a. Gala Galaction, l\J1h<..il Sa
doH:mu, Victor Eftimiu, Ion Vinea, 
Jon Pas. Camil Petrescu, Cezar Pe
trescu, G. Călinescu. Pompiliu Con
!.t.'.lntinescu, Şerban Ciocule.<;cu, Geo 
Bog1.a, Zaharia Stancu, Tudor Teo
dore<;cu Branişte, Eugen Jebeleanu, 
Deme>;<;lcnc- Botez şi. cle:o;igur. lista 
nu (' încheiată. Acestor nume. fie
r.nre cu nota lui dist nctiv~. năzu
ieşte să li se adaoge şi autorul pre-
7A'n tulu i «memorial d<' ziaristică--, 
în nădejdea că cetilorul, fie că a 
fost contemporan cu c-poc~ . fie că 
n-a cunoscut-o. \'a a!la in nceste 
pa~ini un temei de- ronfrunlare. un 
prilej de documcntatic ~ i chiar, 
poate, o brumă de pt:1ccce .. ·. 

Pentru a marra dit:ers1tatea te
melor abordate. Perpessicius îşi 
grupează textele în cite1:a capitole 
sugestiv intitulate: Poli lfC<', Victime 
el(' r!lzboi, Editoriale, Salariali şi 
pensionari, Şcoala. Pacifism. Presa, 
Academice. Ardealu I. Litere şi cul
tură. Arte, Varia. Deşi. prl.'cum se 
rede. un capitol apartl.' est„ ronsa
crat presei. luări de po:;iţic <ile pu
blicl.ţtuJui în problem<' le17ate de 
practica oazetăriei. dl' indatoririle 
pazetarului se întHnesc iii multe 
din p.1ginile acestui „memorial de 
ziaristică". Astfel. int r-un articol 
din 1929 el intert'ine într-o pole
mică i,.ţcată de ziarele libPra'e. A
rcstea acu:au pe acei oazrtrrri ale 
caror rondeie isi tociseră a.scuţisui 
in criticarea stărilor dr lucruri din 
ta.ră. dupci venirea la pulere a. na
ffona.l-ţărăniştilor. „Nu nu sintem 
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mulţumiţi şi n-avem de cc su fim 
mulţumiti - scria Perpe~sici.is -
dacii J)livim Ia desfăşurarea zilei 
CNl de toate zilele . Nu, presa n-a 
rncetat să fie aceeaşi 1mc.~ine a 
\ 'ietii publice, de pînă acum. şi do
vadă st.,u acele rezerve pe care în
şişi preopinentii noştri le baq:1 
d(' sec.1mi1, oricit ar fi de atenuate, 
oricit nr fi de bc>nignc. Sînt în ţara 
astn lot atîtea dur<.>ri ş i to- alîtea 
suferinţe ca şi pina acum. Ba, d<ică 
e să Iim drepti. se parc că sint 
chiar mai multe ca înaint<'''. Şi 
clupa ce trece in rel'i1>tă citl.'~·a dm 
aceste „dureri". publicistul conchi
de : „Nu, presa nu t•!>le numai bi
rou I de înregistrare, amorf. insen
sibil, care pune faptului nuci o cli
chcli1 şi-l prezinl;l 11ub forma lui 
brută. Presa interpr<'l('ază. Şi presa 
trebuie sfi ştie în oncc caz mai 
mult clecit fiecare cetatcan în par
te, îndemnat de sc•e:t lui nepo!•)liFi 
şi ncr?1bdăloare dup.'i un !rai mai 
omenesc : presa trebui(' s.i ştie şi 

să .spuie că toată aceas ,1 întirliere 
n pr<>facerilor se datoreşte ruinelor 
pc cure le-a lăsat <Ic-a lun<,ul şi 
de-a latul acestei tari. o guvP.rnare 
prorund silnică". (re fieri re la gu
t'l.'T11area liberalei - n.n.). 

Ridicindu-se impotriL'a ;;iarp!or 
care, in a.ceea.şi perioadă, reclamau 
instaurarea cenzurii pe cOn5id.eren
t ul ră în presei. ar predomina „men-
talitatpa dizoloont-revolutionară". 
gazetarul Perpcssicius notează : 
„Ziarul este, în primul rîntl. oglin
dn de fiecare clipă a vieţii de toate 
7.ilcle. El înregistrează şi iapta bu
nă, şi gestul de laud:"i, după cum 
nu scapă nimic din umbra care se 
lasă aşa de des peste int..'Tltii şi le 
omoară, in faşă, ca în poYestea flo
rilo1· ucise de ger". ConsidPrînd că 
.. viata publică, goopodăria de sl~1t, 
în special, în toate ipostazele el, 
este un bun colectiv. o rezultantă a 
tuturor eforturilor cctătene•li". co
mentatorul nu vede nici un motiv 
ca „greşala unui drcŞlălor, mai mare 
sau mai mic, cinismul !unctionăresc 
sau lacunele gospodăriilor d" stat" 
să SI.' hucure de „indulgen~a din 
partea presei". 

1 ndem nul adresat d<' faimosul 
Stelian Popescu, directorul ziarului 
„Universul", absolvenţilor de licee 
ca în. lunile de vară sa devimi pro
pagandişti „culturali„ la sate. ii 
oferă lui Perpessicius publicistul şi 
dascălul prilejul unei t:e11emente 
polemici cu .. spelunca culturală din 
Brezoi.anu". în articolul publicat 'a 
12 iunie 1928 sub titlul „Sfaturi de 
vacantă". Du.pa cc stigmatizeazli du
plicttatea personajului devenit mi
nistru de justitie liberat. el scrie : 
.. Dar sfaturile de vacantă? Este c1;ca 
c<! a născocit mai de curind oficio
i;ul ele dimineată al s:iuvemului. î n
tr-un articol de fond îndeamnă pe 
absolvenţii de licee s;i nu nesoco
tească, în drumurile lor prin tară, 

o misiune care li .>e oferi 
care o pot implm1 fără r 
taie de cap. •Universul~ ii 
absolventii de şcOiil.lă eoni 
propovăduitori a1 lupl<'1 
coolismului, agenţi de cu 
„ Uni\·ersul», care n depre<: 
tiune:i de cultură. ncmuir 
proliferanta multime a cu;• 
adăpaţi la felurite bugete de 
.sau municipale, îndeamnă a 
ele\·ii de liceu să trl'incăue 
\·acan(J, să cadă a.c;emcni l!i 
p„ capul bieitlor locuitori a 
lor, .supţi de t9at~ lipitorile 
rilm· liberale, să-i povl1tuinsd, 
dăscălească, să-i inaJ:c Asta 
rhcama «cultură„ în ;„„:,~jul 

111versului„". 
La adresa aceluiaşi Stel.411 

pescu îşi îndrepta condeirrd 
şi i11 articolul ce-l publlC4 
numai alte citei•a zile s11!> 
„Catehismul ziariMului". Comt 
fat:orabil o initiatit•ă 4 zia 
români de a boicota, în sem• 
protest impotrira cenzurii, r 
nilr oficiale prilejuite de co11' 
,,firii lntelegeri a presei. Or(il 

la Rururrşti, Perpe~sicius 4i 
f<'Mă dezaprobarea fat4 Je a 
nra net ostilă acestei acţiur.i. 
tat11 ele conducPrra ziarului 
t•crml". în speţă de Stelian 
cu. „A fi ziarist în conce:>\ia 
nntreprenori de public1l.1 e -
statâ scriitorul - înseamnă a 
un predestinat la slugă:nit1a 
vemam<>ntală. la a~1 lmatis!"' la 
pPt it, şi C<lffi atîta... Din ~ 
inM1, mai este presă în \a . 
ne:i~că. Hotărirc-a de abtine·e a 
mi lc-lului de luptă, nlcs de ad 
rile de tiarişli, consolca1..i. 
rfl nu se pQ«tc vorbi de un 
hism al ziaristului, care sli r.J 
ceapă cu impentli\·ul liber:aţii 
solule a presei, suprimari!a c 
ş1 celelalte anexe''. 

Deplingind. într-un articol, 
iulie 1932, nivelul scăzut de p 
tirc al celor ce se prczentaseri 
examenul de bacalaureat, Pr;;t 
CIU.~ preconiza, printre mas•.nle 
nite să contribuie la Tidicarca 
velului de cun.oştuite al adole 
tuor şi <>ditarea unui ziar cu 
ci/ic bine determinat, adresct 
c1usiti celor de pe băncile şcoli 
. Noi credem - sublinia el -
să avem pretenţia de a fi desro 
rit cine ştie ce Americă 5i făr:i 
invităm autori tatea superio.1ră ~ă 
însuşească brevetul, că acest 
se poate încerca prin introduc ... 
ziarului în şcoală. Şi p<?nlru a 
bine înţeles. nu 7.iarul nostru. 
:.:iarul pentru şcoală, anume !d 
din care ar lipsi tot ceea ce şi 
mai putin pudică dintre pee:i~ 
ar găsi excesiv, dar în care s· 
afla toate elementele de viată. 
inlere11. de pasiune chiar pe c 
Ic inchidc în sine ziarul de l 
zilele. Apărînd, să zicem, săp~· 
nai şi (cu o populatie aşa de 
meroasă şi neunnărind nici un ,. 
tig) fiind capabil de perfeclim· 
succesive, ziarul pentru şcolari 
informa pc toate tărimurile, llr u 



::iări legăturile de orice soi ale ţă
ra noastre cu vecinii şi cu restu I 
"'i. ar vorbi de evenimentele is

tor.ei contem.porn.ne şi le-a1 judeca, 
[ără să mai vorbim de crnnicile de 
tot s,Jiul, de literatura sau de ~uges
tJlt ş1 impulsul pc care l-ar adu
c~ t~turor disciplinelor. Şi lucrul 
ruc1 n-ar fi de altmmteri :>rea nou. 
Diapozit ivul, filmul documentar, 
dh'Till în muzică, 11i-n alte ţări ~i-n 
d.ul limbilor, radiofonia, chiar şi 
;a r:oi, au încercat să asiste şi să 
ajJte şcoala modernă a iimpului 
dm urmă. Nici un auxiliar, gîn
desc, n-ar fi la înălţimea ziarului 
ll nici unul n-ar pasiona cit ziarul 
j)fntru şcoală, nici unul n-ar putea 
dereni instrumentul de stimul a
letliv şi de dezarhaizare a şcolii, 
ca ziarul. Cu singura rezervă, ir.a1:e, 
:.t.rşi, cit toate avantajele la un 
oc : să fie un ziar mai mult tlecît 
o cated ră, o tribună mai mult de
cit un amvon şi o carte <le joacă 
:141 mult decît o sală de festivi
:.lu 
Perpessicius nu scapă pnl<nul de 

a saluta, în 1933, apariţia la Cluj, 
a m:istei „Oind românesc" (redac
:i;!.'i de Ion Chinezu) sau, Llt 1929, 
r.: Brăila, oraşul său natal, a re
ri.stei literare bilunare „Luceciftirul 
li'erar şi artistic". „Faptă de cul
~-ră şi de orgoliu regional - no
m:!ă el cu entu.ziasm dar şi cu 
:cephcism - „Luceafărul literar şi 
artistic" aduce cu întîiu-i număr o 
piobilizare_ de • ~ovotam~te, ~r.aţie 
carora revista 1ş1 are ex1stenţJ. as1-
g-.rată cel puţin sub rapor.tul colabo
rănlor. Pentru că sub celălalt ra
port, al încurajării cititorului şi a l 
exactităţii abonatului, şi noua re-
1".5:.i din Brăila va urma legii c:>.re 
cc:nl!ldă toate publicaţiile periodice 
cin ţara românească - afarâ dacă 
perseverenţa şi ingeniozitatea cole
~-!:ii meu (avocatul şi publicistul 
I. C. Sava - 11.n.) nu vor izbuti 
să inlringă îndărătnicii seculare. 
care datează pentru noi de pc v:·e
mea prenumeranţilor la foi le lui 
lliide Rădulescu". 

Ul stingerea din viaţă, în 1929, a 
lui George Ra.netti, cronicarul pu
blică un ar ticol intitulat „L<L moar 
tea unui gazetar vesel", în care 
sch1Jează în cîteva rî.ndun numai 
PJ!retul apreciatultd umorist, şi din 
care cităm : „Sîn t şi gaze lan \'e
seli Din aceia care înveselesc pr in 
darJl cu care surprind metehnele 
~:neneşti, prin umorul cu caro:? pre
untă. în oglinda placid deformată, 
urechile de asin a le unor onorabili 
con!emporani. Sau prin comicul vi
ulent în care inundă pe alîţia alţii. 
b afară de aceia care slirncsc ri
iul ori de cite ori pun mina pe 
celebra pană de giscă, suferind mai 
puţin decit spiritul tras de păr sau 
;;.inia jumulită. George Ranetti, 
~itorul de curînd trecut în sinul 
drepţilor, a fost mai cu seamă un 
w.etar vesel. Descinz.înd din Anton 
'Bacalbaşa. prin calitatea de ime
.:.a::i ostilitate a spfritului, dar ri
d.=indu-se totuşi mult peste nive
lul calamburului cu orice preţ al 

Gazetari despre gazetări 
autorului lui ,.Moş Teacă". George 
Ranetti a crescut în umbra marelui 
Caragiale, al cărui „Moftul român„ 
a cunoscut o glorie binemeritată şi 
în paginile c~iruia a colaborat cu 
suficientă discreţie umoristică şi 
George Ranetti. „Zeflemeaua·• (re
vistă editată de G. Ranetti - n.n.) 
n-a urmărit să !ic, mai la mma 
urmei, decît o rt.'<..x!iţie a „Moftului". 

Pe marginea u11ei anchete între
prinse de o publicaţie franceză a
vind ca temă raportul dintre lite
ratură şi politică, ~nchetă ale că'l'ci 
conchJzii arătau că nenumăraţi iluş
tri scriitori, de la Jules nomai1is la 
Paul Va lery se pronunţasnă pen
tru ieşirea oamenilor condeitl!ui din 
turnul de fil.deş al izolării (era. în 
1933 după instaurarea hitwrismului 
în Germania), Perpessiciu:; scrutea
ză problema în cîmpul literelor ro
mâneşti. „Pentru părăsirea turnului 
de fi ldeş - observă el - pledează 
fără îndoială, trecutul. Şi .Nicolae 
Bălcescu şi :v!ihail Kogălniceanu şi 
Vasile Alecsandri au cunoscut cîm
purile marţiene 3le politicii în care 
au m ilitat, iar unii d intr-in5ii şi-au 
instalat pentru întreaga lur viaţă 
cortul, precum Kogălniceanu''. Pu
blicistut ţine să -remarce însJ că 
această atitudine militantă a scri
itorilor noştri a fost dictată de 
epoca istorică în care au i.răit, epo
că a impUnirilor unor man idea
luri naţionale. Cit despre Eminescu, 
exegetul operei poetului aminteşte 
nu numai de „verdictele satirice ale 
„Scrisorii II I", acele violente pmn
!letare cu care au fost sti~mati
zate, pentru de-a purud, toate ul
cerele poJi i icii noaslre de partid'', 
dar şi de întreaga activitate publi
cistică eminesciană. ,.Eminescu -
notează Perpessicius - d fost de 
asemeni ziarist şi cită bucurie i-a 
adus cunoaşterea culiselor politice, 
cită amărăciune mai bine zis, toate 
articolele şi toate caietele :;ale o 
dovedesc. Politica şi Emir.eseu au 
s ta t faţă în faţă ca două tărîmuri 
peste cat·e nici o punte nu s-ar fi 
putut î!Ttinde. Afară de antenele 
luminoase pe care genialul pamfle
t3r le trimetca, la răstimpuri, în 
bezna politicii" . Puntnd intreuarea: 
„ce s-ar putea. spune despre pre
zent ?„, publicistu! c0'1stata în con
cluzia. articolului său : „Epoca noas
tră cunoaşte însă o altă descindere 
di n tu rnurile de fildeş. Este areea 
a literatului în pro.5ă. Căci dintre 
toate epocile, aceea de astăzi rn
noaşte cel mai mare număr de 
scriitori mi li tînd în cotidian şi în 
actuali ta,te". 

Personalitatea unuia dintre aceşti 
minuitori ai condeiului puternic an
coraţi în cotidianul şi în actuali
tatea. anilor ' 30 avea. s-o evoce in 
1959, m cuvintar ea rostitei la inau
gura.rea expoziţiei volante „ A lexan
dTU Sahia". „El reprezintă pentru 
breasla n~tră - declara vorbito-

rui - unul din exemplele cele mai 
elocvente ale categoriei „artiştilor
cetăţeni". cum i-a numit cu multe 
decenii în urmă Dobrogcanu-Ghi!
rea pc toţi acei scriitori care se 
inspiră din dramele vieţii curente, 
care întcleg că viaţa e o luptă, ci.ac 
se cere condusă în spiritul justi
ţiei, aşadar al omeniei, şi că obli
gaţia de onoare a scriitorului este 
să lumineze căile nesigure ale vii
torului, împrăştiind picla deasă a 
instinctelor şi promovînd toate acele 
înclinări nobile ce înfrumusetead1 
viaţa omului~ acest pămint, expus 
atilor forţe centrifugale". Trecind 
în re vi.stă activitatea publicistică a 
Lui Sahia, „fie aceea a creaţiei pro
priu-zis literare, fie acoca a co
mentariilor ziaristice pc margin<>n 
e\·enimcntelor ce-i cad sub obser
vaţie'', Perpessicius ţinea să .mbli
nieze că p1iblicaţiile perioJice „Veac 
nou" şi „Bluze albastre", .,al căror 
animator Alexandru Sahiu a fost, 
se deosebesc fundamental de pu
blicaţiile confraţilor săi. c:nd „Blu 
ze albastre" se proclamă „Revisl-. 
de lil<Jratură pl'olet.ară", lilulalurn 
nu e de fel platonică. Problemele 
muncitoreşti au fost întotdeauna în 
centrul preocupărilor lui Alexandru 
Sahia". Iar mai departe, referin
du-se la prezenta reporterului Sal1ia 
la procesul intentat con.di1c<itorilor 
grevelor de la Atelierele Gri;:iţa, 
din februarie 1933, Perpe:;~irius re
marca - de astă dată cu ochiul 
criticului de rafinat discernămint : 
„Revizuirea şi rejudecarea procesu
lui la Craiova îl află pe Sahia în 
rîndurile reponterilor şi .irticolul 
său „Ultimul act din procesul C(•fe
riştilOJ'", tipărit în „Cuvîntul libe1"1 

din H iulie 193L. repr<?.'.intă cu 
ade\·ărat una din paginile cele mai 
desăvîrşite ale ziarismului său . '1'~1-
bloul pc care îl gravează în cu
vinte Sahia rivalizează ;n tinctură 
şi în puterea de sugestie cu una 
din planşele priot.enului :.âu, picto
rul şi graiicianul Nicolae Cristea.„ 
Căci este în scrisul lui Sal!ia„. o 
sobrietate de gravor, care-şi scoate 
efectele din alternarea de nt>gru 
şi alb, şi la care cuvîntul, rn şi 
săpătura în lemn sau piatrit a gra
vorului, are relief". 

Ce a i11semnat pentru publicistica 
literară condeiul sensibil ai lui Per
pessicius ? Mărturia lui 7.aharia 
Stancu, publicată în „Scî.nteia" din 
2 aprilie 1971, dă un răspuns în
cărcat de semnificaţii: „Puţini scri
itori a iubit generaţia mea aşa clE> 
mult cum l-a iubit pe Perpessicius. 
El era prietenul nostru, mai mare, 
susţinătorul nostru, mai mare. Se 
ocupa de cărţile noastre cu price-
pere, cu înţelepciune, cu generozi
tate, totdeauna cu inima caldă, în
ţelegătoa:re.„ ". 

Conata.ntin DARIE 
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·• Am văzut• Ne-a plăcut• Vă 
L 

:i scurt t!mp dup:'i recent.."\ p!en.ar.1 „ 
c.c ..... 1 l' c.n„ în spiritul :>:trci.111•.r 
sublinia•e în C'U\'Întar.: 1 .sc~'l'":"t„1i·ulu1 

gerwral al partid 11u1, lo\'ar.işul Ni.:-l I· 1• 

CC'auşl'scu. t.1arul „'i<·inlt'la·· ~1 inl\laL, ;ur:c~.,.v, 

în 1x1tru numere (inccpind 1.·u 5 .aprilie) .Son 
daju. „scint1•ii• în . it:lu.;tlitatea ecun mica" ml·
tula: Care ~lt' s tadiul reali :.tării 11lanului '! Opl 
secrc,.a1· un •r eoni. :C'!e 'udeten • de JXll ticl 
(Bacău, C„.rn.ş-Sc\·enn, Dimbo\;ţa, Dolj. .:".far.:.t-
mureş, S...1tu NLa.re, Slb u şi Tulcea) .:1..i rfi-;puth 
acestui soncl.'.1j .ur i'tlîntl măsurile adoptate în M'o
pul realiz:·1rii riguroase a planuJu1 1~ toţi indic.:\ 
!orii ~ullik1livi şi calitativi Ră.s;>Unsurile cun
st•rnnatc de co:-espondcnţii z.a.ruJu: din jude\•~!e 

in\'esti~.1tc (dt! mentionnt ca au !ost akse arl'!t> 
jUdete cai·c nu şi-au indcplinit inte~rJI p. "\nul 
la 1,>l'l•tlut·1iu fizică) C\"ickn\iază f<1plu l că p111l 
c11xiLa cauză a 1rămînt·rilur în w·ma uu 1epre-
1.cnLat-u nl•ajunsw-ile în organi:t.<n·e..i şi condu
CE!l'ea p1·0<·cst•lo:· de produc\ie, în ulili1..area co
rcspWldLt~ue a cap.:.1citătllor de produciie, .:i rl!-
1.ur.sclor matcri.:Ue ş1 enerGctice, abaterile de ia 
no!·mcic <l1 .... ciplinei <le plan şi tehnologit:e H.etine 
.1tc.:nţia critica sc\·cr[1 1,1 adrc.osa acelor central<• 
şi m inislt•re ele re.sun e.tre nu n\spund semna:l clc;r 
pr mite dm inl:cprm.lcn şi Judeţe, cnt1ca tormu
la:<i. in cunduzulc din fin.:1lul anchetei-.sond.ij. Tnl
tiati\'u zi.arului se constituie astfel înt.r-o mo<lali
t'.?:e pubhcbl.1c.'l opt•rat1\'i1 de intervenlic intr-un„'l 
din prublcmt.'lt.' de .slringcnti'\ actualitate pentru 
l't·o:iomia 11~1\1011.ală, chcmînd la mt\suri e~icicntc. 
mobilizind şi dinamizînd enengiilc celor dil'l'lil 
1mplioa\i in realiz.:u·C'a exempk1rr1 .1 plimului la 
lllli indicatorii cantit.alivi şi de calitate. 

o 
grafice dt• 

pa~rna rlin'.l.mică. .atent gindiU\ atit 
din p~nct cit> vec\erc al t'()fl1inutulu1 
vari'V şi echi librat, cit şi ~11 formuk1 
pre1.enl~ re cste „Actuallla t t'a în agri-

cultură·· in.ser.1t:'."1 în 1.larul „România lib~ l 
l:.l uµr .ie, rea!i?~1t.1 de Eugen S.."15~ cu 
con.:.;p•,n(!entilor 1.!a;ului din t' •cv.i iu.., 
tarii. Sub un tillu-d1. ·nwre : „Fit'care oră b 
de lut·ru, folosită din plin. p('nlru terminare• 
cel mai scurt timt> a semănatului", pai;rna 
în e\ identf'1 necesitatea ci in 1.ilclt• u1m;i'Tlar 
cimp s.1 fle mubilil',ale tu.."\!e lor1e:lc 
campaniei pr-inw·-un t•ful't exemplar şi o n: 
sa$tJ! lilă, a.-;tfc! incit c;impania s,1 lie încheia 
Cl'I m;1 scurt li1np. Folo.-.ind modalităt1 pu!J'ici 
diverse -- sînl in.~eratl' ştiri dL'-Wrc cei l"e 
terminat semănatul sfeclei de ;-,'.lhar (12 jude: 
sînt t'>onsemnate ac111mi. initint1vc. şi soluti. 
\·aJoare de excmp. u ,Jemn de unn.;.it, sin~ p 
cale. ,,ub titL.l „Cunoa-,teţi ca.eul "?", core;;: 
dentc pe aclres"\ C• .-rntetului ext•cutiv al cor.: 
ului p1>pul..u· ju<lciL' in Buzău. pc adre.->a T 
tului N'vnumic de producţie pentru cullur<i 
toiului - rL\:l~izal:J11i1 pagm11 reuşesc s.t re 
alC'n\i~1 cititorilur, oterindu-lc u!ile su, 
EchilibreJză sug~ll\' pagina o fologr.Uie i. 

m cenlru (.ap.al'\inind fotoreportL•ruJui ~icu '' 
un gr.aCtc. şi acesta judicios pl..::~:1', prec .::i 
nabr.cilc din panle..1 de jo.s a pagin i, care s• 

dentiază prin titluri şi subtitlun bine ale. · 
monst1 illl.I o<lal<'i mni mult că nu exist 
ncintere~nte. ci numai moduri 
tare u ac~lor.a, (l.'>OC1.1lc cu lipsa de fantcl!t 
de gîndire publicistic<\ vie, interesantă, atrntL 

S 
a lutar[t ini\i.1ti\ a publte1stică 1 
relor „Drumu l social ismului - li 
<loa"a ş1 .,Steagul ro'lu" - P~•iw: 

C(lre au org;·mi.l..'1.t v acţiune de pr('Să ct 
:mb ;enu-icul . .tn spirilul orictaril .ir şi indt 
ilo~· secr,•tarului genet'lal a l partidului, l<N 
::'-iicobt• Ceauşescu" intitula.tă Pc maglslrall ci 

Fără suparare ! 
(a.şa t"Um in!en\iona. filr I ind·. 
z.aristul) la pronumele relat;• 
tcrog.uliv „care'". rcsµecllv 
„pulsul muncii" Su rccuma) ...,, 

DE PRIN PRESA 

e Consonant ş 1 armonic.„ 

Citlim dint1··0 t-ronică lilt•,·ar:t 
ap:\rut[1 în „LutC<lfărul" (11 ~1pri
li1•) : .,Acest ·n11·.;.col n:t.urhu.: 
(unde emul e in\eics C'1 n:itm· 1 şi 
C•mcep<.' e\ "lu\i~\ civilizaţ:ci ome
ne->li ca pe un fenomen de !nnin-
tan• urganid în sensul ci interl.1r) 
reiC"sc din~r-v tratli\ic t·u virs::1 a
prw1>c imcmorinlii şi tTebuic in\e
lt>s t·a u formt1 de re\'ii:;ora~·<! ,1 

unui spirit consunnnt şi :.irmo·a c. 
in\L·lcgator al u n.versului prin p1 n
purtlilc lui incrcntt.'. O !i:er.1tur(1 

în e.s<'nta ei ecolo~istii, precum t•:ac 
li:cratum rom1lnri. nu ar putc1. tl" 
.'.lltfcl, să m-:...iificc ac1.•.a.s::1 t:)fllpJ
nenl:\ care ia t1r1 sl."lbililatca Gntr,1-
polo~ic:ă, izbito.:irc". 
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ADUNATE ... 

Oare tine:ji cititori ai revi.stci 
„Luce~tl:'\rul" se vor ~1propn tot 
m„w mult de literatură, o voi· dc:>
c.t1\1 toi mai lesne ~1tmu a'itl~l ele 
cronici '! 

e Punctuaţie 

Cl• poate Ii mai simplu C!t.'Cit .1 
p lasa punctele şi vir~ulele, scm1wl" 
cxclmn[u ii sau ale întrebării '! U•1 
detaliu căruia de multe :x1 nu-1 
acordăm nici o atent1e. Şi lot de 
multe ori, ajungem să exprnnr1m 
.tltccvu dcdt nt' propun~m. L'n 
exemplu din „Srinlrla tincrciu1111 • 
(10 .-1pr:lie) : „Dai· ~u \'Cder:1 .:·ir•' 
c.slc pul>.uJ muncii J,1 Bude}t1 ·1 • 
A~a cum e scrls, intrcbarea se re 
h:r.1 l.1 \'e bu. „n \'edca · ·:..1 ve-
tiem sau să nu n•1lcm ?). D·.ic.1 
dup,\ „sfi vedem" autorul pl:ls;l 

doua puncte, 1ntreb.1rca se rcfc.rca 

ca nu e delr.c acelaşi lucru ' 

e Cuvinte care . . 

C!lăm cl 1ntr-o cron1c~1 1le 
pl.astică publical[1 tn „1"1.icâu lt 
şului" C:ll m-.·ui.ie) : ,Drept 1ai' • 
ti\ eslP invocat p 1minl1..i ca l 

unifwatuare a cct:.1 cc • fo•t <' 
ceea (·c este - o marca t~ 11. 

babil m.atc.'\" !) .c,\m .. \l >1re 
oameni, ele roade, d1• m1l•1ri. Cll 
minite.."\ lărînă-mamii, ca sub;ec1 f 
obiet"t. st• \·[aclcşle prin percnita'Al 
mat :1bstr 1clă conceptual clecit L!!· 
pul P•' care-l implicl1. 1lupj cu:: 
.:.tc<·epl(1 ~i lreccre~t c.:i u in~:e:: 
ge;. 1H1• (\'eZI ab>.lracl :711'Cil cad. 
.:.1 lui l\I 1rccl Pa\'el clin SJI fer· 
til•-J ''. Şi. tlin aceeaşi c1-.m:cJ: Ca 
atare. t.'1cmentc ale unei t~irnoio,,. 
superiv re îşi impun htcs:: p~ 

zenta. anvclopale (s.n.l in nosl:l.bi 
ce albastruri (s.n.) v:-! inwnde,cen· 
te ( . .. ) ' !n hmb:t română C'J\in~u. 
„albru;trn" nu arc plural. ln limb.1 



lectivă 

văzut• Ne-a plăcut• Vă semnalăm 
knelul - de la mină la cocserie. P01·ninc! de la 
lap1uJ ca 1n jude\ul HunedOJrn fiintooză una 
o nlre cele nw1 mari unine cocsu chunica, iar in 
Va!P:i Jiului se rimlizează cca mai m • .u·e produc
r1r de cărbune pentru cocs, in.itiatorii aciiunii 
lt'1U propus să depiste"-e cau.Gcle defici<'ntelor 
~ aixu· pe ace.i.<;tă veritabilă mu~islralt"\ <I căr

bunelui, deficiente care ~1icve.::iză - C.'.lnt1t.aliv 
; oalilaliv - asupm realizării producţiei de ct•cs 
~1 .ire consecinţe negative iasupr.1 întregii pro
duc;1i de metal, a coslw·ilor, a t.'t.'10l11ai \i indl
Cl'.ori de ctrcien\ 1 Serialul de articole, ::ipârute 
ronrorr.1 ent în ce.c două ziare (sub scmnătu;·iJe 
u1 Dumitru Gheonca si Dorin Gheţa, dia le

d.1c1 • .1 - „Drumul socialismului") ..iduce a;.tfel o 
C(lntributre clicienta la mobilizare..i tuturor co
~1\"elo.r de oameni ~1i muncii 1mplica\i in ace.,,t 

iroce:; complex. de la producător la cei cc pre
!ucrMză cărbunolc, de la I ucrlttori i feroviar. ce 
a.1i2ură t1-.insportul, la specialiştii din domeniul 
rerretarii, în vederea coreJări i cfurlurilor lor în 
dl~!ia realizării ritmice şi de c..rJil:tle a sarci
nLvr ele plan cc le revin. 

Acliunea comună .a celor doua ztare, mo,ldl! ta te 
de implica.re eficientă a prt•„e1, li·a încheiat cu 
a;iar1\ia în nr. din 9 aprilie a unei mese rvtunde 
o:ganiZo(llc l:i .sediul Combin.atului minier Valea 
J,aJui cu cadre de răl>pundere 1mplicar..e in asi
;urarc.a :ritmici• integrală, 1.1 par~mctri SJ!)~riori 

de ca!it.1te, a cărbunolui pentru cocs. 

I 
n ziarul ,Jnaintc" - DoJJ (W martie) 
remarcăm pagina oonsac:r.ilă îm plinirii 
,a 25 de ani de la încheierea cooperati-

1'.l.al'i agncultw·ii, intituk"ltă „Pol :.1na Marc - oa
m~ni, fa1ltc realizări in era marilor lransrormări so
rblistc '', pa~ină reaLi.:ată de Mircea Caoţăr şi ilus
l:ol\J sugestiv de Dan Stănescu. Apelind la am.inii-

cronicilor de artă , îl dot.lnde~lt: E 
drt'Pt că ... iam·dopează elt•mentc 
~ehnuJ•Jgl cl.!. 

e Vorbe, vorbe, vorbe ... 

nlc unuia din primii preşcd inp ..i CAP .. Drum 
nou·· . a•porlt•r.1! 1 •• Lutc~ie s 1 mfa1iŞ<''-" cu r,rc~

n.1ntii drumul ace!>lci comune doljene. cu toate" 
m"indrcle, obst.acolele 'rcmclnice şi împlinir ile te
meinic durate - rezuli.al .al slirăd~iniilor oameni
lor accsll'i ,1şezări. Este conturat astfel noul destin 
"1.1 salului românesc (."Onlemprn·• n. cicstin strins 
legat de treapta matura (ttinsă cit' agrkult•ll"a 
nOJ.SLr;'t socialist<.1. Discursul rcpo!"lc1·iccsc, !Jucr.t 
şi conv.nJator conieră paginii \~1loarea unui suc
cint documentar, în care peste ima~ lnoa t1·1..-cutului 
.se .supr.apune imaginea unui prc.lC.'1.t luminos. plin 
de infa1ltuiri ~i ct1·Litudin.l. 

P 
ul>licată în cadrul r ubricii „Etio.1 „; cc:1i
t.ate.'\ în !umuw 1.iptc1- ··" din .,infor
maţia Bucur~tiului" , ancht t:t FamiH,\ 

la proba educaţiei, semnată de Sorin Ilolban si Ya l. 
Voirulcscu, c.1părută în numărul din 18 .uprili se 
con.'>lilute, prin argumentele propuse de uul011, rn
tr-o C<>nvingătoarc- pledoarie 1>l'nL1·u deplina în\<' 
lcr,crc a nilului educativ al 11milil'i, pentru • c• • .;pon
sul>ri1t~1te şi P'l:igcnţă .sporit.i .a parin\ilor în t•du<=a
rea l"Opillor. Lipsa de timp invoca t.1 de unii pa
t"inti, de fapt dezinteres şi comodiLale, po.."lte d uce 
- a:-:1 c:um t•xemp!i.Lcau rep lrh.•rii p::'in cazul re
lak1t - la grave abateri ale unui m inor d e L1 cle
menta.rele norme ....Ic e~icii. cu con.secinte i n p!an 
m r;1J şi .soci;zl Dincvl.J de va!ooH.•a educa t1v.:.i a 
excmplulu1 , ancheta dovedt'ştc certe c~1l ilăti publ i
cistice alit prin modul de stnwtw·.are 1u n:.iten~1-

lu.Jul fa.plic dl şi prin stilul ci.ir şi c:mc1s, lipsit 
de podoabe stilistice inutile ; ('C<'tt cc nu înscam n i 
111.~ă expunere seacă . .aridă, lip:-.it.i ele s<.'ns ib:Iit.alc 
şi c~tldură, c1 echilibru şi rigoare.>. 

DE PRIN 
Fără 

PRESĂ 

OBSEfiY.\TOR 

supărare! 

ADUNATE ... 
Tot d1ntr-u cronică do art::i pbs

tidl, publicat.\ în „înainte" - Dolj· 
..St:tilucirea p..i.5te1 şi t.rn:r~turmu
m culol"ll în ech1\~ent pictur.t.l .<I 
formei conc1·ete confcr[1 (;o:isi.st ·n\:1 
e\('nimentului viu fiec.:1.1 ui d~?al i u 
şi ima<;inii în totalitate. n;.i li\:·i1 o 
d~scretă dar persuasivă inllltr 11 e 
r::im.:.ntică. O.arul sau colon.ilic ln 
armonic cu vii.:rorea formei. rele-
1ind clementele escntiaJe ale PX
presie1 plast ice, ne convingi:!, rr.o
tlvind recursul modalită~ilor (s.n.) 

e De uz curent e Mănuşi cu suflet 

tebmce şi de t ratare pe deplin a
decvate". Precizăm că, în transei e
:-ea citatului nu am „p1er<lu~ ·• unele 
·::rgu!e care ne-.'.ll· fi a1utat, p...ale, 
să intelegt-m mai mult din .. ari.is
t rele considcratiun.i ". Mai prec -
zâln, de asemenea. că „r.:cursul mo
dalită\ilor ... " înseamnă altc~,·~1 cie
cit „a recurge la mod.:t.litu\i.." 

Un titlu d in „P ent:u patrie„ 
(3 a7) ~ ,.Centenarul \.·ea.. \"..>i.m · . 

Titlul ar de,·eni &rcu de n\l'k;; 
dacă ne-am gîndi la .,cn:.ul l' \. :l(·t 
al cuvintului „cent.enar·· : 11110 -

nirea a o sută de ani dt• la un 
anume eveniment, sarbatorire.1 a
cestei aniversări). Trebuie s.1 recu
noaştem însă că titlul e porfcct 
limpede, dat fiind fapt.ul ,;~1 a de
venit cw·entă confu1.ia intr~ sub
stantivul „centen.'.11'" şi _.djccti\'ul 
„centenar'" şi la fel ele curenta 
)o;Ubstituirea lui „centagen.ar·• cu 
„centenar··. Nici o problemă, deci : 
sc intelege ! Nu e nec.!sur să moi 
fit ~i corect. 

)le-am m int111<1t, nu o da.u. in 
insemn:1r ile cuprinse in .icc~t.1 :·u
bridi, de „inriorănle " po:!,ic.:. (~C 

lirismul cc bintuit• ne„tăvili L prin pre
sa noostt·i\ . Se intimplfi, însă 1~1 nu o 
dată), ca t'fl•ttul 3-;up1\.1 cititorului 
s:"i fie nu l•lllo\ionant, in'.ll tato:, ci 
il.at·i.ant. Şi ~ist.a pentru t:<.1 uităm 
că ş1 mclarorclc mt logica l •Jt", re
gulile 101', pc c::ire poeţii le rcSPl'C
tă. Un exemplu din „Vrrna1ri noi" 
- Ci1hi.rm;i (7 m.1rt ie) : „l\.Utnt•şa de 
zăpadă d~tnlelatrr (I pri• Mi \"c::-11 ne 
oferă ghiot·ell .suflt!luhu ci. :;;i 111ina 
noastra ii culege tremurit~oarn, scu
turind V< !urile de lumini". ale <'ii 
pei ··. Cu alte cu\•jntc (pro:1.a1cc, rl'
cuno;.iş•em) : ghiocei! sufletului.. . 
mănuş11. 

BREP 
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Propuneri pentru un posibil 
al ziaristicii române 

muzeu 
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Publicistica românească 

acum 100 ele • ani 
La încc1mtul anului 1887 apăreau în toată ţara 169 de ziare 

ş i re\ ist<' : cotidiane, săptămânale, bilunare. lunare, trimestriale, 
a nuale sau... ..du pa port:\'', rum veckm în subtitlul 1mblica(i<'i 
„RcCorma ·•. Dintre ac:c·stea, 116 apăreau 13. Bucureşti, iar <'ci e
l alto în marile oraşe : Ia<;i . Craiova, Galaţ i, Tur nu Sevel'in, 
Birh~d. Brăila, Fo1·şan1 şi alic 22 de localităţi. Pe „spcdalilăU ", 
periodicele respccti\'c c•rau : oficioase'. bulctln l', liil'rarc. mlH
tnl't'. mcclieall', so<"ial i<;tc, umori'!ticc, ororcsionall'. politH·r, cir 
informaţi i , rcligioaM•, ilustrai<'. Dintre c:c•lt' 15 publiralii rar l' 
a1>•\rt•au zilnic, h'l'i erau în limba fr.rncezJ. ')i una in limba 
german:\. ln cursul anului, au m ai apărut a lte 38 1le (Jcrio11itl', 
dcti, 111 total, in 1887 au apărut în toată ţara 207 iiarf', r('vis tc 
şi b ul('tinc. 

Cotidianele 

ln Oucuresti npărcnu ur
m loill'E·u• p 11blicntii :t1lnic~: 

„Lpo<'.l · .•. lclr:{raful", „Uni· 
H rsul", .. Voiota nation.1lă", 
„Românul" (u•ndw dl• v1rt· 

til 1 C. A. nosett1), „Itomfm ia 
lil><'l'.'i." (director August Trc
boni u Lnurinn). „Nathmca", 
„ ltcfonna ", .• Rcsboiul " : toa
te în limba română Aooi : 
„L'lndc11l'ndance Roumainc" 
s1 „ I a Liber te roumaine·•. în 
franccz;"1 şi „Rumănisclwr 
L loyd'·. in germanu Cel mai 
\'ech1 dintre aceste ziare c1·a 
„ltom:inul". Fusese fondat în 
anul 18CiCi, de C. A Rosetti. 
Cl'l mai răsoindit z ;11· era 
., lt l'sboiul" („Unnersul", m
fiinL1t in anul 1884, 1: l'i\ nu 
prinsese .rădăcini adinci> 
,.Rc.>sl>olul" <lPărca din lll77 si 
M.• f1cusc cunoscut pn:. cli-- . 
nuh cu un ;iJt ziar „Rt'<obo
iul " au!"1rut tot în 1U77. sub 
conducerea fostului asoc111t ul 
proprietarului intiiul ui npă-

r ut. „ România lil>l'ră" a n\•ut 
şi un supliment lilt:>rnr. care 
a apărut în cite\'a duminici. 

La D1 1~ov a ap[u·~ t. în 
183<1. „ Gazeta de 'l ' ransllva· 
n ia ", 111;1 1 intii s{1pLămi1w . wr 
din 18a.J. 1.ilnic. mlnd titlul 
„Gazct.i T1·ans il\'ankl". Ln 
S1 >1u. p imul o di „, 11 fost 
„Tribuna", ap:r·ut .11lrc <tnii 
llJU l-1!103. „Lupta" a <11>.1rut 
la laşi. intre an • 1884-W'ri 
- in um·le perwade fiind <'· 
dit;1t zilnic. apoi săpLumînal 
sau b isflptilmînal. 

Reviste literare 

Dinli c cele 11 re,·îsle li
ter,u-t• car<' apăreau în anul 
1.Ja;, C< 1 mai \·cch1 l'l'a 
„{..u11vorhil'i litcral'c". cuno-;
cuta din lllG7. cu upal"itic b1· 
lunaru. In decursul an11lui 
ll!ll7 a..i mai apărut urmf1tua
rclc reviste al căr<11· cor1tmut 
era nrC'<lomlnant I ar 

„ltC\'Î!>t.1 independentă", c
ditat:i de Alexandru .i\lnec
cl.1nsk1, la llucureşti, ln l in
nunrie 11Hl7. ca o conli1rn:irc 
a revistei „Literatorul" C.1 c.i
rci a rnriti<' inc• 1ase:) 

., Lupta literară" a ao~rut 
la Rucurl.sli. sub concluccrl'a 
lui Delavrancea <Barbu Ştef. 

p „,, tffll l •p,, a. 

ROIAllA LIB ER·A 
/. „. --..._~ . ........... ..........., -- „ „ 

-===X=e:.,.- ... -

De la Vrancea - cum sem· 
na ,1lunc ). Pi·imul arnmăr 
poarta <lata lD aprilie. inr 111 
ct >ill•a 2U ;iprili•-·. 

„RC\•ista nouă". Director 
B P. I l.a!->dcu. ŞHl in;:cput 
ap.u.\„1 la 15 decembrie. A 
a\'uL o cxlstentf1 mai îndclun· 
gati1 - pină m septembrie 
1895, lunar. 

Reviste socialiste 

ln H;S7 isi continuau apa
ritia <.:' 1u 1 1 blicatii sociulls· 
te • „Gutenberg'·. inriintatft 
în IU86. la nucureşti si 
„Lam)la", la Brăila (tot din 
1836). Anul 188'/ a sporit nu
ma rut ace! or publicaţii. La 
l ianuaril' a aot1rut „ Viito
rul", la Turnu ScvNin. sub 
conducerea socialiştilor S. 
B:111iu ~i D. Secară. Arătind 
starea muncitorilor din Româ· 
n:a re\'ista scrie : „Arl'i ce 
lac averi si clădesc palate 
p1 in munca proletariatului. uu 
gt'i iii s{L nu le dea mai mult 
decil -~" u mo'tră <l<.' io.nrnL 

.. ~uncilorul " a fost editat 
la In,i. k cunoscutul mili· 
,1r • Sv,,;rnlist V. G. l\lo:-tun. 

A lp!'irut siiptăminnl. de la 
1 noiemhdc 1837 pinfi în au
,.:u~t l IJIJ!J. Sti reamintim că 
in anul 1U8R V. G. Mortun 
purta cu minclri<' titlul de 
deputat svcialist - fuscsl' a· 
Ies. primul din rîndurile so· 
cia:islilor. la alecerile din ia· 
nuarie iaaa. la Roman. 

„ Dc;,robir('a '', .. orl!an al 
1Jar11clului muncitorilor". a 
apărut l:i Bucurcsli. ele la 12 
dcccmhrie JU87 pini'i Ja V O· 
prilic 11188. avind ca tintă 
prin ci pal:i : „sâ militeze 1Jcn
tru or,qnniz:irea r>olitică sl 
p:·ofcsionaHi a proletar:,, Lu lei „. 
Publicatia necasta a fost inl· 
\iată şi condus:! de mLmbril 
Cerrului l\Iuncitorilor din 
nucun•sti (inl n1at in 18117): 
AL Imw:;cu. Al Olăncscu. 
Anton Bacalbasa si altil. 

„ Lumina", Ducurcştl, dc
ccmb1 ·1c 1,1(17 - iunie 11188. A 
fost inrnntată de dr. Ştefan 

Stincă. Publicatia s-a ocup:it, 



cu Precădere. de situatia in
telectualilor din epoca respec
tivă a capitalismului, arătînd 
cit de exploatată este munca 
invătaţilor subordonati inte
reselo1· exploatatorilor. 
Să reamintim că acum o 

sută de ani cea mai prestigi
oasă revistă a fost „Contem
poranul", care s-a ocupat. 
Permanent. de literatură si 
de Problemele sociale din 
tara noastră. A apărut la 
Iaşi. de la 1 iulie 1881 si 
oină în mai 1891 - în pri
mi.i ani bilunar, apoi lull.'.lr. 
Principalul conducător al 
„Contempora nul ui " a fost so
cialistul Ioan Nădejde. Lo
zinca sub care a .apărut : „a 
face cunoscut publicului ro-

mân cum priveşte stiint:i 
contemporană lumea". !n 
1887 i ntră printre coln b:ira
torii permanenti ai revistei. 
C. Dobrogeanu-Gherea (c:ffe 
colabora periodic din Hl35). 
Printre colaboratorii de sea
mă ai „Con tem poranului ·• 
s-au mai ailat : Constantin 
Mille. Sofia Năde.ide. N. Bel
diceanu. I. Păun-Pincio. Ver
suri a publicat si Nicolae Ior
ga. Teatru a publicat V. G. 
Mortun şi Sofia Năde.ide. 
Prin tematica politică a aces
tei reviste se poate afirma că 
s-a pus o bază nouă publi
cisticii socialiste de la noi. 
La fel şi în critica li terarii. 
care a cunoscut în acel de
ceniu atribut.e de seamă. Este 
sufident să reamintim că 
prigoana !mpotriva pJagiaio-
rilor, pornită de la redaciia 
acest.ei reviste, a avut succe
se răsunătoare. 

Propuneri pentru 
al 

Reviste ilustrate 

Citeva dintre revistele cul
turale. literare si stiintifice 
din anul 1887 le numim „ ilus
trate", pentru că îşi împodo
beau onginile cu tot mai 
multe desene si foto~rafii -
asu cum cerea publicistica 
vremii. La Oradea a apărut 
mult apreciata revistă „Fa
m ilia ". condusă de Iosif Vul
can (1865-1906). Pînă în 1880 
a apărut la Pesla. apoi la O
rc1clea. Revista a avut o exis
tentă alit. de inclel.umrată da
tori tă cola boro.lorîlor pre
.lenti nermanent în coloanele 
sale : George Banţiu. Timotei 
Cipariu. Al. Papiu-Ilarian. 
J\ron Densuşianu. Nicolae 
Densuşianu, B. P. Hasdeu, Ni
colae Iorga, Petre lspirescu 
şl a l ~ii. 

„Gazeta săteanului". care 
noartii deasupra titlului men
(i unea „Revistă Ilustrată En
ciclouedică". inaugurează. în 
.nnul 1887 o practică nouă in 
imprimare : gravurile colora-

te. Comandă la Paris desene
le respective (flori. plante. in
secte. animale) care au di
mensiuni constante (6x9 cm). 
sint colorate frumos şi sînt 
iipite în pagini. în Jocurile 
lăs-ale speria.I libere. Deci. iată 

un posibil 
ziaristicii 

muzeu 
A 

romane 

începutul tiparului în culori, 
la noi ca. de altfel. si 
peste hotare. pentru că încă 
nu apăruse tiparul complex 
in paginile re\'islclor. „Gaze
ta săteanului" fusese infiin
tală în anul 1884. la Rîmniru 

Sărat. prin străduintele lui 
C. C. Datculescu. A apărnt 
pinl1 în anul 1904 . 

Almanahurile 
Calendarele si almanahuri

le pot fi trecute tot in r în
dul publicaiiilor periodice -
ca si analele. In 1837 Acade
mia Română a publicat vo
lumul XX din Analele sale . 
Ia:r dintre alm.anahuri men
tionăm ne cele mai reusile : 
„Almanahul Literar Ilus-
trat ", care publică. în editia 
din 181.11. poezii de Eminescu 
(Luceafărul, 98 de strofe), Va
sile Alecsandri. Iacob Ne,gru
zzi ; apoi crilică si proză de: 
Titu Maiorescu. Ion Creangă. 
Ioan Slavici. B. P. Hasdeu. 

Alman.ahul revistei 
„România literară" - un mare 
succes : s-au vindut două e
diiii în luna ianuaTie rns7. Cu
prinde poezii ele : Emi·nescu, 
Matilda Cugler-Poni. Anton 
Bacalbasa. Proză semnează : 
Sofia Nădejde. D. Telem. 
Con~tanlin Miile. 

I on lH UNTEANU 

~e\ltsta 
lfo.st.ll'ată 

• • • • .y 

EncklopedJc~ . · 
,,ff!"'- *"'-li" 

t::. : -<~.~~t't"ţ.~'r-' 
r ~~~~:.e.~!r 
:;.;" ~';1)~~~~'!" 
~: :;~:·~ ,~ . «_...~Xt~T~; ~ 
~-*"""~-~ . . ....... 
: ~._ţ.,_<»~«~4'A).;.o'h~>J»... .;, 

33 



" 

34 

• Un scandal. Un mart: 
scandal a a\.'1Jl loc mai zilele 
tre;:u!() în Ti,pograf1a d-lui Gr. 
Luit. unde &e imprima ziarul 
„Lupta", din cauza unui arli-

. col a;>ărut în numărul de la l 
aprilie intitulat .. Un om ~ri
culos", în care se ataca. în
tr-un mod violent at.iiudinea 
ret!elui fată de voiul dat de 
Camel'ă prin care s-a dat au
toriwrea guvernubi de a pu
l.ca încheia eonn'n\ia provi
zorie ri.1 Au.'Slro-U~aria. 

De aUd p<;li\ia .si Parche
tul au desfăşurat o mare acti
vitate. Joi dirnin~.ala. la ora 
st.', d prim procuror Andro
nC<:;cu, judc;:ătorul de insi1iuc
ţ.c St'itescu. p!"<lcuroru l Pa
raschive.o;;cu. comisarii C.iili
nc,,cu şi L('()ngi'>polu, cărpila

nul de iandarmi Slănculescu. 
un ofi\er şi lrE>i st•rgcnli din 
oraş s-au prczenilat la re"lac
tie si în urmă la administra
ti11n!'a ziarului pentru a în
t.1·cba cine c aut<irul aPlico1u
l ii a;>}iru t în „Lup1a" in a
ces'<' din urmă zile şi au ce
rut mant1•'>'.'TÎ«ele 

D. C. B::icalbaşa, redactorul 
7.iaru:ui. :i r<i.s.p;;ns d-lui An
dronescu di direc\ia ia răs
punde.rea tuturor arhc;:ilelor 
publicate, iar cîl despre ma
nuscrise ele au fost distruse 
ca de obLcei. 

D. rprim pro~uror a insistat 
căutincl prin hîrti1. dar n-a 
găsit nimir. In urmă a decla
rat că va aştepta so~irea <l-lui 
G. P.amt care de cu seara 
plecase la Iaşi. 

Pe la orele' 10'. nu !>o()sil din 
n"'u la redacţie <l. judc-cător 
de instr..ict ic Stătescu işi d. 
procuror Par;,schiv~cu. pen
tn1 a 'În1rC'bn dacă in aoevăr 
rl. Panu a pl.ecal din B..icureşti 
şi dacă manu<:<:ri.s<.'l.c' acelor 
;irticol<' nu .se pot g{1si. 

D. Bacalbasa a dnt acelaşi 
r.;ispuns 

Corectorul 7.iarului a fost şi 
<'1 che-m<J L la Parch<'t şi intrE'
bat de j.ude~itorul de ;mtruc
tie cine este aut<irul arlicolu
lui şi cine seri<.' de obicei ar
ticolele polit:ce la „Lupt.a" : a 
răsp1.10> că nu poale l'ă-şi a
ducă aminte cine a seri~ şi la 
a doua chestiune a răspuns 
cil ~ lîngă Panu, Bacalbaşa 
şi altii. de multe ori se rpu
blică ant.ie-0Jc straine redac(iei. 

Aceleaşi întrebări s-au 'PUS 
lucrătorilor tipografi, care au 
răspuns că nu pot ş!i autorii 
artic0lc~or pc ('are le culeg. 

După aceea au fost du.şi la 
politie, int~ sentinele, în 
două odăi separaite. Au fost 
re'inu(i mai multe ore. Pagi
natorului i s-a dat drumul. 

La 3'/2 Gr. Luis, prqprieta
rul tipografiei. a fost chemat 
la Parchet prin mandat. 

La Parchot în;,.ă d Luis n-a 
mai fost interogat căcJ toc
mai atunci s-a rprimit dep~ 
de la jud<'Călorul de tnsh·ucţje 
din Iaşi. prin care e<>munica 
că d. Panu a declarat că e 
aulorul acestui arlieol şi că-şi 
ia toată răspunderea. („Gu
tenberg", 7 april~e 1887). 

• Procesul d. Panu, rpeniru 
atacurile publicate 5n ziar.11 
„'Lurpta" la ad re.sa regelui, se 
va judeca de tribunalul 
corcctional IX' la mijlocul a
cestei bni. Cel din1.îi membru 
al baroului nostru. care a de
clarat că ia apărarea d-lui 
Panu înaintea tribunalu.kl.li, 
este eminentul avocat. nubli
cist .şi băribat oolil\.ic d. N. 
BJ-irember~ („Răsboiul", ) a
prilie 1887). 

• AJJărăt.orii d- lui G. Panu. 
Afara de d. N. Blaremberg 
care .s-a oferit cel dinilii să 
apere rpe G. Panu înaintea 
tribun alului, !>-a mai declarat 
cie anărători d-nii N. Fleva, 
G. Mirzescu. Gr. Păuce<;cu, 

Gr. Macri. D. Plopescu. pre
cum şi d-nii J. Ghica si C. M. 
Miclescu. avocati din I.aşi. 
D. Panu neavînd •timp să-şi 
prepare apărarea deoarere 
abia luni va iputea să studiez~ 
dosanil ,si miericuiri e înfă~;
sarea. s-a de::is să nu se îniă
(işezc la 15 curent. siore a fi 
judecat ~n 1i.nsă. („Răsboiul ", 
12 aprilii! 1887). 

• D . G. Panu. direc'lorul 
ziarului „Lupta·•. intorcîndu-se 

• ieri la Bucur~şti. 5-a prezen
tat la cabinetul d-lui judecă
tor de instruc(ie Stă·lc..<ocu. care 
i-a luat interogatoriul. oomu
nidndu-i că e dat în judecată 
pentru o[ensă contra persoa
nei regelui. D. Panu a decla
rat din nou că d-sa e ;rntorul 
urti.colubi „Omul periculos" 
şi că t.orite articolele la adrei;,<t 
reg~lui le-a scris imioins fiind 
de uri sint!ur mobil şi anume 
că : D-sale i se pare că regele 
a ieşit din sftta sa comti
tutională. 

Instrucţia este ca ş.i 1ermi
n.1tă şi în curînd judecătoria 
va da o <Jrdonantă definitivă. 
(„RăBboiul" , !) aprilie 1887). 

• Pr-0cesul ll-lui Panu. Az~ 
a .fost sorocit procesul d-lui 
Panu pentru oferu.ă con-tta 
persoanei regelui. A fost cel 
din urmă din llstă, al 24-lea. 

Tribunal'l!l .e compus astfel: 
d. Iulian, preşedinte, d-nii Se. 
Ghica :si Bursan, judecători. 

Pentru pres.'i, judecătorii 
noştri, -plimbaţi ;prin s.trăină
ta1<', au .avut grijă a nu re
zerva nici un Jocşor. 

Sala e foarte mică. După 

cite se vede guvernul a avut 
toată graba ca să se dea cît 
de puţină publicitate dezba
terh 

Fot-0liuJ Minis·terului public 
e OCUJP<li de d. prim ,procuror 
Andronescu, ce printr--0 cu
rioasA coinci<len1ă avea la 
spat.e o firidă ce ar fi putut 
ţine loc de clula.p.„ 

Sal:i ;pe trei sferturi era o
cupată de a~en(i poliţieneşti, 
seCTeti .şi ncsecreţi„. 

L.1 orele 2 d. G. Panu e 
chemat Se citcşt-c ordonanţa 
ju::lelui instructor . D-nul An
d.rone5eu e C-<l „Lurplă" răiifi
ratA pe masă. & dă lectură 
Interogatoriului d-lui Panu. 
Se citeşte şi articolul din ziar: 
.. Omul periculos". D. procu
ror are cuv'intul... Cere at>li
catiunea maximului art. 77. 

Tribunalul. după un simu
lacru de deliberare ele 15 mi
nute. rondamnă rpe d. G. Panu 
la d<>i ani închisoare, 5000 lei 
amendă :si 5 lei cht>ltuie1i de 
procedură. 
Frumoasă dreptate ! Felici

t.ăm u n tribunal asa de impar
tial ! „ („Răsboiul", 16 apri
lie 1/B.817). 

• Duminica trecută, 19 a
pril ie, a arpă rut !n Bucureşti 
primul număr al revistei lite
rare s,ăp'tăminale „Lupta lite
rară", redactată de d. De la 
Vrancea. A. Vlahuţă, P. Js;pi
re.scu, C.Onst. Mille, O. Carp 
etc. 

Numele acesoor scriitori este 
destulă garan1ie, credem, ~n
tru ca rpublicul iubitor de li
teratură să ~nţeleagă valoarea 
noii reviste („La.mpa", 2tl a
prilie 1'887). 

• D. dr. Grig-0resC1U, care 
s-a dus anul trecut la Paris 
ca să '.;tudieze met.oda lui 
Pasteur contra turbării. va in
stala !a Bucureşti run labora
tor unde va trata pe cei muş
caţi de ciini turbati.. („Răs
boiul ", 12 aprilie 1867). 

Rubrică realizată de 
Dr. Rodica. ŞERBAN~CU 



MOSCOVA 

aprilie 1987 

Al Vl-lea Congres 
al ziaristilor 

.) 

sovietici 
În luna aprilie a avut loc la 

Moscova cel de-al VI-lca 
Congres .al ziariştilor sovie·· 

!ici, care a analizat activit.atca 
desfăşurată da Uniunea Zian:iştilor 
din U.R.S.S. în cei cinci ani oara 
au t.recut de la congresul precedent 
şi sarcinile ce revin acestei ol";::a
niiiaţii în lumina deschidetilor ît\
nnill'>1rP j,nitiatc de P.artidul C(1-

muni;t al Uniunii Sovietice. Deie
gatii la congres, reprerentanti ai 
celor peste 85 OOO de membri a1 
Uniu1ii Ziairiştilor din U.R.S.S .. au 
dezbătut şi aprob.at. 'de asemenea. 
Statutul organizaliei, în noua re
dactare, şi au ales noile organe de 
conducere. 

Lucră.rile con~esului au fost 
pl"efaţate de sinteza raportului con
ducerii Uniunii, prezentată de pre
şedintele acesteia V. G. Afanas1ev 
redactor-şef al zian:ului .. PRA V
DA ". Vorbitorul a îrufăţişat preo
cupările actuale şi realizările pre
sei sovietice privind inform.3rc.1 
largă a opiniei publice şi mobili
zarea oamenilor soviet.id în dinx:
(ia reorganizăl'i'i şi accolarării cle7.-
1·ol!ării economice şi socia1e a tarii. 
El a subliniat, tolod3.tă. s.1r.::1aile 
imediate şi de perspectivă ale mij
loacelor ide jnformare 'În musă pd-
1•ind :reflectarea proceselo1· şi trans
formărilor dinamice ca:rc au Io:: în 
etapa actuală în toate s!crcle v1<>
tii societăţii sovietice, j+no.lusiv în 
activi Lalea rpresci centrallc şi loe<ilc. 

Mijloacele de jnforma,rP în m::isă 
sovieti.ce sustin in prezent cel mai 
seri<>S examen iprivind oglindirea 
profunzimii 'Si mul til.aLenali tl'i ti i 
sensuril>ar ;politice, teoretice şl 
prac'ice conţinute în 'Clocumemelc 
Congresului al XXVII-lea al 
P.C.U.S. şi P·lena.rei din ianuarie 
1987 - :a axăitat rn.portorul, prc.c;..1 
se transformă şi se adaptează noj
Jor cerinte din societate.'.l sovietică. 
Acum, - a spus el - datoria 

noa.c;tra sacră este să fim la înăl
ţimea acestor sarcini. In aces: con
text, preşedintele Uniunii Ziarişti
lor, referindu-se la intilni.rea or
gani1,..-rtă k"l C.C. al P.C. U.S. cu rc
prezent.anfii organelor centrale de 
presă. chiar în preajma Congresului 
ziariştilor. a arătat că aceas~ă 
dezbatere deschisă a fost extrem 
de ulilă. cuvînt.area tovar~ului 
Mihail Gorbaciov, secret.'rrul general 
al C.C. al P.C.U.S. con.c;titui:id un 
progr+am amplu şi concret de ac
ţiune pentru presă, în condiiiilc 
reorgia.nizărli şi accelerăriii dezvol
tării economico-soci.ale a tărJ1. A
nalizînd transformările c:<U"e au loc 
in prezent pe ansamblul presei, ra
portorul a apreciat că ritmul lor 
este încă lent fată de cerinţe, a
dăugind că acest proces presupune 
reconsiderare'.! conţinutului infor
mat iei, o cotitură +a fiecărui o:r~"ln 
de presă spre problemcilc esenUale 
ale rcorganizfll"i i, spre refleck1rc.a. 
multil:tlerală. nprofund.ată. a fac
t()ri!or accelerării dezvoltării eco
nomico-sociale : rcvoluţjn tehnico
ştiinţ ifică, mcc•mismul ccr0nom1c, 
sistemul demo<"'r.alic de ronduce1 e, 
precum şi .n factorului uman. In 
+ac<>st cont ex l. a fost relevată nc
ccsi f,"l f N1 unei mai bune folosiri a 
poton\inlului ziaristic cxisknt kt 
fiecare org.an de presă. apreciin
du-se că pentru atingerea obiecti
velor şi sarcinilor presei din et.opa 
actuală trebuie să se <isi~ure ridi
carea neîntrc1'uotă a măiestriei 
profesionale, a calitătii muncii zia
riştilor. 

Pc marginea raportului condu
ce1·ii Uniunii şi +a celonlaqte pro
bleme aflate pc ordinea de zi. de 
la tribuna congresului +au iuat 
cuvîntul 4:1 ele delegaţi : redactori 
şefi şi alti membri ai conducerii 
ziarelor centmle. preşedlnti ai or
gan! zatiilor de ziarişti din . repu
blici. regiuni şi raioane. redactori 

de '1<1 diferi I<.> cotldi.anc şi publi-
cati1 periodke Vorbitorii şi-au 
expr; mat opiniile int:r-un spi„it 
critic şi autocritic, au .avansat pro
puneri .pentru îmbunulătirea acti
vila\ii Uniunii Ziariştilor si orga
nizaţiilor sale componente, a acl:
\"itătii ,presei în geneml. 

Concluziile dczbatCTilm· au fost 
sintcti;i;ate în Rezoluţi.a Congr<.„c;u
Jm care subllnlază dl 1;iariştii so
vietici +au primit cu conşiiinta 
în.altei responsabîlităti chem.:u·ea 
paTtidului de +a sprijini !Jr+ansformă
rjle n-volutionare în toate dome
niile vieţii sociale, de o .asigur.a In
formarea largă a opiniei publice, 
de a promova democraţia soc1alis
lă, critica şi autocritica. de a I'e
flecta reailităţile veridic, în toată 
complexitatea şi cu oontr.adictdle 
existente. E.c;t<> exprimată hotă.rîrea 
ziari~tilor de a face ,tot ceea ce 
depinde de ci pentru ca prcs-1 so
vielicf1 să fie un participant activ 
la procesul rcorganiz[irii şi dez\·ol
tării economico-soc!.alc .1crelcralc a 
ţării. Organi7.nt 1.a ziarişti.lor so,· ;e
tici <''i'te chem.ală să-şi axeze în 
continuare activitatea în clirecl1ile 
hotărî!A'l.re ale dezvoltării econo
mici naţion.alc, vieţii sociale. dc
mocratiei socialiste, informiirii 
largi a opiniei publice. educaiici 
comuniste. întăririi disciplinei si 
;răspunderii. Ziariştii să acorde o 
atenţie deosebită cercetării apro
fund(l\.e .a reorganizării, formădi 
unei concepţii noi in acest sens, 
să sprijine a[irmaTe:i noului. sf1-ş1 
insuşoască art.a de o scrie despre 
experienţa po:titivă cu competenţii 
şi convingător, să ia pm~itie fermă 
împotriva celor ce frinează sau se 
opun transformărilor în societate. 
fenomenelor sau cazurilor de biro
cratism, formalism, inăbu.5ire a ::ri-

Mihal CORUŢ 

(Continuare în pag. 37) 
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Doc.~mentar internaţional 
Giov a nni Gi o vannini 

De la cremene 
la siliciu <v11> 
----- ---------------

Sistemele „de 
In <'-!'c:·t I de a \'t..clea .:u .1 se 

\'or mori! Ci ca r.nractcnsti ci Ir. func-
1 ionalC' ale sistemelor de t:p:!riTe. 
:tll' airen\iilor ci<> prc.sâ ş1 ale h:'!n
<'ilor ele in(orma ii pen'Tu ziare. s1 
incercintl, :n l · m. :ele po!>ihil•!. să 
antit'ipăm c.1.p:icilatea lor de a .se 
ribpindi ~i de a .. im·ad~1" intn·e~ 
rcalit:ite a .,ma..<.s media''. va li ma: 
uşor sfi intrăm in dlmcu~!un"'a 
•;an -formărilor in curs c;1 în per.,
pecl iWl corectă ia inten.siti\(11 şi vi
tezC'i Sl'hl mbilrii. 

Aprofunda1·e1 c.iracteri~ ,; ci lor sis
temelor <I<' 1.ptirire in 'iito:- este 
deosebit ele necesa:n, a\ ind în \'C• 
clrrc faptul c:i cxercit..i.rca efectivă 
:1 acPviLi\ii ele tipărire şi a pro
frc;iei de z!arist \'a putea !:i rc:tli
zalli num.1i ele ce-i care vor ~ti s:t 
·t'iliz ·le şi s:t stilpinoasră a~tfel de 
sislC'me. 

Pentru e\'itarea cli!ic11!tăţi:o~· de 
înţe1 C'gere. trebuie s:i me11:1nn!i•11 
că prin ,c;isf("l11e c!e tipărire numim 
nc<>lc ~'i-.tc:ne de tele-elaborare 
care ind<'plincsc tr>:1te opcr.;itiunilc 
absolut nece."<lre - ele la s0sirc1 
ştirilor pinii la prclucrnrca lor in 
redacţie, de la culegerea textelor 
si a titlurilor pînă i.-i, dacii c~te 
p0.c;,ibil. punere1 în pagin?i ci1 o P· 

ventuală reali7~1re dlrecL:i a n:..i;:inii 
matriţate gat.1 de dnt la tipar 

în esent5. sistemul de> ti::>:l~·ire \'a 
e\·olua în aş;1 fel incit. Je vi!b:-. 
ci wi îndeplini 0 mult"t:et:n" etc> 
funcţii - de la primire.oi st:rilor 
pjr,;i la Teali1,;.ire.1 paginii :n:<tri
rate ~ata de dat h tipn:·. 
Dacă exceptilm partc:i firn1l'\ a 

procesului, adică roo.li1ai·ea !><lginti 
rnatTiţa~c. se c-bservi\ ca. inr.1 de la 
;nceputul anilor '70, trt1sălmile c:t
n1clcrist:ce ale s!slcmclor rit! • 1 :>:~
rire au atins un nivel insemnnt di> 
dezvolt.are. motiv pcnt:u cMe nu 
se pre\'e<le ca in urm?itoni ani 
func(iile lor !undnmcnt.nl~ si\ inrl'
gistreze .~ehimbăr: semnificati\•e. 
Vom ruist..a, desiqur. I.a o unifor
miz .• are a c.ar.acl~·isticilor d;fcritelor 
si:.leme. in sensul că prest.a'.ile ce
lor mai puţin complete vor de·;c>ni 
trepL'lt 1de!1liC'" c·1 preslatiiie s's
lcmelor celor mai eficiente 

Contrapuneren. tipica am!·>r '70 
dintre calculatoare.c de proces (mi
nicomputere) şi c:.1lcula'o1rcl" :fo 
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tipărire' ' 
gt." .. une C..gcn<-r.aJ 1><.1rp0se l ;;a 

t.inde să di.<;;ar:i, intrncit di.st !!'l(.1 
in prt·staţii dintre atr<;lp d.mi\ ca
tegorii de maşini va f1 elt!paşi1.1 dr~ 

o ~cner.atie de compulc:·1• oril'nt:itc 
::pr<.: telc-elaboTarc şi multi-tlr.1:·u
rnre. Posibilit.at.c.1 includ:!ri1 <iccslo:
computcre in structuri d~ rele'" C:e 
comunicalic•, bar.ate pc crliit,•clur: 
f!cdbile. ,., p<.•rmilc s'i. reuni '1 1.1 
•ri I >c r<'-;:irsele ele l'l:11Jor.ir<" <;1 
băncile de date. a.HI loc.1le. cit şi 
n •e 1:J cîislanţ[1 

Si-.f<.•melr de tipă1·1rc \'M fi alrfl-
1uite, aş.1dar. din mai multe com-
p lterc, în general 1rei .51.J m~i 

muli<'. intC'rconf'cl..at<> in1r·• ele> ~l 
cu alte comp11tcre. fie n intcri•>
rul ngen( iei, fie în C'xterior: deci, 
c IC' vor pute1 fi norlur' de retele 
telem.1tice PXlir~e P<' ;:>lan na\ional 
şi intcmation.nJ. Extindcrc>.1 aplica
tii!or micr0<'1ec!!"onidi v;1 fac~ să 
fie d'sponibile, şi la preturi tol mal 
nccesibile. mir sisteme c2 vor pu
l<'.'l c '1lrnl:t de l'.l ·1 11 ::: term111;i:e 
\•ideo. Toiocl11tă. va fi inl~n1lă r.'ls
r>indirea tr.rminalelor vidcq .,inteli
gC'nle". adică clot.ale cu scrioa-;0 ea
p.1cită\i ele elaborare loca!J Termi
n.1'.cle video inteligente. micii~ sis-
1c>me ele tfoărirC'. uşurinta de a 1 ... 
uni in':-e e1e ş1 cu si.sten "' de t1::n
rire ele dimensiuni mai m'lri 
t.-..ate aces~e1 "' r facilita ~-.'1h1 1 1:1 le
găb.1rii în dublu sens (bi-dirc<::h
nale) intre> rcd:ictii 1Jerife!'Îc" si 
1·ed:ic~i: cf'nlralc, fiind to;0d<.1!;1 po
sibl'lă re:1lir1.rea unui .>chnnb im!'
diat şi perm.anl'nt de 1:"!ormadi cu 
colabora~ori i obişnuiti care i:,i <lcs
fr.şoară .activitatea la domiciliu. 

In re pri\•eşte sist.emc>lc de liPJ· 
i·ire, în vi torul apropiat SP ci.<;teop
t 1 o mm marc uşurinlf. ·n utiliza
i c,1 .<;\ cfeclu;:irca şi m:•1 complr>f :i 
·1 functiilor redactio.1Jle. Astfel. 
numarul terminalelor v'deri cnre M! 

pot conect,'\ l<i sistem vn conl""ll''-t 
s \ c~cască. ajungind pin; 11 un 
((•rminal pentru fiec'lre potcnti;i\ 
utilizatoT (redac!or. cronic.ir "i a!•i 
lucrători cllntT-o red'1C\ie). s;~lc>me-
11' de tipifrire vor puteJ ruprincle o 
r int1ta1e tot mai ma.rP ele ai:e 
funcţii. in afar<l celor tr:iditwnale. 
prin standar:iiz.ar!'a lr~ph\.I. f:" 
n unor componC'ntc hzkf' th<ird
ware), fit' a unor pachete ci•· ;:>ro-

grame (software) ; cu aiutorul pre>
cesului de standaTClil.lrc .;,e vor pu· 
tea realiza ş1 acţiuni comune int:e 
editori în diferite sectoare, cum a: 
fi stdngercn materialului puhl CI· 
tar, punerea la punct a H'lOr l:lănd 
de mfo~tii, utilizarea scrvici1;<>r 
redactionale comune. 

Acest gen de considera:.uni ne 
determină să ne îndreptâm ac'Jm 
a•cntia. asupra dispon1bililâ111 ~ 
servicii documentaTe comoutcriza:e 
în redacţii. Intr-adevtir. dezvoltarc1 
cont nua a unor sisl<>mc de e!ab~
rnrc mn1 eficiente la costun tot 
mai mici ş1 dezvolt.a ·ca de no! 
tipmi ele memora• de m:isă, turn 
ar fi cele de tip optic, vu duce la 
o răspindire tot mai niare a b'ln
ciloT de informaU1 penlTu :nare. 

Efcciuarc-a punerii in 1>-1r.in 1 în 
mod el<'C't.ronie inscam11,\ integram1 
m<'todelor tehnice utilizate pinii 
ac·1m în procesul de elvbo"are a 
tex telor şi a imaginiloT. sustinu•c 
de '> putere de calcul C3i\.lbi1 să 
h".nt.eze in cileva secunde can ii.alea 
conside.rabilă dl' informatli ~ •tl\f· 
nu:e intr-o pag.Jtă intreog '· 

în cc>ea cc pri\'eşte ima1•'nile M 
pr<'COni7,e_1ză o di ruzare mai amplă 
a „scanner"-elor cu presln~ii dc.'IJ· 
.sebite si la pr<'\uri tot mai accCţJ. 
bile, <11.it pentru fotografii color, cit 
şi în <tlb-negru. Concomi'~nt cu e
liminarea textelor .scrise in rec!lC· 
tic, ele vor permite şi eliminarea 
totnlă a manipulării 1ma;:imlor ln 
biTourilc de publicitate si in re:l.ac· 
tii : fotografiile vor intra :'lirect i:l 
:;i.<;temuJ de tipărire sub !'ormă el· 
gitadă după ce au Cost analizate 
mă°!'ite sau rt'dui-.P tăiate in for-iă 
de patrat .ji reprodu.'le cu ajulllrul 
reţelei de difractie de rlltre scan-
n er. 

Imaginea lu.ală nu va m.1i !i re
produsă pe suporturi in~enned.„ ·e 
(hirtic fotowaficil sau film), ci va 
fi memorizată pe un suport mai::
netic, de unde va fi reluai!'\ pe ' -
deo terminale pentru a fi viz ia•i
wtă cu posibilit.1tea transferăm (i -
recle în sistemul de tipărire .. F~
toi;raf' 1" el<'Ctronică va ;>utea h 
reutilizată ori de cil<' ori se dorl'$· 
te .ace:.t lucru, şi fără problt>me d" 
poluare ivite ca urm.1re a bl .s - i 
traditlon.alelor produc;e chimice. 

Completarea s'stemclor ne l pl.
nre Sf' va realiza prin lnte~ni~ea 
în actuailelc sisteme a prototipu-1-

11 ir, cte.ia existente. de disoo.~11 .-~ 
electronice de punere i"l r>Min~ ~ 
funcţie de liniile de dczvolt;ir0 

c..'lre au f o.<>t experiment...ilc spre 
sfirşitul anilor '70 

Trecerea de la ace~t .ta.din de 
integrare a sistemelor dt- lipârire 
la realizarea directă a matriţe de 
tipar v.a constitui un JJ<lS mic. 

Tn viitoT, sistemele t:·adition:1le 
ele expunere a paginil0r malri\a:e 
ele dat la tipar vor tinde să C:e 
inlocu1te cu inst.alatli de intpTimare 
di1-ecti\ a acestora cu aj1Jtorul ia
s('rului. şi sub c1>ntrolul -;istemu!ui 
rit> tiparirc. Aceasl.."1 tenc.lin!.5 se \'.'.I 

:ifirn1.1 concomitent cu cllfuzrirea 



-unor instalaţii de tipărire offset. 
afirmate deja în anii '70, ~i nu este 
greu să ne imaiginăm po:>i_Diiitatea 
unei integrări a acestor:~ 111 siste
mele de tipărire. 

Un element ce nu trebuie negli
jat este acela că atunci cî~d se_ ~·a 
ajunge La realizarea accst:..11 stac11u~ 
nu se vor mai putea f.ace corecturi 
de ultim moment în pagin:J. Toate 
corecturile vor trebu.i efc.ctuate in 
momentul redaetărli sau a punerii 
în pagină prin intermediul video 
terminalelor sistem ului. 

ln perspectiva ajtU1gel·11 la reali
zarea directă a pagirui m::i.t.ri\ate 
g~la de dat La tipar şi la lolografi...'.l 
electronică, vor d·ispărea tcate prv
tlusele chimice utiliza le !n pre'.!Cn t 
în dl!eritele faze aJe procesului fr;
tografic. Aceasta va presupune re
duceri simţitoare în costuril·~ de 
gestiune, dar, La ora a~tual:t, ni
meni nu ştie dacă ele vor fi de 
nartură să justifice inves~iţiJl<! co
respunzătoare. 

!n ceea ce prJveşte informaţiilr~ 
în ·inrtrare, disponibilitate.a retele
Jor de transmisie cu vitezr1 foorte 
mare va găsi o aplicaţie nu numai 
ln legăturile cu agenţiile de presă 
şi cu corespondenţii, ds~ -.·o tace 
mai uşoară şi mai rapidă culege

rea de material publicitar. 

Spre exterior, pagina „închisă ", 
dotai:\ cu toate infurm2ii1!,~ ncce
sarE: pentru a ti reprotlus<l, V'! pu
tea fi transmisă jpe .canale .cu f1~
venţă ridicată la nişte centre de 
presă satelit, unde vor exis!.3 i11s-

1alatii de imprimare dit'ertă a ma
li'iţelor de tipa:r similare ce!or uti
lizate în sediul central al ziilrului. 

Disponibilitatea canalelor de 
transmisie cu viteză ridi.:at,'i şi La 
un pret rezonabil va putea favori
za !n mod hotărit.or nu numai de.s
ccnla'aliza.rea operaţiun1lor de ti;-iar 
în centre satelit, c.i şi posibilik1tea 
furnizărlj directe de in.formatii per
sonalizate către persoane particu
lare oare vor pute.a interoga banca 
de date a întreprinderii de tipărlre . 

In felul acesta, preli.:cra.re-a elec
tronică a in.foirmaţiilor în interi•) 
ruJ întrepl'i.n.derilor de tip.;irire in
serate în reţele de comunioatie a
vansate, va duce treptat la -trans
formarea întreprinderii :-~pective 

într-o ful1nizoare de informatii. şi 

chiar- de informaţii scrise. Această 

oonslderatiune situează. în realita-

te rol ul int.rcprin<lerii d·~ tiptnire 
tr~diţionaJe în d.imensi une3 prop:·ie 
a noilor mijlo.uce de i:i!<,rma;·e". 

r'~ conc:'1uzie, se prevt:clc ca siste
mele de oipărire să evol:..ie;.:e în ur-
măw11N'ele direcţii : 

- posibilit.hte.:i ele creştere mo
dulară pornind de La iunc\ iilc de 
oa.di cîeja cunoscute ; 

-- capacirotea de ia indeplini o 
<;erie de funcţii globale ~replat in
tc&rabjle înt.re ele ; d<~ l:i ştire J,1 
niatnţă ; 

- o mai marc interac1ivif.ate 
(adică un dialog mai uşor şi com
plet între om şi maşină) şi ca ur
mare a îmbunătăţirii ~r.acteristi

cilw termin.alelor video ; 
- o persone.liz.:u·e mai uşoară, 

ţin.înd sea.ma ele cerinţele fiecărui 

aJb.on.at ; 
- o posibilă integrare ~u reali

zările Lipice de utiliza.re a infonn.a
ţiilor şi cu cele de au1.om..:itiz.are a 
mijloacelor din cadrul b;rourilor ; 

- posibilitate-a de legăJtură cu 
băncile de date interne sau externe 
şi, în gener.al, cu reţeleie de infor
matică complexe ; 

- mai mare fiabilitate :si între
ţinere mpidi.i. 

rn c:i.J i ta te de sisteme de tele
m:itică, sistemele de !Jpă·:ire vor 
deveni vehiculul de ins :riere a teh
nicilor de producţie de lipfirire ln
t:·-un context mai amplu al evolu
ţiei tehnologice. 

Nu numai că ele pennit rcali
z.1rea unor reduceri drast;ce în cos
turile de producţie. chiar şi în ra
port cu fotoculegerea t1·adi;ion...tlă, 

dar sînt indispensabile ca mijloace 
de acces La structuri de bi:nci de 
aa~e::, şi la reţele de tr.irsmite:·e a 
datelor. 
Aşadar, sistemul de Upur irc va 

tinde să se configureze ir.. interio
rul unei tinnf1ra1ii ca :em1inaiia 
nervoasă a unui sistem global de 
inforimare aJcătuit di'l computef, 
bănci de date, satel iţi şi retele de 
transmisie. 

Dimensiunea reală a une! usc.me
nea perspective o vom înţelege mai 
bi.ne după ce vom anali?.a amploa
rea conţinuturilor inovatoare ale 
infrastructurilor şi ale „mijloacelor 
de informare" de c:oncepţ1z nouii . 

Traducere şi adaptare <le 
Emilia COSMA 

(contimiare din pag. 35) 

ticii, ca şi unor fenomene antiso
ciale ca : beţia şi .alcoolismul, lua
rea de mită şi specula, parazitis
mul şi absenteismul, servilismui etc. 

Rezoluţ i.:i cere, de asemenM, 
ziariştilor soivetici să fie, în o:-ice 
împrejur.aire, luptători energici pen
tru .afirmarea concepţiei comuniste 
despre l urne, să poarte cu îndrăz
neală un dia.log deschis cu prjvfre 
La problemele Iund.amen ta te ale ac
tu::ilită\i i, să supună ideologi.a bur
gheză unei critici multil.atena.le, să 
demaşte aserţiunile false şi deni
grările la ad1iesa socialismului. 

La cel de-al VI-lea Congres al 
ziariştilor sovietici au .asistat dele
gatii .ale organizaţiilor de ziarişti 
afiliate I.a Organizaţi.a Inle:-n.atio
nală .a Ziariştilnr precum şi pre
şedintele 0.I.Z. Dele~\i•a Consiliu
lui Ziariştilor din Republ·ica So
cialistă Români.a a fost .ailciHuită 
di·n tovarăşii Nicolae D~·aguş, vice
preşedin le .al Consiliulu; Z:ariştil t'l' 
din Românin, p;-im rc •lactor-şef ad
junct al zi.arului „SC'U1iTEIA", ~.:i 
Mihai Ooruţ, şef de rec:k'!ctie la A
genţi.a Română de Pre~ ;~ „AGEJl
PRES ". Delegaţia n1>af> l!· i .a lnmin::tt 
Secretariatului congr ::-:i.;~11i un .s.al:..it 
din partea Consiliului Ziariştilor d!n 
\.ar.a noastră, .adresat paa•licipanti
lor la acest forum. în c.are se re.a
firmă dorinţa de .a dezvolt.a şi in
tări legături.le de col·abornre per
manentă şi fructuo::tsă dinitre org.a
nizaţiile de ziarişti din România şi 
Uni UIL<.13 Sovielică, di1nlre organele 
de presă şi r.::tdioteleviziune. legă-

turi ce cunosc o continuă dezvol
tare, în spiri Lul reliaţiilo1r de slrînsă 
cokibor.are ce animă .pairtidele ~i 

popoat>ele no.astre, al înţelegerilor 

stabilite cu prilejul întîlniJ·ilor şi 

convorbirilor fr.uctuoase dintre con
ducătorii pairtidelor şi popoa:relor 
noastre. tovarăşul Nicolae Ceau5csc11 
şî t.o~.arăşul Miha il Gorbll;.ciov. 
A fost ex.primată con·vingerea 
că .prin orientă11He stabi1lte 
şi holărîrile adaptat e Ja for u
mul z i.arişLi l or Sbvietici se vor 
ere'.\ condi\.ii optime dezvoWi
l'ii şi întăririi pe m::ti dep.:i,r te o 
colaborării în d o meniul presei in 
sprijinul unei tot mai bune şi ope
r.ative inio1,mări a opiniei puolice 
din cele două ţări vecine şi prie
tene; al creşterii contribuţiei p.re
sei în general la promova1rea şi 

consolidarea unui olimat de încre
dere şi respect între popoa[·e, a 
unui climat de prietenie, colabo
rare şi pace. 

Tovarăşu1l V. Afanasiev, recLac11or 
şef al 2'liia1iului „Pravda" .a fost 
reales preşedinte ia.l Uniunii Zia-
1iiştilor din U.R.S.S. 
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. 
„Le lv1onde" Sl 

J 

lncepînd din anul 1!181, co
tidianul francez „ Le l\1onde" 
foloseşte al:antajele inform.i
i itii în editare. 

fotr-o primă f azâ, s-a fă
cut trecerea la fotocopier!'. 1n 
pre;;;.ent, s-a ajuns în faza a 
doua, care inseamnă introdu
cerea informaticii în secto
rul .• arhivă". De fapt, s 11 

hotărit ca să se memoreze 
doar numerele de ziar cc vor 
apărea de-acum înainte 

Cum se procedează? Cal
culctto1·ul este aprovizionat se
leC'tiv. Mai intîi, se face o 
filtrare tehnică, inlăturin
du-se toate informaţiile re
f<'r1toare la imprimare (ca
ractere de literă, twmăr de 
c1Jloa11e etc.). Apoi, urmează 
o filtrare „intelia<'ntă", efec· 
tuatii de arhivari 

C'tun t'a putea Jî folosită 
arhi11C1 ziarului? Pentru a 
(las' o informaţie 1mbllcată 
anterior, redactorii i•or avea 
ncroae de 6 cut•inte-t.heie. 
Calculatorul ei;te programat 

informatica 
11"ntru a recunoaşte titlul, su
pratitlul, articolul, autorul şi 
11otcle de subsol. • 

Var m acest mod redac:o
ru ;:inruliti vor lucra începînd 
dm a1lUl 1988, cinel vor avea 
acces la arhivele informat'i
zate. Prnă atunci îşi rezolvă 
treburile cu ajutorul ar/livc
lor mam1ale, unde lucrează 15 
persoane 

Arhivele informatizat<' ale 
ziarului „Le Monde" vor pu
tea. fi consultate şi printr-un 
simplu calculator personal a
tit în l'ranţa, cit ~t i1t alte 
ţări, dacă beneficiarii sînt ra
cordaţi la „ banca de date" 
resoectivd. 

„L<' Monde'· 11u este pri
mul cotidian francez care îşi 
informatizează arhivei(>. Pri
mei<' .;iare din Franţa care 
au f dcut acest pas au fost 
„La Croix'· şi .• Sud-vuP-.t". 
Tn curind. cotidianu! „Tnler
nationnl Herald Tribune", e
ditat la Paris, i·a treci? şi <'1 
la informati=area arhir<'lor. 

Scandal in Marea Britanie 
.Vuaptea de 25 sp1·e 2o ia-

1111ar1e anul acestei. l'oliţîa a 
desei ns în birourile revîst.:i 
săJJtăminale de stinga New 
Stalcsman , precum ş' în a
parta mc11tul redactorului Dun
c·on Campbell, clm ordinul 
procurorului general Michael 
1la1•c•rs Pretextul i11rocat de 
qu eern pentru masurilt> im 
potriva Stiptciminalultti. dnr Si 
imJ'Olrira lut lJritish Broacl
casting Corporation {BBC) 
este „securitatea 11atio11ală„. 

'rutul a i11ceput de C"ind zia
ri:;tul Du1tcan Campb<'ll a· 
,>ublicat un articol i1t „New 

.St<itesman" despre rastul pro
i<•ct de lansare a unui sateltt· 
s11io1; britanic - „Zircon 
pentru urmărirea echipamen
telor de telecomunicaţii din 
U.H.S.S.. Europa şi Orkntul 
l\l 1;loci11 La cererea e.rpr.>.~ă 
a OUl't'r11ult1i, BBC a cenzurat 
1rn film documentar despre 
. .Pionul Zircon", r<'alizat de 
CIC<'la~· Duncan Campbcll. 

Printre altei<'. scandalul a 
fortl!t demisia lui Alasdar.-? 
!\Ii/ne, directorul gen<'ral al 
THJC, SOCL<'late de radlodifu
ZÎILllC a statului. 

Presa in Indonezia 
l'otrii·it datelor oficiale, 

72,5 la sută din populatio In
<.tone:iC'i urmăreşte> <>misitmile 
de r11dio, 50,3 la. sută pc cele 
dt• televiziune şi doar 18 la 
sut<i citeşte ziare şi alte pu
blicaţii. 

Situatia de mai sus t'Ste şi 

urmarC'a faptului că peste 80 
la sută dhl populaţie trăieşte 
în zone în care comunicaţiile 
terestre sint anevoioase, iar 

distribuirea presei devine o 
J1roblemd foarte serioasă. 

ln ceea ce priveşte, totuşi, 
presa scrisă, există trei so
cirtdţ! mai importante care 
(•dtt<'ază cotidianele „Kom
pas" şt , Sinar Harapnn", pre
cum ~1 săptăminalul .,Tempo" 
UILlma publicaţie citată are 
1111 tiraj de 120.000 de excm
l'lare, iar „Kompas" apare 
:ilnic în 500.000 de <>xem
plan'. 

Premiile 

Fundatiei 
J 

Mumm 
Juriul Fundaţiei l\lumm 

pentru presa scn~<.1 fran<'e •. a a 
decernat, la începu!ul anului, 
cite un premiu în valoare de 
SO.OOO de franci f iccdruia din 
cc' patru laureaţi aleşi pen
tru lucrările realizate in anul 
1986. 

La categoria „Reportaj şi 
anchetă" au fost premiaţi Da
niel Jubert şi Jean-Pierre 
Bouzcrund („Cherbow·g : tra
fic dt obuze pentru Kho
mt!ul~ ··, apărut in „I.a f'rt'l>~I! 
de l\Tanche·•, la 28 februuriP), 
J t:un-l\farie Pontaut („ Răs
pintia dezvoltării : Chalier se 
rxplică", apărut în „Le 
Point", la 10 noiembrie) şi 
Elisabl•lh Schemla („SIDA, 
m.:1rluria". apărut in , Le 
Nouvel Observateur" din 6 
noi<>mbrie). 

La categoria „Cronicii, cri
tica comentariu sau desen", 
1;rrmiul a fost atribuit lui 
.Jacques Faizant, mai mult 
pentru întreaga sa operc'î, de
cit IJ<'ntru desenul di11 „Fi
qaro (23 decembrie), reţinut 
de jttriu. 

Premiul Fundaţiei Mumm a 
fost creat în anul 1985. 

Vize refuzate 
La începutul lunii ianuarie 

ac., biroul din Joharmesburg 
(Republica Sud-Afrkand) al 
lui „The New York Times" 
a fost închis, iar lui Alan 
Cow<.'11, şeful acestui birou 
rncepmel din octombrie 1983, 
i s-a refuzat viza, fiirid so
mat sci părăsească ţara. Ni<'1 
inloeuitorul său, S1!Tge Srhe
ma1111, nu a întrunit sufra(l1-
ile „exigentelor" autoritdţi 
sttd-africane. 

In aceeaşi situaţie se află 
şi rei·ista americană „Ncws
W<.'Ck'', care, de peste un an, 
nu mai dispune ele un co-
1·espo11dcnt propriu in Africa 
ele Sud. 

Mdsurile represit'e aminti
te ~int ca urmare a faptului 
că ziariştii respectit'i au pre
zentat hi articolele lor poli ... · 
tica rasfstd a ouven1uh.ti. 



Panoramic extern 

Robert Maxwell, 

invingător cu 
Robert Maxwell, cu şase 

ani tn urmă depu:"t in Pari.a
mentul englez din partea 
partidului I.aburi.st este acum 
magnatul presei britanice, şi 

se află în fruntea unui im
periu a cărui valoore este 
estimată la 200 milioane do
lari. 

Dar d propos de vechea lui 
apartenenţă politică. Hecent, 
R. Maxwezi a intentat o ac
ţiune împotriva sdptămînalu
lui satiric „Private Eye" (O
chiul particular), care L-a a
cuzat de a fi finanţat cheltu
ielile Partidului Laburist. Nu 
chiar dezinteresat, ci pentru 
cd partidul i-ar ft ~usţtnut 
candidatura pentru Camera 
Lorzilor. Procesul s-a desfă
şurat în prezenţa ziariştilor şi 
a unui numeros public amu
eat. Ce se întîmplase ? U:i 
cotidian al lui Maxwell 

. 
orice preţ 

„Mirror·' - publicase artico
lul intitulat „O nouă super
minciună", botezind publica
ţia satirică „Public Lie" 
(Minciuna publică). Tribu11ar 
Iul s-a pronunţat tn favoarea 
lui Maxwell, iai- sdptămînalul 
„Private Eye" a trebuit să 
plătească suma de 375.000 de 
dolari daune. 

Şi o altă ştire cu acelaşi„. 

erou. .4genţiile de presă a
nunţă că Robert Maxwell a 
hotărît să scadii preţul ziaru
lui său „London Daily News", 
de la 20 de pence la 10 pence. 
El şi-a explicat decizia prin 
intenţia de a r-iposta la .,mă
nusa ar·uncată" de ·rivalul 
său „ Evening News" (ce se 
vinde cu 15 pence exempla
rul). "Dacă războiul va con
tinua, avertizează Maxwell, 
«London Daily News„ se va 
distribt1i în mod gratuit !" 

Fotografia anului 1986 
Fotoreporterul american R. 

Reiningcr a cîştigat premiul 
pentru fotografia de presă pe 
anuL 1986. Fotografia pentru 
care a fost premiat infăţişea
ză un muribund bolnav de 
SIDA. 

Ti'otografia „SIDA în State
le Unite" a fost declarată cî;>
tigătoare tn cadrul competi· 
ţiei mondiale de fotoztaristi
că, găzduită de oraşul Am
sterdam. 

Imaginea, il infdţişeazd pe 
Ken Mceks, din Ciilifornia, 4i! 

de ani, într-un cărucior cu 
rotile, I.a puţine clipe înain
tea decesului său. 

Creaţia lui Reininger a fost 
p1·eferată de un juriu altor 
6765 de imagini realizate de 
!:l76 de fotoreporteri din 55 
de ţări. 

O expoziţie cu aceste foto
grafii a fost deschisă la Am
sterdam. Expoziţia va fi iti
nerată în alte citeva ţări eu
ropene, în Japonia şi în Sta
tele Unite ale Americii. 

TV pro 
. 

Sl contra 
J 

Pe baza unui sondaj al o
pi11iei publice, întreprins îri 
Fra11ţa, rezultă că anul tre
cut televiziunea a stimulat 
interesul pentru lectură la 31 
la sută dintre telespectatori, 
faţă de 8 la sută în 1972. Re
zultatul acesta este de natu
ră să de.scumpcinească pe de
tractorii micului ecran. 

Iată, însă, că Aaenţia 
France Presse, bazindu-se pe 
un sondaj similar ajunge la 
o concluzie complet opusll ce
lei dintîi : "Televiziunea este 

un pericol pentru Franţa 
contemporană !". Exclamaţia 

este urmarea faptului că 

sondajul I.a care face apel a
genţia a stabilit cd fiecare 
locuitor adult al ţării petre
ce aproiimativ 4,5 ore fn 
faţa televizoT"ului, nemaiavînd 
timp şi pentru lectură. 
Agenţia face precizarea că 

statistica nu include timpul 
cit sînt vizionate şi alte pro
Dr<tme, înregistTate pe video
casete. 

CIESPAL 
Centrul Internaţional de 

Studii Superioare în Comu
nicare pentru America Lati
nă (CIESPAL) a fost i11fiin
ţat în octombrie 1959, stib 
patronajul UNESCO şi al gu-
vernului ecuadorian, ca un 
centru regional pentru stu-
dierea problemelor ziaristicii 
şi comunicării. 

Scopul fundamental al 
CJESPAL este de a contri
bui I.a perfecţiona.rea şi dez
voltarea mijloacelOT de co
mu.niccire în masă din Ame
rica Latină. Este şi motii•ul 
pentni cu re centrul şi-a c~m
sacrat o atenţie considerabilă 
formării şi perfecţionării pro -
fesorilor de ziaristică şi a 
altor specialişti. De aseme
nea. CIESPAL a întreprins 
studii şi cercetări asupra 
problematicii comunicării, a 
informaţiei, a documentăr!i, 
avîna şi o actiritate edito
ria lă proprie. 

CIESPAL este covz.dus de 
un Consiliu de administraţie, 

un Comitet de studii, un di
rector general şi un şef al 
departamentului tehnic. 

Centrul întreţine relaţii in
ternaţivnale cu guverne, u11i
versitli ţi şi instituţii ştiinţi
fice din ţările membre. Co
openează, de asemenea. cu 
UNESCO şi, de peste 10 ani, 
cu instituţii de cercetare ;>ti
inţifică de pe alte contincnlc. 

De la înfiinţare. CIESPAL 
a oroanizat 153 de cursuri 
internaţionale şi 171 de 
c11rsuri naţionale. 109 seni'i
na.rii internaţionale şi 6î :ie 
cansultctii pentru zia.l'işti, 
specialişti în comunicare, pro
fesori de ziaristică şi socio
logi. Pînă la 31 decemoriP. 
1986, participaserci la aces;e 
acţiuni 5841 de persoa11e. 

Tri 19i9. programul de for
mare profesională a fost re
dime11sionat pentru a cores
punde mai bine e:r-ige11ţe!o1· 

facultăţilor şi şcolilor de zia
ristică din America Latină. 

Pe lingă alte studii, 
CIESPAL publică periodicele 
„Cha.squi" şi „Abstracts", 
care inserează contribuţii im
portante ~n cercetarea din 
dome11iul comunicării. 

Rubrică rooli.alilă ele 
Constantin LUPU 
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• Un ~\re num1ir 
de ziarişLi care au 1 u -
crat dc·a lungul lim 
puhu in J)l'l'S.a de lin•· 
ret au l>t nit Oiplom .i. 
de onoare s1 l ru.ign.1 
jubiliară sl!tu1k 1, 
Sl·'l'ct..11 .... 1lul C.C. ~11 

U.T.C. cu priic1ul dnt 

\'ersării .a 65 tic 3111 ci\• 
la cro.:.u·L·a Uniunii 'l'. 
neretului Co;nunt'>l :;;1 
a 311 de Jnt de la în 
fiin\•.Ll'ca Uniurni 1\so
ciatiih>r 'st.uden\ilur 
Comun1~t1 din lbm:1-
nia. 

• Re\ h t:lor sturfon
\eşti „Cominreri comu
nhte" (Duc •eşti), „O
J>ini:\ '> ludenţea~c·•\" 
(laşi) şi „Forum stu
dcnţe„c·" (Timişo: 1 rn) 

le a !o~t dl-cernal pre
miul I ia scc\ia de pu
blicisl1cv ~i crc.1\ie li
terai J clin c·adrul ceh·1 
dt>-a XVII-a edi\I'. l'P 

cent tnC'hN1 f\ a Ft"il l 
valului cn•a\tt-i şi <1r
tei sludcn~t-~ti. Juriul. 
avindu-1 c'\ l)r<'şedin tc 

pc Nicol.11· Dr:i •<J; , 
pnm 1 f•clacto1 s('f ld
J Jnct ul ziarului „S<tn · 
teia „, a ac11rtl:n la a · 
cecaşi s~·c·pc şi numf'
'" :ise prcn111 indi\'tdua
le Pl nlru P·Jt.:lic. p rn
z esl"t ~1 nitici'1 lite 
rară 

• O lucnre ul!lt1 
pentru toti cei pasi•inal1 
de pn•l>lc·mt>le .~.t .>t·1c1 
prt>.sei a ap~1:· 1l. de l'U 
,.~nd. in f~d i tu:·a S.iinti
... ,că ~· l;inc.c~oJl·d,~[t: 
Dicţionar al p.·e-;ei litr 
rare românt•-;ti (l 7!10-
1982) dl' I. Hangiu Prc
faţ.:l 11>.trt i ne cr1 •• · d .i 1 

si btor.c,1lu1 1„ c:·a_· Iun 
Dodu Balan. 

• Redack•rii z "· ~1111 
„Unirea" clin Alb.1 lu
li.:i au JosL din nou. în 
ultima duminil';\ a lunii 
mar"'" °'"'ncti ai c 1\c
..,ilor I • dt; 1... i.1 ·uJ 
„Drumul socialismului " 
din De\·a. Pt>:·petuind 
un fructuos .-;chimb L!c 
experirn\a sl~1lorn i t'il 
de ma1 multi ani. In 
timpul inl1lnirii a avut 
loc un l.1rg şi ftrtil d .e
log în li c n~daclorti n·-
101· două z1."l.rt' in Icg:1-
1ură cu ~'.U'ciniie ·:c n•
vin prl•sei în t;l.apa ac
tuală ş1 in pc:·spedi\'.1. 
Cu acel>t pn!·~ i au fo:.t 
vizit.a:e inslitulti de ar
tă si culturr1 din muni
Ci piui De\'a 
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• La St Cheori::hc a 
avut Joc un schimb de 
exporicn(,1 intre redac-
t. rii 1.iarulu1 luc.11 s1 .ii 
publica1hlo1 br:i~o\:cnc. 
Aflat:1 la cca de-a 
trei<t sa .:dt\ ie, acţiunea 
s-a don• li l ţ.i de ac· ... 1s
la dal;"1 dl•osc•bit de uti-
1.:'t. oterind p<,:-.ibili l.1tr:1 
unei docunwntări hoga
te. la 7.1, asupra n•ali
zărilor jucletulu1 Cu h - ' 

na. pr1lc•juind tl)\1)1• 11 'I 
un frucll111<; dialo~ p:o· 
fesion:il inu·.- g,aze!~ 1.-i1 
prezenţ i. 

• Colc-cti·.-ui rc:J.1 
tional al i.lnrn!u: .. Do-

ele trei zile, un ons1-
nal co1H11•s denumit 
Baladele Dcnării , la 
care au pa I cipat pc-~ 

k: o sut.1 ''c tineri ctt• 1-
tort din 1nlrcaga \<ir.1. 
La rc11~1 tn ncc-.:.te1 111 :1-
nifL·.:.ta r i ~1 ·1u ~du~ 
<"o n t r 1 h u \ 1" zian:lc 
„~cintela tineretului"' ~1 
„ \ ia!a nou;"1 · - Cala\1 
precum re\'lslclc 
„R.om.\111.1 l i t c rar ;i·•, 
„Cintare.i României·•, 
„ Luccaf.irul ", „Contcm-
1>oranul ·', „Convorbiri 
literare", „Cronica·•, 
„Ateneu" !)i „Săptămî

na cultur.11.l a Capil,\
lei„ care dl altmintC'' 
au acord.n şi premii 

PE SCURT 
I de Ja . noi 
brogea nouă " - Con
s'.'.lnl<t a r€'·tl1u.: o \ '1-

lilă de d.1c imcn 1 ·• in 
c ffiUTl.l 'l'op~du. Cu .a
cest prilej a .1vut lot· ~i 
un amplu din.Io:.! cu 1•a
men:i muncii oin luc:.a
litate privitor la cali
:alea z:<irulu •. !a mun
t"a cu :-.cr1son lc. k1 m o
d:iliF1\i le unei cit 111~11 
slrin.:.e Jegi1~uri cu rit1-
1lorii. 

• Hcdactia ziarului 
„Cuvîntul nou·• - Cu
\ asna 'l or „anizat o in
tilnin• cu cititorii. la 
care au 1x1rl.cip_1t Sl' 
cretari i .Hljuncţj ni c-o
miletc>lor comunale ci<• 
pnrtid din jude\. A avut 
loc, cu :"' t•st p:·il•~J. un 
amplu dialog refantor 
la calitatea ziarului, la 
problcml'ic difudtrii, a 
JosL tol<itlala re ac li va 1:1 
relL•aua de cu abora '1" 
\ uiunt.ari . 

• t. 1 l'l a ci ia g 1zc 
tei „CloJ)otul" - 8uto
şani, în <"l<lrul cul'sului 
de P<'l'fcction.1r1.: .'1 pt'l'
gttt iri i prof1~s.1ona!e, to
\'at'<~ul <.:on.„~.;m!in A
m.arilf'i :1 pre:.:ent.:i, te
mi · Ş tiinţa ~11·csei în 
luml.'a de .ili. Ideolo;.;it' 
')i măil'l-l trle 1n1blicisti
că. Evoluţii în com'l'-
1>erra muruii zia1·i'itit•t•. 

• Spre.. sf1rşitul lunii 
aprilie, in municipiul 
Galaţi a :1vut loc, timp 

ciştigtltonlor concursu
lui. 

fi Galt•:·i.a de arta ~1 
~'lZt•tl•; •• nimbovila " ~· .i 
impus l'a u prczent:1 
spL!'itu.aln nulab 1<1 in 
\'h\..'l cullunlii u muni 
dpiulu! Tir"11;·işt::.- . I ni
t iată in urmă cu un an. 
pină ucum .acC'.ast.a " 
gi1zduil lul·rar.!c unor 
t:th.mt.:.iti arthti plastici 
din locul!latc : Ion Cră
crnn. Flo:in Emil Gra
m.a. T1bc.r1u Cercel. 
V~adislan I.:icubo\'sehi • 
Ion l\poslol, Cczarin 1 

Mnrlin-I.-<•v1\chi. Multe 
dm lucrări IP Im· (pio~u
ră şi gr.'lfică) reflect.1 
.aspecte dcfinit<Jr:; ciin 
noul peisaj indu.~tr'al 
şi arhil.(..'Clonic al str:'1-
\'L•chJ1 C"•1\i de sca1n 
romaneşt1. 

• l'\u cu mult :imp 
· "\ urmă. la Slobozi • ,1 
1\ Jt ]o(; C"e:1 l!e a 100-a 
';<Cdinţă a renaclnlui 
„Arcadfa" al g'l.~Cll•l 
„Tribuna Ialomiţl'i ", 
rare a prilejuit m.a1i-
fes•ări intere..c:.;rnlt:. 
Gheorghe Antonc~cu, 

preşed ntl'le C-Omitetului 
udetuan de tttllur;1 ~i 

educatie .so<:i.a1istă. ~ 1 
Titus Ni(u, n·dn:.:lurul 
şef al i.:azcki. .au rclic' 
fat în alocutiunile l r 
1 u aul ~i insemn;itatc::i 
cc!'l.ac!ului in mb=.1re.1 
cull~·alu i.1lomite.an<" . 
Ion Bcsolu. Vale:·i1 O· 

g:'iş.'lnu ş1 Vir~ I Qqj~„ 
nu au sustinu~ un 1.,_ 
citai podic din CJperd 
lui Lucio'.rn Bhllţ'1. TudJr 
Arght.>zi si l\1..1rin Se· 
re.seu. Uineintdes. a~ 
c!•it din c„c·:itit!e Jur r. 
mf'mbrii nm,11 . ..1:.i!ui E· 
n~nimcnlul u fost mar· 
c~'\t şi ele vernis.arca a 
doua expozl\11 . „Ce:ta· 
cliş tii )I t•u vintul lor 
tipărit", in' r-u"l t di 
săli s1 „Culo•ile dm· 
pil•l", cup1 in1:.nd cr~· 

\ii a.Jr .1rl1<;tilur r>las!1cl 
ialomHPni. in altă s.:115 

• Dupt1 38 di:! .'.l:U 
de activitate in pr~ 
t11ti in illl~<t-:;i red 
(ic, :'\-Iihail GOSJ>Otlin. 
cunoscut publicist de 
l,'l „Steagul roşu" 

Giurgiu, <1 ie:;it I.a pen· 
sie. 11 d u.o im săniit.a!e 
şi o prezentf1 mcn:. 
ach\'ă in p.lginile zla. 
1ulu i ! 

• Virtor Viintu c~te 
autorul unui interes.an: 
\'Olum de impre!.i. de 
călă•onc Zece porii 
chinezl".)ti (Ed;tura Al· 
bat' oS) 

• nevi st ·1 „Ramuri" 
a organ!zat. în cola!> · 
r .'lre cu Asxi ·ttn sera· 
lorilor şi cu T"'1tr.il 
N·1tion:1l <l i:i Cr.alO\~~. 
un recil~-11 din \:rc.::it i 

regrnt.alului i.;aletar '' 
p1 •el Petn• Dragu. 

• C )nfr•He u1 nos.r1.1 
Vasile Io~lr i-a apăr„• 
recent cc.;.1 de·a cinoo 
sa c ~te - ro:n:.inul Pil· 
liiria de 1mi. Rom.:1;iul 
e.„te i n.spi t'IHl din viata 
.sat ull,li 1-.Jmilne:><· con· 
lemr15mn. sa~ ce-i tste 
bine cunoscut din ~ele 
r>est1, doui1 decenii de 
d»cument..'lre ca reci.le· 
11>1· 13 „S·1tul soc!alist• 
~i „Sct·1•1"1 şi ciocan:.i.J•. 

• Georgt' Coandl, 
·uJJct Jr I :i g..at. a 
„Dimbo\iţa", .a pub1:
c1', nu cu mult;; vreml' 
1n urml'\, în Editura 
Spart-Turism, un sens1· 
bil şi inspii,it volum 
de 1·eporL:iil' şi inlen·I· 
uri intitui.1 Spaţii dt 
s uflet. 

• Grigore Srarlal, 
redac1oi· la ziarul 
„Cronka sătmăreană", 
este autorul voi umu-
1ui de poezii Cercuri, 
apărut in EdltUJ.·a Fc;· 
C'la. 



li Se jmplin .se 65 de 
a n i de activitate n·ein
trerup tJ. a rodaeţiei zi
arului iu~o!-lav „BOR
BA". P rimul număr al 
acestei publicatii a 
apărut l.:l 10 februarie 
1922. 

li Au t recut 70 de 
ani de la apariţia pri
mului număr a l ziarului 
„IZVESTIA", organ a l 
so vietelor de dcipu laţi 
din U.R.S.S. Actualul 
său tiraj c.stc de peste 
8 m ilioane exe-ml!)lare. 
A.ţ>are de 7 ori pc săp
t.ămină h două <..-d!ţii -
o ediţie de i;cara pen
t ru :;\foscova şi una de 
dimineat.ă pentru ~stul 
ţării. „I zvcsUa." ~e ti
păreşte c-nncomi'ent ~n 
f>7 C.e oraşe s ovietice. 
Redacţia ziarului editea
ză. de asemenea. si su
plimen tul „Nedelia" 
{Să.ptămîna). 

• Agcn tdle de presă 
din Malayesia (Bcrna
ma), Indone7.i!l (/\ntara) 
şi Fili1Pi ne (P N A) au 
hotărît să constituie un 
pool regirmal cu sed:u1 
la K uala L;1mour, in \"e
derea unui mai o':ler.at:\· 
~chimb reciproc de in
formaţii. 

8 A fost pusă in 
funcţiune. Ja Centrul de 
lan.,are a .•a tC'li ti 101· Jiu
quan. d;n nord-vestul 
provinciei Gansu. prima 
staţie terestră de comu
nicaţii prin s1Lelit din 
R.P. Chineză. 

• Johannes P akas-
Iahti, doctor în ştiinţe 

economice. 41 de an i. 
z:arist fmlan::lcz, a fost 
ales secret.ar i;:enernl a' 
Consiliului :'lfondinl a! 
Păcii. Din 1963, el a 
lucrat ca r.ednctor de 
polilic5. ex'"rn'i l a Ra
diodifuziunea finJande
z.ă . ia r după a nul 1972 
a fost co!'e5Ponden1 la 
Berlin al ziarului .,T ie
oona n+.aja " , o rgan al 
P.C. Finlandez. 

• „Bebe! <;i Bi<;m ark" 
e-;te ti tliul unui nou se
r ial al televiziuni' clin 
R.D. Ge rm::in'I Serialul 
M! refer!l la ml~c<'lrile 

wc;aJ-co1iticc elf' 1.i sfî r 
şitul SC"'lhllui nl XIX
'ea în Gcrm.1nh 

• U n'une-"l Z arişti-
lor Dernocra\i din Me-

:de are c nouă rondu
ccrc pmtru perioada 
1987- 1908. Noua oon · 
ducere este compw;,'I din 
Jorge ;\1clendcz - pre
şedinte, Rodolfo Guz
man - \•icepreşedinte, şi 
Fernando Pineda - se
cret.ar general. Union 
de PcriodL5la'-o Domo
craticos "este membn a 
O.I.Z. Şi a F.E.L \.P. 
Potrivit dcdaraţiilor n'l
ului 'Preşe.din'te. orf(.1-
nizaţia \"a continua ::;:1 

lup'c pentru dreyta'c 
~i impo!:-iva a taeJrilor 
şi persecuţiilor la ca re 
sinl :-uptt)i ziariştii . 

• Săptărm.înalul „Nrw 
Yor l<cr", după 35 de 
ani, nu-l \'a mai av<'A"l 
c<i redactor şei pc \\'1 -
I!iam Sh;:.wn, in vîrsl:"1 
de 79 <.e ani. Publica
th nord-americană 11 

avult, tinw de 62 de 
am, numai doi redactori 
şefi. Recen t a fost nu
mit cel de-al treilea -
R0be1t Gotlieb. pină a
cum preşedinte al Ca
sei cdi!oria'.e K nof Po
trivit lui .,Washin~'<in 
Po.st", peste 1'50 de zia
ri~ti din rerl.acţia lui 
.. N ew Y'lrker " a u cen11 
hi i Gotlieb să rcmrnl n 

h cost. Motivul ? D'l
r ' C <' 1 rcda:::t<'r·t! <;cf 
·~ f1 • din <"'>lectivu l 
10~. ]<.'gat de ci. 

li Revista „Tcm1>s 
mo<ler ncs", fondat'I <'c 
.J0·rn-Pa11l ~1,tre şi Sl
m'.Jn·'.' de Bcauvn.ir. nrC' 
i•n n 'l 'I rlired0r i n p"r
• ""t"''11 1•1i Clau·Jc L..,n ·~
m a nn. 

m Premiul Alber t -
Londrcs 1987 ,;a fi d 

cern a t in ziua de 13 
mai. F.1 a fos t creat în 
:inul 194(;, în m.e-mot'i:l 
zinristu lui Albert Lon
drc.-;. dispan1t în'r~un 

naufragiu !n anul 1932. 
Premiul recompensN1z.:i 
pc cel mai bun reportc:-. 

r ie::::tre laur„ 'l pnmc.ş.:c 

premiul de 10 OOO de 
franci şi devine auto
mat membru ni vi itoru
lui jm·iu. ln 1986, cei 
doi ziarişti premiaţi au 
fost Fra n\'ois lla uter 
(.,Le Fi;;arn") si Phi
lit>Pe Rochot (An'enn 
::?). 

III A~enţ1a poloneză 
„Int.erprcss" n im1plinit 
20 de ani ct ... ~ rxi!>l<'n~'i. 
Ea a incoput ~a functi<>
nezc la 1 i<Jn wrie 1967. 
ln prezent. agenţia are 
un personal forma t d'. n 
GOO de oamc-111 d in care 
215 sint zianşt i. 

Ei La Moscova s -au 
deschis curi;u rile de P""
focţionare 1 c1' fic5n i 
ziariştilor din \<iri în 
curs de dezvoltare. Pro
grama cur.,urilo r p:·c
\"cO~ s";Jdi 11 tMrici şi 
practicii pr~i. \'izi:.a
rea rcdar\iilor unor zi 
a re .şi rc\'is,tc sovieti
ce. cunoaşkrP:i uno r noi 
tehnologii in domeniul 
comunic.'irii de ma.c.ă. 
Cursantii pr 'TlC'i gru
pe provin d"n Zimbab
we. Ghana. Nie;cria. 
Tanzania. E"0ni,1 <;j ilin 
alte cîteva ţ[1ri africnnc. 

li Cuno~cutul rc11izo r 
!'Pan'ol Juan Antonio 
Ba rde m pr" iff'<;fe r<'-
11"7.area unui scrin! rle 
televiziune despre per
~rmalit'l'e1 nnrelui p'lef 
F-e-'.l"';'ro GnrC:a I..orc'l. 
Snrialul V'I avea patru 
c>OÎ<;'l.ade î n rolul rprin 
cirrn! a fo•·l distribu it 
'\"'torJl hri tnn'c Nk:ko
l:t'i Grace. 

91 ln r·ccare an. 7ia
r i<;f'i n'~e~i"ni sărb'ifr•
r ~„ Zi.1• miiloacelor 
rlf' rrimun.;carc ~n m:vdi. 
M~nife~t.~rile nu loc în 
or„oul i ~1nric i\bC'Oktt t~. 

un~l" a \'ă:wt l umin"l t:
tl'lruhi primul 7i'>r 
ni~e:<an - .. Twe'rohin" 

• Fostu l di rectnr ,,.„_ 
n eral a l B.B.C., Sir 

Hugh Cai !eton Grccnc, 
fratele scriitorului Gra
ham Grccne, a decedat 
la ID fobruarie a.c. în 
VJt'.Sla de 76 de ani. A 
intrat la B.B C. in a nul 
l !NO. după ce fusese co
resi?"nd,..nt 'in străi-
naW.e pentru „Daily 
Telc; ra t>h". Din anul 
HJti(}, timp de noua ani 
a fost dirc~tor gencr<Jl 
a l Soc.:ict'iţii na\ kmale 
de radio ! n prer.cnt, 
Michael Checkland. 50 
ani, a fost numit d •r c
t r „cncra l ar B.B.C. 
Chcck!ancl lucre:t7.<i la 
I3 n C. din anul 195·1. 

• M;.1rilc reţele ale 
televiziunii am e r icane 
se c<in frunta cu s.crioasc 
dific.1! a(i financiare. 
Reie.wa C.B.S. a inrr
g is tr 1t o scădere cu 78 
la sută a beneficiilo r 
~,a.Ic în ultimul trim c!-.tru 
a l anului trecu t, ia r ne 
a nsaml>lul în treg ului a n 
d rfidtul a fost de 75 
de milioane de d ola ri. 
De a~0mcnea şi grupul 
de reţele „Grant Bro
adcasting" a înregistrat 
anul lrto<:ut un deficit 
de 2-1 milioane d~ do
lari. 

Ul Peste 100 ele rc
d a.ctori şefi, editori şi 
ziarişti reprezen!ind 
rnijloac<> de comu nica
re ir. ma.55 din 34 de 
ţări, au participat. la 
Londra, Ia p rima Con
ferin .ă intcrnaţional~i 
pen tru lupta ~mpotriv.a 

cenzurii. După două zi
le de discuţi i, confcrin
b. a adoptat un docu
ment de 1 500 de cm•in
te. intih1\at „Declara
ţia. ele la Londra". care 
se opuni' r.xccscilui de 
autori7..a\ii ce limitea7..ă 
exer<'itarc:i profrsiunii 
7.i<1ri:;I i re. şi oric5rnr 
in~<'rint-c· asupra con
tin·itului şi as·uon li
b('rei c:1·::ulaţi i a infor
matici. 

ID fn 'rr lucră'<•rii <:i 
condnc:i10rii ;::om".l~n;ri 
p·1rlicularc columb;enc 
rlc> t0lt-vi 7.i 11 nf' „Trkst11-
clio" u izbucni t un pu 
tern ic con Clict. C;:i u r
m"lr~. redactorul ~f şi 

al' i 12 zi:trişti ai studie
ului TV au f05t inde
p:lr' aţj d in serviciu. 
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INTREPRINDEREA MECANICA FINĂ - Bucureşti execu tă in cadruf programului sau 
1..le fa~ricaţie urmăloarc>!e familii de prod 1 1'> • ~ 

• Aparate şi instrumente de măsură şi control dimensional 
• Aparate şi mecanisme de orologerie industrială 
• Aparate pentru controlul mărimilor termotehnice 
• Elemente de automatizare pentru reglarea presiunilor ş1 temperaturilor 
• Scule, portscule, dispozitive şi matriţe • Scule diamantate 
e Produc;e din carburi metalice sintemole • Pile şi raş9ele 

În imagine : 

• Aparat cu bile pentru verificat q!ezaje 1 i-18' mm 0.1002 mm i • .Aparatsfo . .rnăsurat ole
Joje cu citire ~irectă o!ooa mm 



Complet mecanism demultiplicator pentru releu de tempo;izmc RTpa 7 
Mecanism de temporizare pentru releu de curent maximal RPT I 

3 lntrerupător de temporizare cu motor sincron KTS - 360 
4 Instalaţie pentru măsurat vitezo la rome de de metrou IVRM 
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Solia de pace, p r ietenie ş i colaborar e a to- Î 
vară.şului Nicoltte Ceauşescu . împreună c•u tova1·ăşa 
Elena Ceaiuşcscu, în ţil rî ale Africii. T elegram a 
Con sili ulu i Ziariştilor 

ln lumina. sarcinilor şi orientărilor fundamen
tale izvorite din cuvîntărilc i.ec1·ctarului general al 
partidului , tovarăşul :'.'l icolac Ceauşescu 

întreaga noai.tră pre<;:'\. p,1ternic mobih1.at:i în 
înfăptuirea exempJară a sat'cinilot· de plan. în 
pr1)movarea spiritului !'·:.'\',>lui if.lnar 

SCHIMB DE EXPERIENŢA 

Perfecţionarea prc1feciom.lil, întlr. t . .n ire u fiecă
ru: gazetar. a fk1·~,rei redacţii (schimb de cxpc
ri-enţă şi vizită d-e documentare la Timiş.onr'\) 

F.\ŢA I N FAŢĂ DOUA 7.1 \RE 
Educar•ca şi formarea tinerei generaţii pentru 

r:iuncă ş1 viaHi C.D1>b1r)gea nuu.l" - Const~mta s i 
„Făclia" - Clu.n 

O ZI IN REDACŢIA ZIARU LUI ... 

O contribuţie r·e.>ponsabilă la e:iificaro<>a civili
za\ici m;..tc;·,'llc şi ~pirituale a juti<::\ului Ill"a•pv 
(;:im ul „Tlrum nott·· - Bra ~o\") 

PreocupăTi susţinute a.Ic Sindic3tului PrE>să-
Bucureşti pentru ridjcarea nivelului de cunoştin\e 
ga~eti'lreşti 

R-0dnic dialog în sprijinul unei mai eficiente 
propagande turistice 

RETORI CA ZI A RISTIC,\ 
IV. Ech1\'alC'nţ0. sub-,tilU\ii. trnnsform:iri (Ru-

brică realinată de Con<;tnntin Lupu !;>Î l\f1rc·C'n 
Hamza). 

GAZETARI DESPRE GAZETĂRIE 

Perpcssicius : „Zia1 ul csle, in primul rînd, 0-

gli:ida de fiecare zi .:i vieţii ci~ L~a1e zilele" <Con
stantin Darie) 

R UBRICA SUBIECT.IVA 

• Am v.ătut • Ne-a plăcut • Vă semnalam 

F ARA SUP ARARE ! 
De prin pre-să adunate 

PROPUNERI P ENTR U UN POSIBI L :\l UZEU AL 
Z IARISTI CU ROMÂNE 

Publicistic'l românea>::ă acum lQO d-e ani (Ion 
1\1\.. n t cn nu) 

Ci!im în iu·csa noa.î.lră de aoum un veac (Ru
brică realizată de Dr. Rodica Şerbănescu) 

Al VI-lea congres al ~iariştilor SO\•ietici (M:h:ti 

Coru\) 

DOCU MENTAR INTERNAŢIONAL 
Giovan ni Giovannini: De la cr-emen.e La siliciu 

(VII). Si.<,temele de „li1p.ă rirc". (Traducere şi adap

t:ire de Emilia Cosma) 
Panoramic exlcrn (rubrică realizată de Constan

tin Lu,pu) 

Pc scu rt de la noi • Pc c;curt din toată lumea 



1nTAEPRlnDeAeA 
DE mecAnlCA PlnA 



A icarea de noi 

tehnici de presă 
Ou,pritoJuJ C:\m

PlonaluluJ 11100 -
dlal anivcnritar 
de handbal lllas
colln. ;i runc
tto'nat h• Bucu
r~U un ~t.ru 
inlernnuon1ll oe 
Presi. ln car e, 
11entru inlot·uuircn 
tl dOc\ttneularea 
zfarP,tHor s11or'1vl 
nnnăni „, slrătnl , 
au fns1 rolbslte 
1\01 hihnlci tic 
Pl'qlt 1>rtn ULUi
r.ar~ ~rulalon
llt!lor· de 11roduc
llfl zomÎlnroscă -
C6ltA t ,- 1 Q31. 

1'.l•a. 11 lnl•••• „ 

5 
1987 
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l ' UBU CISl ' ICA $ 1 YALORILJ~ ETlCE <N1. 
colt1c Dragvs) 

DF:ZBA'l'E Rl PR0 1q >:SION ALE 

Sft !.tluJm in priln plnn omnc:-nil <'U faplc>le !of 
de munca I (Dezb:.itcre la cure au 1Xlrti \1lp;M 
Conslan~in D obre. X cn<>Cvn Jacob, Val~t in 
lone~cu. }.(1idlirt1S Ldzâr 51 Au~'ltin Prr<'\f'~Anl 

O Zt l N ltEOAC'flA Zi l\RULllt„. 

Gaz~tilrla e.!.lc• n munr {l di' •'<'hipă btM(•ln „Si-
rern )'fl ciONllllll" - Pile-,ll) 

RETOR.JCA Z JA RlSTIC,\ (V) 

fndicelc de j ntercs umnn (Rubric:il i·call:t.~1'1 

ele (':onslnn tin 1.-upu şi ~firren llnmzo) 

PE TEl\J'E GAZETAREŞTJ 

Contliţin corrrnnit'ârll 1lnl'l'ilî('<:' (l\llrce-a Şntnl'll· 

leanu) 

P E TEME OEON'l'OLOCt CE 

Prof".;ionnlilalt.'O - e'\il!l'll\ ·1 rit> or1lin rnnral :i 

rnun<'il J1n1ellirC)ti 

ECOURl r~/\ ARTJOOLEljE NOA - 'l'R P. 
„!nll•nrnreo tim•rilor ga1.cu1ri fn a< ti\ itnl~1 r„ ... 
dac\loual 'l. o prN'lcup;:H'l! ln ordincn 7.ilcI". 
CArticule cit: : Crl~te:i Ionl\A. Come lu•; Pt11:.i. 
D '>nt M~rla N:\gy, Doln3 Cernicu si LiVlU 

Brai.c:i) 

DI N Vl ATA REOACŢlll,01( 

~h·rN1 cu ~indu! Io mn1't•lt.' nno.;tru bC'nrf1cinr -
I I tilllrU I. 

DJN TRADl'fUU~ P ROG UF.l>JST E /\LE J>nJ;. 
SEl llOIUANE~'fl 

P1·l'i.t1 \T~ mii ic.i r1;1zbolul de imlC't:>Vnclt:>n\:"i CI 10 
ani de b d:.1bindlre.a 1ndepe:1denh!i dt- ~1-'ll :i 

R·1muniel) - (Dr R (')dk a Şi!rbli.ne-v.:11) 

GAZ1·71'A_RI DESPRE GAZ-CT,\RTr. 
Grtll'J!C' ~JncO\'f"><'U : • .Tn fic<'<lr<' zi zinrislul tn•

buie ~ lnCiui ir1 c•<in')lim\n dtilorului o 1d~" 
fC11nstn11 lin Dnrle) 
Cllim ln 11rcs:i nonstră ele ne um w1 \ll'l\ l' 

l>OCliMF.N'l'.\ R J NT F:'R NJ\.f l ONA L 
\.lo\'linni Cio\'nnninl : Dr ln rrt:'lnl'n~ 11.1 "lllt•lll 

(RubrlC'ii re:tli1.alll de Etnll!.:l C~!>ma} 

Rt:BRlL \ sum r.C'l'l\·A 

• \111 \ .11111. N1•-11 1>llh•UI. Vi\ c;ernnallim. 

PARA SUl'A R.A RE ! 

Uc p1•1n pr~-s11 a1lun11u• . 

' PANORAMIO EX'l'E lt N (Rubrică rc:ili:.ati1 de 
C'nn,tun 1111 Lupu) 

Pe „curl cl C! la noi. r-c eu ri llin tonrn tume:i. 



„Am pornit şi porni_m de la teza că 
tru popor, că poporul este factorul 
soda liste şi comuniste„. 

socialismul ii făurim cu poporuf şi pen
dete rminant a l construcţiei societăţii 

NICOLAE CEUŞESCU 

Publicistica 
şi valorile etice 

A n c-alitate de i nstrument-

I cll; vro_ movare. a valori
lor clţ şi· de sfunular~ a 
a!irmărll lo.r, pre.sa do
bîodeşte în ~aHsm a-

trJbut.U şi rqspunderl deose~ttţ, ~vind 
de tn.d\!plin.it o mlşiu.ne aetlvă mUl
tant4. Acenst.a ·cu ·aut mai .mul11. in
l'i'·o S'Ocietale ln care ,,pothtfca de
ţ.ine şţ)iintă ", o ştiint-d care - âş.n 
cum cSusţioea Lenin - nu cade din 
ce : într-o· societia-te în care - aşa 
c:um' s-a ară·Lat „~alorUe poUticie aµ 
un ·rol d~seb!t- în '.înSILşl devenfrea 
omului ca i·nd1vid social". Cu d\
Verse pmleJu1ii, ou deosebire la a
niversarea a 50 de anj de la a.~a
rltla )::ir-lmti!ul număr al ziaru.Iul 
„Sclnteia h, secretarul general at 
pal!tiduJui, 'toVal'.~Ul · Nicolae 
Cea~et:c·u, a c;le.f4nlţ cu cla-rl'tate 
rucirl11e actuale şi 'de perspeef:Mi 
ă.le presc.i noastre. S-a arlstalizat 
J!Stfel o conceptle unUarll cu ))rlvl
r~ la locul presei tn IMltlvitatea ae 
e~„4arec ŞI formare a on1uluJ nou. a 
con:51inJctor.\Jilui noli societ.ăţl. Ţe
lul suprem, raţiunea con8trucţlel' 
ndU elVllizaţl-l . .f.lfud tOCmal aceiea 
d~ a ~lf:ioa un om cu oalitiitl mo
rat·QOUtice superfo·are. eu o oonşti
Tntă inainLată, devJn evldente răs
Pilild!!p!le tot mat mari ale Pi:~el . 

ln prJmul rmd, este de menţio
nat l aptrul că presa lşi poate aduce 
o eontributle activi la clarlUcarea 
: PUnct de veclere teoretic a pro
h miatloJ:t _vaste. Implicate de eat
„1~~ noului tip de ;c.lvJ.lha.lle. so
~. de afl1maire a unei noi 
rlflt'UI!I, umanlsl„revolutl<>nare. 'ta 
e ii~teii cft mai exactă a vâlorJ

lor, spLr.ituale şi. materia.le ale cul
:n!~1. ~no1 , la del;l.nirea tţăSătt.µilor 

buictlye .ale noii civil.izatlf. Esţe 
:rn~olos .cli v~orlle Ideologice ale. 

turll soala!IJ&te, ~te com·ponen
~~- v~toruor sp1rlL-ua:le ce se fău-

Î·n nouu epooă. .de dezvoHare 
:r1s~et.ătu, deol vailorHe fllpzofice, 
- ~!Sttce; morale. j\lridice. µ:olltlce. 
Ptecum şi valor.IJe ş_ţilnţi!lice. păs~ 

tirind• a.t.t'lbute In~r..lnseci calHătli 
Jor., se tmbogăţesc continuu ou ele
mente noi, îşi lărgesc ru·la d.e cu
pdndere, conţinutul . şi, mţll · ales. 
lşl deEin~ lfmi.l.ltăţi 1 ef.icienle spe
cifice. tn modul de trai ~i de oom
por1tare - cş purti cornpon_enl.e a~e 
moQ,ului de via\ă aJ ornuluf în ·so-

. I 
eletatea noastră - se. pro.duc conl.l-
nuu, pe măsm·a evoluţiei .societăţii, 
modH:icăr\I elienţlale. Cerlnt-cJe de 
naturi materială avinti petŞpeC
tiva . de a fi.-. fot mai· c-or.espuniător 
~ntisJăcute , odată cu dezvott:urea 
mu11~Uaterală a soqeUi~, vor ·crea 
pt~inlse peni.Tu a dol;>indi o AAn
dere din ce in ce m_ai impodB,ntă 
cerinţele ae naturi spiritu.ală, •dlrcc-
1 le în c,ar.e presa -po'ilte acţio!'la în 
m.odu~ cel inal activ. 

Ma.ii roult1·decit î:n odca.r.e altu so
ci~tate,. in· soei'ett:itea s;oclnlistii va
J,9rlle cuUur~e,,. valorile LdeologW: 
·d etl:n un loc boti\rit.or în op era de 
cduca$1c, de constitulrte. pr:ln sumn 
a·tuu(linJtQr membrnor coiectlvita
~n . a nQU cliVJJiz_a,ţii. CQndUiJ!e 
deosebite crea.te prin. popularlzw:ee 
larg_ă 11 valorilor cultu.rale, acoosul 
p,ermmient al maselor la tot ceea 
·ce a cceat $i creeazn mal iţyansat 
·ştUnţa, gindlr.ea, arla con.tempora
nă fac ca acestea să d·evlnâ, in
tr-un 'timp mal scu.rt d~clt în alte 
dvHlzl\tlî. . valori ale ~:v.ll:i?._aţlel 
.socia.list~. De~ne aproa!J:)e imposl
bll'ă apiirJtta ·unor luc:rări -valorqa
se. $emn!floolive ~t.i·u ceallliit!l~ 
·epocii, penku perspecthlele' deve
nirii eii oare să rărnirnă neaunoscu
te, să-ş-i amîne· erectul educativ, 
.forţa de Influenţare şa lnriw·ite ln 
contempe>r-a,neitate. Dr.ama ur.iui 
LA?on.ardo da Vinci (precursor şi ' 
aut.Qt al aut.01· idei de mare fn
drăzn'eaJil. devansind cu mun sta
dtul de cUnoaştere- Si• creatie. al 
timpului sliu, idei care au rămas 
multil vreme n:ecw1oscuie. .fiind .de 
fapt redescoperi1e mulţ mai U.uziu, 
de .s.bte perso.nalitătl) nu este. po
sibLIU într-o soctellll.te care culti'.vă 

r.espe.oLul. fa'8 'de personalltatea ·u
mană, . intl'.-o 'Bocleliate preoeupl(l~ 
de _calJ~tea va1:Q1t1Jor J)t;! care le 
prop_aga. 1;Cqn.vei:wea: valorilor 
i:.u!t4+a:ie intr-un mod eficient şi 
o~tlv îh bunud de civilizaţie" 
adică~ în „val<>i;t .cl:tlfurale ac~rve": 
se constituie i.ntl'-odevăr ·într-o ca
U Lat_e de esenţă a nou sqcie:tă~I. 
Faţă de loate acestea, !f.lit.ă de 

problemaLica vastă a alîtrltlclril 
'<.Un pu~ct de -Yede.re teoretic, p.llÎ.ll
a.lpial a exigenţeloi: noul\11 tip de 
civilizaţie, a rapal'tutllru: _ dlnl!t'e 
culturii $1 civUl.v..atle ~n sociallsm, â 
1oc_ului acM.v, cooşblen:t aL emu1uj 
în edlficarea noii civ1Jlizaţil,. pr esa 
poate şi treJJure sA manifeste o 
pr~u,pai:e ~~j_nt_ă, să-şl a
ducă proprru.e . sa e contrlbu:tn. 
Mul int.il, prin s timularea, cu con
tlnultate şi eonştllnţa fLnalltA.ţU, a 
unor amplţ dezbataft in lei;1tură 
cu această v.astl\ problematici, me
reu actuală, ooport:tndu-se as.p~cte
Le, problem_ele de fond conţinute la 
realităţi.te in rapfdă schimbare de 
la. D• e:tapă la alta. 

t nsă.şl Jdeea oă .societatea s1>Ciâ
Ustă muJti.La:rerai dezvoltată consti
tule b l!tapă lli prOce:Stll ~plu de· 
aiirmare a idea!il,rllor soclălistA:?, de 
as.umare orgaoică a lo.r {MSt la 
nivelul sooîetăţtl :j'n ~ener-al, cit şi 

u n:lvelul modu.1'Ul de a gindl, trăi 
ş[ acţl()q.a al ffec~rUl Jn.d.lvld) este 
deschlzătoa.r.e de 1Ju.Iner~ i>.ers
pective pent11u acţiunea de presă. 
După cum dezbaterea, pr.Lh mţjlo
clJ'e.~ unei c'Uiloş,Şt~rl ample 11 ~o
Mllor, .·cu deose.b1~ a celor conle'rt;l
porane, tn Iegiitură cu. ccmce~tul 
de civHlzaţle.. de cultură. cu preo
cu.parea man1f~tă de a P)JD~ t:n 
lumină su.pel'lor.ltatea co,ncep'tiH.or 
şl:ilnţifice, mateuiaUst-dialectlce 
(Iar h1 legiitlH'ă · cu acestea şl de
nunţa,rea at-gumen<t;aJ.ă a ~Q.~Vltă-

tli tezelor defetlste, 'Mliâl!rste. ld~
liste, reacţtonare„ Inspirate de mo
biJ.nri dlntr.e cele ma·l ·dl:versel ~re-
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b ule su se atic în permanentă ln 
atenţia prcsel. 

P resa poate face mnl mull, este 
neindolos acest lucru, pl'lntr-o su
perioară calltlcarc a slujltoiilor 
slll, p rintr-un apel mai sus\lnut la 
personallhlliJe în domeniu. in ve
derea Impunerii valorUor filowfl
cc, pollUce, artis tice, morale ale 
socle&iţil noastre. 

Cu deosebire merită subllnlal 
faptul di, pe misura dezvoUădl 
socletlţU, o Pondere lot mal mare 
va reveni valorilor moJ'ale, etice ; 
comJ?ortamen lul uman, at.ltudlnea 
omului !a\ft de societate, de colec
LlvHatea în care t:răleştc, corectarea 
unor norme specl1ice altor tlpurl 
de exlstentA devenind distlnctlvc 
pentru noul tip uman - omul ce 
se făureşte pe sine în s.phiitul uma
nismul ul revoluţionar. Al acelui 
Umanism pe care-l poate edifica 
nwnal socleui.t.ea soclnllstli. uma -
nismul !llnd tn acest caz o „operă 
deschisă", „o p1•oblemli concretă a 
re.allUiţll soclale şJ umnne şi nu un 
simplu exerol~lu teoretic, o trans
reallh1te, o problemă meta!izlcă „, 
cum obscl'vt\ pertinent Dumitru 
Ghlşe. 

Omul prezentuJu1 şi, mal ales, 
omul vUtorulu1 va !I un om mo
ral tn accepţiunea superioară a a
cestei sintagme. Im ace.'\Sta jn con
dl~IUe tn · care procesul a!lnnăr1i 
umane nu va 11 unul de unHorml
zare a existentelor, de şabloniza
re .a lor, ci de personalizare a ln
dlvldulul, de ma.nlft'.Starc liberă şi 
conştientă a particlpărl l lui la edi
ficarea în pmcUcA a telurHor şi I
deal urilor generice nle noii socie
ldtt Toate acestea vor determin.a. 
aş.a cum a subliniat fn repetate 
rindud secretarul general al parti
dului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
o noul camate a vietll. Factorii 
consUluUvi al noii oalitătl a vietil 
stnt d!nt.re cel mal diverşi . Intre 
el, un rol pregnant U are acUuoea 
culturali, „cult.ura care, asumată 
de mase, clevlne clvillzatie''. Din 
acesl plJ.!lci. de vedere, al valorid
rll culturii, presa pont.o sA intervl-
06 cu un s plrfl sPorit de selectivi
tate atU tn dlrecUa afirmlLril cali
tăţilor Intrinsece ale operelor ştl
lnţWce f i d e artl, cre:i.tc în epocii, 
pentru a contrlbul la Cunclrunenta
re.n unul cllmat valoric. cit şi in 
ceea ce priveşte fnrlur1rea PozitJvă 
a receptorilor, a benefic.lnrilor cul
turii, sprljlnlrea lor pentru a des.lu
şi. cu un grad tot mal ridicat de 
competentă, codurile specifice lim
bajului operei. 

P roblemn receptlrll valorilor şti
lnµfl ce şi artistice ln soclallsm este 
una dintre cele mol complexe. Iar 
abordarea el in mod simplist. fă
ni o fundamentare Ideologică. teo
retică, estetică proCundA. s-ar situa 
ln contradlc\le cu fn.'llişi raţiunea 
de a fi a cul1.urll noi, socialiste, 
umnnlst-revolu\lonare. De aici, o 
mulţime de aspecte privlnd relaţla 
dintre pubUo (consumatorul de ar
tă) şi creatorul d e arti, inlerde-
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pendenlele dlnlre cei d ol lel'l'l'lcnl al 
acest.el „ecuatU sodale". Pontru ci\ 
- aşa cum s-a mal afirrrnil - da
cii nu putem \!Orbi de un public, 
de un receptor de artă in arara e
xisten\,cl produselor nrUslice, nu ne 
putem imagina nici existent-O şi 
\rîablllt.atea valorilor făl'ii prezen
\n activă, conştientă a receptorilor. 

tn acest proces cu dubUI acllune 
- de formare, de cr~tcre a gra- · 
duluJ de competen\u s receptorilor 
de artă, de cullw-A şi de orientare 
a e!ort1llui ci·eat.or in direc\We ce
le IDAi fertlle. cele mai apropiate 
de sa1isfncerea exigenţelor csentla
le ale prezentului şi viitorului so
cielă\ li - un rol de seamă revine 
presei. 

Cultura nu S-il edificat sl nu se 
va edifica niciodată prin verdicte. 
Opel'.a de artă este rezuh.ntul unul 
e!ort individual şi , deopotrivi\, al 
exlslentei unor personalltAU orro
toare, în cnre se înll·uchipeazl). 
deopolrivli. o int.eJegere superioară 
a comandamentelor majore ale e
pocii, dar şi laten\e creatoare ba
zate pe talent şi energie spiritua.IA, 
pe care trebuie să le privim ca pe 
nişte bunuri de invent.a.r natlonnl 
ce trebuie inconjurale cu toaU\ a
ten\ja, creindu-ll..sc climatul pro
pice ex·pr1rnArli şi vnlorificl.\rli ple
nare, intr-un contact, lnl.1:- un dia
log permanenl cu coledlvitatea u
mană. 

Sint de la sine intelese râspun
derHe şi Tol'lll -pe care .presa le 
poate a vea în acest domell!!'U ; fap
tul di .şi fo această dlrecl le crite
riile calUăţU interJ>rctlrU fenome
nelor d e artă, ale 6electlril prlnci· 
plale, pe ba1.e riguros ştiln11flco a 
valorilor impun o mal adincA re
fleatie şi o mal coordonată acţiu
ne. Aoorclun!le de subslantă ce se 
produc in noun socletute. din ce tn 
ce mai vizilbll, fot.re i n1~lt.atea 
pers-0.nalA şi conştllnta socială , ro
lul rtot .ma.I f!clil\I al cuhuril 1n ln
f.huen~rea oolH.11'(11 vle\ll işi puin 
&m1>J"enta pulternde alit ipe- v la.ta 
penso:nală o lndlvl~Ul<>r, cil şi 1Pe 
viaţa oolectlvJUiţll, în 11eneral. Pu
tem vorbi, ou clin ce ln ce mal 
multă fadrepiă(Lre, despre noua 
cnlltale a vleitil so::laL!.9~. Iar 'pen
tru ca aceasw n ou! calitate să cu
prindă, in ,Pel'6J>edivt\, tnlreaga 
societate, toţi ind ivizii, inc\lferent 
de loeoul ee le revine fn ierarhie. 
t n str.ueo!u rile sod.o le. este necesar 
ca .şi m acllvilatea p~sei - dest i
nată spriJin irij procesului de af .r
ina.re a clvlliza\lel so::lnliste. a va-
lorilor şi bunudor CU11turll .şi c1-
vlliza\iei social!ste - s."1 .<;e a.!bă 
fo G)ermanen\A '.în vedere eidstenla 
muJUplcJor nlvele structurale ale 
calltAUi vleţU , ;raporturile şi 1>0n
derlle mereu diferite intre a~le 
n ivele. Problemele concrete ale e
xistenţei, i meresele d iverse. modul 
de comportament, de asemenea di
vers, itendinţe1e. cerinţele tot mnl 
d iverse. evo1u\ia -valorilor s.o<:lal
ideologi~. a valor ilor fh general. 

tci.1le noe.<;t~ l\lc>lnllă şi rleea 
ptu•le nu pot n ignor~'lte a 
cind St' întreprind analize 1n 
tură <:u stadiul de dezvoltare 
c:al-moralA .a co!e:ti\lltălllor 
ne, atu_ncl cirul se vizează 
zarea u nor dezbateri şi int 
\Îl publ!i<:isli:c menite ~ co 
bule lu lnCluenţarea calllăţl! 
\li , ~n a.pro,P:erea, deci, a 
tip de civiliu\lc, ~ momentul 
!lrmă.:11 sale plenare 1n acc:Ht 
t.ext. elemente)e privind 1o 
civlcA a individulw, o'3re se 
rlaliz.enzA dJn oe Jn ce mal .pu 
nlc înt r-o reallfale ~ntetizatl 
expresia ,,.soclallzar~ ,persoitaJt 
\li " (deci asumarea -Oe câke 
SQnA•lit.ă.11 . tntr-,u n tot mai 
grad, a responsablllt.ă1llor f:all 
societale, aceasta nu 5n det 
t1.111 demnilAţli şi or!ginalltăţl! 
sonali lA\il, c i în uwoarea sa) ase 
îmb!IU.I 'llemljlooit ou ,;p rooeaW. 
pe'rsona~~re a S<>Oeiă ţ ll ". (Al. 
na.se, „Cultură şi civllJza.ţJe"). 

Societatea de azi şi, mai 
socteliatea de irnSilne. va 1i din 
1n ce mal omogenă, mai uni 
tocmai ,prinlr-un grad incdt de 
volt.are a voeatillor personale, 
fi o societate de personall&llL 
tr-ade\•ăr. omt1J ea .,mnţă u 
nerepel.abi lll ~, ca .rea.mate i 
fundabl'lă a vle~U, a naturil 
s-nr putea infi'!\işa in toatA 
lui, ca expresie supremă a 
dacii nu şi-ar constitui, f iecare 
divid în parte, .. un relief 
conşt.dent de s~. un contur 
culsr, un mănunchi de cal1'AU 
telecluale, afective, volitlonale, 
cloprofeslonale, elice etc. -
Iesta te reia tl v cons ta.o t ", dec:l 
personamate. Personalitatea 
„pur şi simplu un dat ex.ci 
b!ologi~ - de.şi aceaslA la:turA 
ponderea şi lntluenţa el - ci 
rezultat. al educa\lel .şi ll'Ullu 
sociale". (P.etiru .Plnz.aru : ..()oa 
i eri tllozo!ice"). 
PersonaJM.a~ se edu<!.ă. ln ce 

T n oo scop ? Aici, soelclatea -
teriile ei de apreolere, de 
1;are - are menirea de a tnte 
Ar ctl de adZ\tlgat că deş.l a pa 
pel'\SO~J:tlitll<>r esenţiale nu 
fi p1anl!ficală ci doar inf<I 
de cllmabul general. de condfţ 
existente, devine evJdenl faptul 
dreptul 1a a se manifesta ea 
sonaUtale oferit in genere tu 
!nelivizilor 1n .socialism, <'recad 
mise mai multe şi mal Ierme 
Iru :i.par l\ls şl exprimarea ~ 
a anor asemenea person11Ută(I. 

A:leaslă şansă o conferă 1n 
m:l.! !nalt grad ooclalisrnul. Es 
şi firesc să se intîmple aşa. fll 
coruH.1iile m oare exigen.ţe1e uma
nismului soclalîst rievolutlo~ 
şeazll omul în centrul prN'el!OO..OI.,.....,_.„ •. 

Nicolae DRAGO$ 
prim-redactor şe! adjun<.it al 

z!Ar.ulw „SCIN1'ElA'" 



Sa situam 

_in_p_r_im----=;_p~an 
•• oamen11 

cu faptele lor 

de munci! 
Un odeYor. devenjt oxilomotic, o cărui ro·1iune, deci , 

nu mol ore nevoie de vreo demonstraţie : publicistica 
economică a ocupat fÎ va ocupa JI do acum incolo 
locul central in paginile pres~ .noastre. Nu în· 
timplălor cele mai bune forţe redoc:ţlonale sinl onga· 
Jote 1n acest domeniu, lor toate onolltele, indiferent 
de codrul in care au loc, acordă un spa\lu lorg re
flectolli do căt10 o publicotie sau alto o octlvită111 
din industrie li agricultură, din celelalte sectoare 
economice. Aşo cum sublinia secretarul general al 
partidului nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, preso 
trebuie „să-şi sporeaJcă aportul Io rezolvarea tuturor 
p1oblemelor pe care le ridlco construc1ia economică 
din patria noastră, să exercite cu eficienţă sporită 
controlul opiniei publice de maJo asupra actMtirţii 
colectivelor de muncă din fabrici JÎ uzJne, a organelor 
de stat şi de partid care răJpund de organitarea ,1 
buna desfă,urare a actlvitătii economice". 

Aceste Importante sarcini ri dică în fo\a pfesol, 

îndeosebi o presei locdle. chestluneo modolită-
111«1 d& reJlectore o problematicii economico. Fnndd'J 
- cum pe drept cuvlnt se sublinia Io o recentă con
sfătuire cu redoctorii şeii oi t iarelor judeţene 
omul muncii, in calitatea sa de proprietar, producător 
f i beneficiar, nu este prezent atit cit ar fi necesar in 
publica1iile noastre. O chestiune. deci, de more in· 
semnătote, cu multiple valenţe, detbatorll căreia ii 
cQnsacrăm colocviul de faţă. Colocviu realliat pe ba· 
to punctelor de vodere c icprlmote ln o rtlcolele trimise 
redacţiei noastre de către gazetari cu experienţă 111 

domeniul publlclsticil economice : Constantin DOBRE, 
redoctc1 prindpol Io gotelo „ Incinte" - Brăila , Xe· 
nofon IACOB, redactor şef ol t lorulul „Gazeto Gorju
lui", Valentin IONESCU, coordonatorul rubricii eco· 
nomice o gazetei „SteaQul roşu" - Giurgh1, MADA· 
RAS Lâtor, redactor şcl d săptăminalulul „Stas.soi 
l opok", şi Augustin PRESECAN, şef de secţie Io tlo· 
rul „Unireo~ - Albo. 

Problematica economică 

Prioritat ea pri or ităţilor 

X1•nufo11 lACOD · De cltevn ci~ 
l'enh, publîchtlcu l-connmici'1 d<,>ml
ntl cu autoritate poglnlle presei. C1-
lod aproape tot nlil de complexu 
curn "' ~l vio\n economi<'il o pntrl
~I noastrt-. Dczvoltnn•n Cârft prt'
retfont n intluslricl, \rani.porturilor, 
ct>ate1·\ului. marllt> pmfn<'cri revo
l~tlonan:~ din agricuHur3. urioşt'lc 
" orturi pe corc. „ub conduccrNt 
l>al"tldulul. intregul popor I~ in
• tste)t(' ln crc~ler<.>n bn11?l lehnico
inn~nal!! u ec-onomlei. amplul pro
~ de 1nvuţarc o t~hnicii şl tch-

Dezba.teri prof esiona Ie 
nolo1tict m odem('. ftimwrca cndro
lor uu fost "1 continuu :.i't fie rc
lh.•cwtc ru d.co..cbi ta i:rij.i în pr"· 
sr.. 1-"ircşlc, ln dl•rur„ut 11n1lor. r.,.. 
dt1r\ii ll! "l-au formal „1 z11\l'L,ti-t~ 
conomi":'tl. 11 t'Aror ('()niribu~ie ci.te 
ded~lvtt în claborar1•u 1um•lor. n"
VL'lh•lor. ll cmi,1Unflor elf' TllOJO „j 
lt•h· 1zlunc. Tn:>bUit' "1 n•C"unoo-,tcm 
<' 1, 1h• regl1lfi, lor li ~· c-t•re mn1 
mult decit Ct.'lor clin nltl' compar
Umcnw n•clacţionok. rl'M C<' rucc 
ct1 mni totdeau nu r ilmut OC'U\illi\ll 
fn "N'\ iilt· cu 1>rnfll c-ronomk sil fit· 
nlNl. f'ireşt(', ON'O'llo.I i i pun<' 
nmprcn tu pe calilatt.>U publfri~licll 
l' 'lmom1c<' . 

Augustin l'Rf'SF:CAN : Probtc-
n111tit'a eC'onomi<'ll <.''ilC C'On'>id~ra t.':i 
fn redacţia noaslTfl tlrcpl prioritn· 
hm priorlt iiţi lor. Pot sfi utirm, [lLră 

falsă mode.!itlc, d i prezentarea n
Ce'>lcia prln modalităţi pubUclslicc 
rtl mal ndecvnlc ne preocupă cons-
1.-0nt, roloslndu-ne fu acest sco,p 
<IC o argumentare donsll ln linte şi 
rnptc, iniţiind <lt'ţiunl de prest1 ('U 

larjl ecou tn rlndurilc cititorilor. 
TinfmJ scama ue dlficul tntea abor
tJ6rii. dar ş i n re<.•t•plliril temn1icii 
tn cl ist'uţie, de ruptul că nceuslo 
•.olicitl\, dcopolrlvii. aut comp<'
H'n\n noastrtt c<'onomi<:il clt $1 cca 
IJ07.-.1tfircuscă. nc-nm ~lrăduit să 
g&im cele mnl potrivito cui de ln
VC'Stl~nre. cole mal adecvate 
i.cnurl gazeti'treştl tPentru ca mn
terlnlele noasll't' .să fle cit mal 
atrncli\·e şi convingătoare. Am 
lniUoL uncle rubrici şi cicluri 
ill' nrhcole pc teme 1lc strlngenlJ 
nclU(1litn1e c:um sin~ : „Productlo 



Dezbateri profesionale 
rlt:icli - rt'll lizatJ rit mic, la luate 
\Orlimenl f.'le", ,.hx portul - c:om-
pl' til iv, onorai t' 'l•mplar". „Im es
t i\ii '87. Rll m. ca llttu e, t•fic icn 1:i - , 
„ J;n r r l!"iu - o p robl(' lllî\ \'ilalii. 
S-o utilizam !>lrict, ,:!O\podureş1c-. 
Efortur11t• no 1„tr'' 'in1 1nurcpuitr 
indco-.t•b1 „..,r,• m th•pllnlr•'a cxcm
plnra c1 prorlu1 \i<•i f11ic\!. mui ulL>s 
;t rd1•i 1ll"•ltnah• exportului, pre
<"Um -:-1 ln d11 l'c\1<1 µunNli to Ump 
ln f unc\1um• u noilor obi~clivt! d•· 
inv1..''li\ii P1'1'1l•nl.1m. llt• u.\lelnt•n~.i. 
1•xpi.•rlo•n\n unor c·oll'< ltvc frunta~ 
')i luom .1t1tudin1• fmpotr1\'a r1•ndin
\l'IOr tic r1!.lp•1, ron ... um ""'lllll'ril• 
1 li· in11t1..·rll prime'. mt1t<'ri11lr, t•n<'r
u1e. t•om bu-.tllnll. lnsl'ltln<I n„uprn 
crr>';'h'ru l'f 11•14.Jnl~'i 1n trrJtJI acil v1-
11iU 1'('11ncunk.- Nu n<'GliJfim. dt.<
sinu I', n 1ri mi ric•ul 1u1•11. orupindu..nr 
iii• ro10 ... 11·l·n llllli bunu n pămîn tu
lul, de• f1n .1l11„1rc•t1 m·\lunilor <lt' 
ln<Xl1•t n Izu re .1 r1•rtnclor zool<>hnl 
('t', d,• ,.fr,·•u.1t't•a luc rarllor tll' lm
bu1161:111r1 func•iUJ <', dt: promo\'art•OI 
htl'Slii •l L t•lo1 tlllti ii\ llO'l<llc ro•flUh 
,j lc>hnol(Jllil rh: IUt' t'U. dl' P'<~C'Ul11-
11•a 111 1imp ":oi &ll• r;1lllah• 11 lut't'o· 
ri1u1· ai:nc·ull.'. l>t'<)-.l.'l.>it 1leo t•f iri-
c•n l."i '>-n <ln\'1•clll 1 fi rubr r;i 
,.Zoolehnin - t1rth ita tc cu Ioc 
conllnuu" . ,1păr11l 1 11lm<' JX! o P•'
rlo:tdi1 "" ump m.11 1ndrlun~at 1. 
Slnh•lll c·nnnn-.. "•' ,aflu! proclu, 
ln :wli\'lloll'll din 100!<.•lmla Jud!!· 
1utui :-.(' tlntor1«1di „1 r.iarulu 1 noi.
Iru. c·omp1•tc>nţ1• 1 •.1 rc!>pc.msabililii· 
(li cu c:nre .1 t •lSt l.J.-a lmă problt?
mnr iC'n lien nrc•'>t •,1•t \01 

Shmr, n·illll pU'.l'il spune f'.'l 
loulf' m:\1un1lc• noa„ln• ~i-.1u ntins 
\1•lu~ Tr<'bulr• ~i r•'<'Un;1,15~e111 că 
nu 1n tonii' c·u;>.Urill• mn i~butit s,1 
lrat.lm 'il!>h•n11111c. ln profun21mC' 
pn>bl1•111.1tic:u 1•ronom ll'ii. L nC'}C' C'1-
rh1rs tll! mutL·r1111'• nu lr-:un dus 
ptn .1 la c·upf11, nd.lcîl1t1. cum se 
71<'1•. bllnnţut elr111„r„ului nos1r\.I 
pt.1blkh.1i<' .. \111 11pt'l11 m.11 mult ln 
:wlkol. 1nclt•11b„tl' I 1 <'l'I mfonn.aliv, 
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tcmc;tut.\Uv, mm pujin la <·1)n\'orb 1-
rc, lnlt!r\'iU, reportaj, m:i•M rotun
rlă. dc-::i ~tntrm ron~ll<>n\1 <··\ aC'l.'-.11' 
J?C'nu ri ~.11N.arr51 ..,,, prrtr.11<1 m.11 
binl' in cll·1balt•r,•11 probi •mt'lnr <'
con 111uc r 

Să scriem 

despre oameni 

Coustontin DOBRt: · IJ<.'IJ(Ur. 
pl'Oblt'mHh<'a ct·onomi<-.1 t'Sh• amplu 
l'VfJCcl :ttă :oii in pllfl'În1lc ţ:07l'll'I 
brliilenl'. fn tn•uorl'?a <'nre Sf..' ridir;i 
insa ru nl'<'t'"ilat" rslc urmf1lrtnf'l'a . 
tn r•• mll-;urf1 r\'U')>im si't "" tnM·1·1• 
cm hi cont1•xtul impt•rull\'l•lm· ,._ 
nun \'1lu in ali tca rine lurJ cil' rlil re• 
St'rretarul 1-:l'Ol'l'itl 111 pttrliduhtl 
~o!>tru d1• n '>itua tn <·«ntrul ;11t•n
t1l'l omul <'\I tot t' t' •li l· !.!1 mal fru
mus ~l mm J?C'nt•ros, tnU1pluirilr 
c c-1 poarto pt"l"•lllHOU'ill 1W<'l.'lt' '! 
lrnprrnllvc• c·trrora trebuie ~;, h• ! ic 
~ub„um11k 'I „1lr0tluc~1il1•" noa ... trc 
i:a:it?tăn" 1, llli\1 nJc-„ 11tlln<'1 t·lntl 
~ <' \'17..l.l l un domeniu ntit dt• Im
portant, ele ('Olllpll'X t•um t.''>ic 1·1•1 
t'connmit 

R1•.11itat1•;i t• r.a pl'rsrinttJUI 1•ro-
num1r nu-i plamlidtt dmtr-un n
liaJ" ron!>t11u11 din mm''nc 1>ri~ă. 
matcr1ol<'. Mluaţ li ... tah.'illrt'. lffUÎl
<'t· ori tl!nJ:r.unl!. Dincolo ci<' ~o
brit• otC'u c·ICrt'IClr şi n c-nkull•lor 
trebUJc „r. Vl'dl'm OM UL v iu. m· 
tclcJlfncl prin nt~il.'illl slnt:11~m(1 \ 'Oll 
pleormsllcfl, flh1la d eosebit de oc
Uvi's. c1·calorul valorilor mnll'riall' 
5i :.pirltual<' in !>O<'iclnl<'n nooc;tr.i 
sOC'iati-.1.cJ, in ((l~lsn1ă rc>ul. r u crt'
di b iJi tall.', cm toi cwn r" li fnno
bllenul C'on')'i\n\n ':oi îi dt•C!nl'.'~lt· 
lrJsllturill> distin1·lt>. 

l\1AU,\RA S l,.ft7.i1r : l'll'UOUr11• 
J:k'nlrtJ u rnnnlu11°e>tt - rn :;~ !>pum•m 

a ')u - 11 p roblt'mnlirii l!C'ono"' 
Dn I Cu clouli obsc?n n\:l:i, ln~. 
mn <;c rdcră la dori nţa uelhnl 
.irt•le i utii n publkishcll e<
rc ln cnrc opinc7. pt'n lru 0 
b<1rc de op11<:i1. Căci nr tn 
1ndubltabil. s!i cazi in <' 
l'." lrrmu rcrinrl intri>Rii pub 
lin N·cinom1c-e st1 tratez(' C'.Xd 
numai laturilf' umnnc nJi> p 
\1t.'1 t'nwl•rsul compl<>x ;d 
m it;1 ;1bundiJ tn pn>blernr c::.n; 
l't''llA c1 tratare public1sticu 
' JlCC'lllhlnlL'. Dat'ă ne {.!indlm 
l'Xl'mplu. la <.'l'rintn re<:en t f~ 
1.11.t "'' ··„•t.·retarul ~eoernt al 
d uluî cit.' a ne• ocupa cu u 
m u rl' ms ic; ten ţu de prob le 
C'r'ntrnlclor induslriule. obse 
c·ă.. se N'l'l', lnnlnte de toutf'. 
minat mcc-ani!.-mu l rcln\lilor dl 
\ln\ lă\llt• compottl.'ntc ale a<· 
Or. o n'><'m"ruw probll•mrt Im 
'l 11 rxanunnrl! a func:l!Oniir l$ 
c:un isn1ulu1 în fii r'le, a m(l(Julul 
M 1·c cIIIrrltc tirlicul<t\ll nle ac: 
lllN'Oni'm „,,n„ib1l ~ unbină 
dtfori le c; 1tt1aţh conc:rNt'. Pl 
rll"d pentru 11borclaren n rit 
mul ic prublcinc cf•onmnlC"t> fnv 
1uncl ru minuţiozita te dor111ţ1.•l" 
;1Gpirn1illi' c·urc-i nni inu pc uam 
S u-.\in rn„5. 111 acela~! timp. 
-.1la h•n promoviiril 1n pn~inll<
'd fi unor ;1nalize 1.•c:onoml<"r 
-.pt'C.ialiu1tc. mcnitl.' să punu 
t' \ 'icl,•n\.'I ~uuu-. cfC<"tC' şi rllrr c\11 
.1c-\lunc. Sint pen1ru tlrzb<ilcrra 
turilor umane ale:- p1'0<'C:.t1l ui 
f 1urirc a bunurilor mot<irinlto, 
<"U 11<'1•n.-.w S<i ct~·vinfi fosil excl 
\•Jo;lă. \fi 1?liminc aJtc un11hiurl 
nbonlnll.'. 

nr.o. : Nici noi ou plt"lll 
„apriori" pentru excluderea 
pn1l1nill'.' z'iarclor a nrt1ool 
rure „upun unei anall'u.• a 
fundatl". tlc s1wclalltntl~. nnu 
te lulurl ale n!'tlvită \il r con 
C'f'. Nu p utem nprt'rîa clcc·lt 
111 iv mat1.•rin1c co. s pre e:•u• 
piu. "''' in li tul al ,.Dirijarea 
c:lcntii o factorului CAUTA 
in procesul de modcrnizn~·. 
pCirut in gnwta Sliuritluwo 
„ SlPnUUI l'Q";U" . ~'Ub kC'mmitu 
int~rloc·utorulu i no.o;lru Va hmtfri 
Jon«'st•u. F.stc vorba dl' n cl.•z 
lnt• c·u fnr• a ri fi<' cled1i1• tl11 
Snnti1•n1l niwal <ho GiurJtiU. 
lt•vi\nlfi prin c:nracterul 1•1 •' 
l 111e. prin l••lllaJJHt·io .1l'~u 1n~a.· 
t.•lor uclu...c în <lls.cuţll·. Şi C!>o' 
,,,mple ll• ao;emenc:a m.1tt•r ÎlJli 
11111 pUIPn !. l clliim şi din ni" 
publicatii. Nu pe ace.:il<'~, nu le 
.-1g:rc:lm, c1 impreun~ cu cillt.,.. 
1·i1. pc < l'lr ab-;ciiut tehni1·1'ilf'. 
c.nu ,l'llrf'. tn nfard d~ in<.iru lrcat 
unor t:1Cn~ ">i procent<', nu .., ,,un 
n1m1<'. :-.fn t plklicornw. r hlhr 
rigasun '" '-<'r1c;e lntr-un limbal 
~r<'OÎ. 

>\1. L. : A doun o!-;serni.Je ml -a 
fost sugerat(! de senliml'm ul el 
plc :lind pentru umani1.area ;>ubU· 
cL-;tlcll economice bat de ra pt li 
po„t 1 rfoschbt>. Cu ocazia c:on.i;CA· 
tulr'ii cu redaclorli .şe!l a i presei 



• „Presa şi radioteleviziunea vor trebui să oglindească marile realizări obţi

nute de oamenii muncii. Să popularizăm tot ceea ce este bun şi pozitiv in 
toate domeniile." 

10001c, precum $i la recenta lntîl
nire de kl Timişoara, ml-am dat 
~, d 1 in rindurile noastre, ale 
publiciştilor există dorinţa unan.j
mil de n {IC\lona pen tru depâşlrea 
neimpllnirll<>r existente ln acest 
domeniu Din păcate. reuşitele 
noastre nu sin t în toate cazunle 
pe măsura dorinţelor el.ai· C!Xpri
matc. Socotesc. de &Cc?ea. că al" u·c
bul :;ă discutăm nu alit <Je.c;pl'e 
nct:(?:)ihlcu abordli.rl! problcmtllkll 
L'Coni>micc rn perspectiva omului, 
dt d~prc mornlllltl'itil1: capabile ::;a 
rc!lllw1.e .:ice:l!;lă amplă ~chimbnre 
de tipi.I ·1i. 

X. I. : Nu consider că (!Şie ne
\'oie dr multe aTgumente spre a 
dcmr,1\SI ra câ trebuie s(I scriem 
drspr~ ix1me:ll. despre ac~I vitntel\ 
şi "io\a lor. Doar el citesc ziru·ul. 
lor Ic t''>tc desti nat scrJsu! nostru 
I.ir :Jcc.o;L 1el ii indeplmlm nu~I 
printr-o pt>rmanenlă imbuni<t f1ţ1re a 
t.illlll\il actului publlclstl.-: CE'-1 Sf1-
virşlm . A vcm în acesL St!llS o ~1·
clnA expl'esil ce ne-a :ncreclln taf. ·o 
l'l$u~I secrclnrul general al parti-
1lu:u1 : „Redacţiile ziarelor şJ re
vistelor subllnfa tovarAsul 
~kolae Ce.:iuşescu - trebuie &ă n
corde Q(enţ lc deosebită lmbunitlţi
Til cnll lAţll pubUclsUcc a articole
lor, promovării unor rorme $1 stl
lun pzct llreşti atraclive. convin· 
ritoare, care sl ca.piue Interesul 
,1 atcn\111 cilltorl1or''. 

Valr nlln IONESCU : $1 ou plt'
du p1:mtru umani~rea • rubricii 
economice sl cred cA noe.ista ar 
u·ebul i;ă însemne un prosre::;. pl'ln 
frec,·entti sl semnlfiC3\1e. ~• pi·e
zen\el omului. Dezideratul impune 
rle L1 încppuţ tmpu\inaren nrUco
ll'lnr dr. •mnllză, a căror formulll 
Îngăduie referirea d<>at' la o culec
tMlate dispersată în necunoscut. şi 
lnmu!Urc·1 celorlalte genuri. a on
ehetelnr. lntervlurllor, p0t·t.retelor. 
cu alte cu\•lnte a acelor genuri 
tare 1u lu bază m.x\nlllute'l re
llurl-0Julul, a relalărh de ln faţ::i lo
t ului. r~ drepl că. înainte de o 
t"t>n1;1llu \ln gen publ:cisac rl is
tinct, 1·epurlajul rcp1·e~J nti"1 o m.u
nt<!r{J şi mai ales o me~odâ. ce:i 
ma fuvor.:ib1lă, dacA nu sîn1ura. 
d<! inf:1t1ş.:ir<' n realită\11. u viPlll 
'I a umulul. Am putea spune cli 
:ut1 făcut un prim pas spre rle~lu-

~lroo umani7.ărll pubilcl:iUcii (pen
tru multi lucrul acest.::i este toi uşi 
evident), dndt am conven i cA, ori 
de cile ori intilnlm tnlr-un articol 
de gautfl elemente :Ic ref)l.)rta;î. 
prezent.a omului e us1,iu1·0\lt, Iar 
ducii a utorul se dove<fo->te cai»bll 
să descopere. sA pl'lt.l'undă şi sii 
reproducă mişcarea re•ebralil şi 
nfcct1vă n persoanelor tntllnite tn 
cnre cilllorul st'l se rc1,;11noască De 
sine, fie ş1 pru·tial, cu cmo\lc, ome
nescul devine imprcslonont, tulbu
rdtor. Esl'e ccicnţial p~niru un bun 
reporter l!i penll'U i•cuşl l.n demer
s u lui său umanizator talentUl de 
a sti1•nl un interes <.'>nlcmplnl:v in 
jurul unor fapte care n~ cttpli
veaz.'\. prilejuind lmpre:.li cxperi
mcntnbtle pe ronl ;>roptlu Si de 
oricine. Prin urmare. rt:itorlaj, dar 
nu descrieri de pei.<;.aj, !n\lenlar de 
obiecte, !Qlografiere c.mscmna~lvă 
sau relatare nudă t1 fnplulul ca 
iat.:ire, ci alegerea acelor detalii. 
lnlimplări şi gc~turl interesante 
<'l:lre t)Ot Cf>ns!Jlul Iunch1mcntul u
nor u:ăiri unlve1 sale sl n căror 
analiză. făcutlt cu subtllit.itc. emo
\ione.'lză. convinge. 

M. L . : Dupli oplma mea. <lifl
cult~ te.'.I constă în accaslil p rl\·intli 
in (.aptul că zl:ui.-;tul. oentru a reci.a 
lmpllcaţjlle, atilud1nilc. r.1nllva1iill! 
şi acUunilc umane. d incolo de 
cunoaşterea procesului econom ic 
respectiv treb uie !!!\ adlnccascl 
ronsiderabil inYE'Sligaţla. sli p!i
lrundli tn esenţa lua·urtlor. t n n
ccasl6 situaţie. documan1orc11 prq
priu·ilsă începe acolo unde fn alle 
concUtii se Ier.mină. l'leuill.a de-
mersului gazetăresc deninde de 
capaclkilen no3slrii de n uti!i7,CI n 
gaml'I cit mai variată •Je tehnici 
de Investigare. l ar însuşirea ~i a
pllcare:i unor asemene.„ tc-hnicl 
comporlu eforturi d~el.llle Qln 
p.nrloo tuluror gazel.arilor nuşll·i 

ec:momişti. 

X. l . : Eu sin l tohşl convins ci\ 
un arL!ctJI alcăt uit tn tr· •> manieră 
tehnlcrstli, cum d ln pl\o:alc mai 
înttln!m în paginile zw~lnr nrias· 
lre, cere mull efor„ ~lh in cule
~ere.:i dalelor. cit ş1 în In\elegcrea 
ş1 munsmlterea UmbnJulul de spe
d:.ihlale. in descrierea utilajelor . a 
m"dulul l<>r de Cunc1lonnrc l e fl'l 
:;int con,·Lns că şi ln mon!crn cco-
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non\btil se scrie anevol•lli. mal ales 
alunel cind rcdadlorul nu este de 
snecialitnlc. Dar nu 1:1·i1a penlru 
conCorlul actl\•iU\tli g.azel(l~ti esle 
mobilul pledoariei pentru umanli-...a
~ publ!cistlcll ccon"micc. a pu
blklslicii in genere, cilul. !'ii Um 
drep\1. nu numai ;darişlil econo
mişti cad in păcatul tei1nictsmu-
1Ui. Umanlt.'lrl.''I matt?rinlulul de 
presi'i insn·1mn6 deoPl)' rlvA respect 
pentru cillLor • .lsculro1or sa1,1 tele
speci.al'Or. ş i - ele ~e si'I nu o re
curi'Q:işlcm ·1 - ln accasl:.'.1 constă 
arta profes iei nMsţre. Orlcit de 
mare ~r rt un oblecth' industclal, 
Ol"!Cil de perl<1C\IOna~ ar (1 un utl
U\j. n ici unul. nici allul llU are 
calitatea dt- cililor. lmi ~mlntc.~ 
in a cest sens de o <liscutle in re-
dacţie pc mari:lnea i.nuJ reportaj 
pe c<ire 7.lorul 1-.l publ!c:it urm
di.:lt ce S·O i ni'llt.at '11'!.tnul c:oş de 
[um ni tcrmc1cenlrale1 de la Tur
ceni. Aut~rul Cl'icea o deS<:rlerc e
xactă a .iccst ui coş de Cum. cx1m
parindu-I cu cele rru1\ inalte tw·
nurl din \ară şi de PI! continent. 
Erau d~::risc in rcport..'l I camcte
r ls!iclle tehnice. c rnu calcultlte un
t;hlul dl! lncllnarc. c'lnsumul ele 
J'icr-bettm şi ciment. Intr -ade\rAr. 
dimensiunile si cifrele erau scnzn
tJonn!e. OiscutiJ s-.1 J.SCdL de la 

s 



Dezbateri profesionare 
;;iuma unuia dJntrc cole~i · „Te 
!ehclt. 1lnere I lata, \i-al fucut ş1 
.u un ,,cititor". şi inc1\ unul de 
tlolle el11."'0pe.ani1". Uim11 de cllmen· 
'11..inile nceslu1 colos 1ndustrlt1l, ru
porlerul pierduse din voder<' un 
~ict ,.amănunt" - uz.meni! care-l 
l.'C!lfil-aseră. Lipseau d1.1 rcl)Clrta• sl 
prole<rtan\il, <:u mentu: I 1r de a 
!I conceput un ru.ttcl de ob!ccl!v 
energetic, şi con:.lruct 1rll. Ana!lz..1 
acestui reportaj. alt!el oine scris. 
ln S<!din\.a profcsi<>naH a !••.st o 
lec\le pentru totl redac:,..,rh 1i,1ru
lul. 

Spre 1 .ehnicl~m şi t.'<'O:i„mlsm ''e 
„îmbie" uneori şi culabl')ralorll zi
arul ul, speclallştil, ~I ale.fi atunci 
c:ind .o;lnl soJlcit.all ;;11 11crlt> d espre 
experienţa proprW01· colf>Cllvc de 
muncă int.r-un dom<?n!u i.au al'lul. 
S-G irltimplat. recent, :!li primim de 
La un speclullst, de clltmlnlt>rl fo:n·
t.e capabil, un 3rlicol dCS)'.lre .., per
rormanţă tehnicl\ !n ce priveşte 
creşterea gradului de tnduslTinJi
u1re a lemnului. Arlll>' lui er.a a.r;t
Cel alcătuit incit put„n !!E'rvl. cel 
mult. ca un document.ir rentru 
cablnctut tehnic al comblnntutul. 
E\•iden t. n....a rost publicu:, 001·. 
pont.ru 11 salv.a sJtun\m, o !rehuit 
sl\- i solfcll.ăm speciali tulul un in
terviu pe tema in dl.!.cu\ic. Fireşte, 
nu sint exclusivist şi nu contest 
utilitatea unor materlalt> de anollzli 
eeonomică, dar nici din <tCt'.~too nu 
cred că f.Tebule sa lips1>a:.cJ oa
menii. 

Totul depinde 

de reporter ... 

o. D.: Poate fi •.tmanl:-11.1 pu
bllclsticn econom1câ? O intrebare 
11 care cel mai talcnl.it. <lln1re 
zlariStll noştri nu dnt de n1ul1 U!l 
r~pun.111 a!lnnallv. Deci ~e f)o.Jlc:> ' 
Cu cond!ţla Cd ~ce.st tll!<:lder.:it sl• 
ru albă un caracter d" !! 1mp.1nle, 
Iru- conducerile rcdn<>\illor. redacto
ri; d<'? speciall.utc. sfi g!l.sru~1\ 1101 

modalnAţ1 pmcti.:c şi i,!nutfirc$h 
'•V a „evada ·• clm pe.rlmi!trul r uti
nei, suficientei fi ni minim~! i·e-
7l!!;c.nle. ellminind nrtlcoll!:c ~bio 
oorrtc, fade, cenuşii. 111e•.q;1rc.<1 ve 
tnonot.one, .. bll.nd:ite" d~ cifre r.I 
Mluaţll staUsUce. P~1btlltJ\ t'Xls
tă, nu n<> l'.p:.~c. O pr ctlcc'I ~ 
co.re noi o oons1derăm bunll e~ te 
$1 faptul că, pe lins, 1 1 1~ulnrul de 
rubricii, ln scopul ! e'lll~ h"ll unei 
~IL mai larg] dlversit~i1 de ~lllurl 
şi maniere public1slic1>, ~criu în 
mod !recvent 3rlicole pe teme e
conomice şi colegii de ln ·1llc ru
brici. 

6 

V. I. : Se n.nşte acum " tntrelxnc 
nl c:Urei rMpu~ ni? Interesează ln 
L'e:I m:il mm·e md.'iurll. Găscste re
rla<:lo1·u1 de Io rub:-!ca de indus
trie, oonsb·uctll-1nve.slfţll. trans
pt')rtu:-i :;nu as;ricullură ~uuclenlc 
ocJzll. nlit sub raportul numărului 
cit şi ol d lsponlbil1tll1tl wiriate. 
spre n relev" un sub,tr.at ~unctc..cc 
cu ~nlficatlt complt?Xe şi inle
res::inte pentru un pub!ic h~TJ; „ tn
doiali\ d<> pris1l'l. •ro•1Jl depinde de 
rL'PC'rler V l31a cea !'."'.a: măruntă 
şi Ce.li mal pulin ~,>cclaCllloasu c 
plrni1 de cele mal lmpre<ilon1nle 
evenimente mol'.ale. la1· ac:livitatc.1 
în economie dl.' f<)ru'te mulle 1'!t1>tc 
cu inall(i somnHlcmt11.· umartlt Can
til~ten de adevăr Qmenes<: şi \'.a
loare:l dcmel'sullll 7.itn·l11lulul slnl 
ln funcl!e de abllHalc.1 cu rare el 
a.n.1llzen1.ti proprltle r.lndu1; si ~en
Umente !a\t\ de mali!I"kllul obiec
tiv, de ceea ce ulegE: spre an.."\llză 
ş1. desigur. de stil. :li"dC:i o pre-
1.en' ar<> stcrootlptl, cu multe con
"""tltm;tllsme nu spune n imic.. 

S-nr părea cd pfnă !a acest punct 
;im sube';Umat nr>or'ul la um'lnl-
1c3rea pubhcJslJcll c~ tns~i omu
lui. tocmai al relul c.nrc ne oferii 
rnptelc. Dnr dilnr ace~ln e RpMIUI 
htl S!]Ceific : slS o(e7e fapte. Jlt
decllU sl ollludlnl, Omu! li cft
seţtl preluUncllml E rr.un<::H<lr Jin
~ll strungul-cnrusel sm.i lingil ră2-
bniul de 1esut. pe vapor ~u lingA 
mlculatm-ul electMntc. PI! schelA ~u 
in abot.aJ. oe lr:ictor sau la pra
şil.:i manu.îUI L-am in\ilnl· si l-am 
cunoscut. D<.u· 1-nm cunoscut i;pre 
fol()<;Ul rl<'plln ni rcoorlnju!ui nos
tru " D1că lotul rilm!nc. ele olldi\. 
tn mn.rginllc unei cliscu\ii o!..'\:du"i\· 
despre pe1•rection.nro.n proFcsionall't. 
atuncl nu av<'m de-a face dct·il ctl 
o ln!o1·m11re di(tncllcă şi fJrlce in
re-rcnrc de Utn.'lnlz1r Tl\minc 
fărl'l rezuli.ul Un lt>!'li1° ... in n c<ire ne 
ooVt>'itf'şte cum n rnv~ta' malema
tic1 sl met~nlta pen•ru , 1iUttlle 
b o ratlNl-lliMre tehnnlnl?ldl f'l<'" 
n11m:ii nbst'rva(ll Ciz!«" dt>T N•I nu 
trebuit' ~li uităm cil ,...„ui-C'"lv•al e-;le 
" Ciin•A moru!b I n~mPn1l ~'lu 
mntrlterul r·1re ne ci.ni insă T„for· 
malH dMprt' dlbuir!I~ lor. cl0 c:ore 
slrlidanllle oenll'u rN11h·"rr:i lmel 
pmblemc cJ~ i:ir'lductle. desp-e l,iu
<'Urla sucrcsulul, cnrl' tonle se tr:i
duc ln tci·a vlc-111 1;plriPi1le. ne 
oferit. lnlr-lde\•fir o o:.-,IJll'maUctl 
1invmă !o=irlc- lnterc~.inl'I .".cte-;e, 
in Sp.:llelc bucuriei sP n.scunde su
rerln\o. tl!lr l)<Jnt<' ne in..J1ipulm rl\ 
unui gozet~n· nu prl!~ fi est~ in
dd uit sti nbsPrvt' :·eve:sul sllu'.1-
llel ~u nu "~le as3 Ooortunilnte:i 
ribo;c;-\"1lllel e in.'il\ • c1'~1une (le 
m~iestTle. Repnl'teru!. cn 'li scrii
torul. ir;I propune o renerlare ve
ridică. 1:onc-rcl-l!;torJco a re.'llit;1\i I 
ln devenirea ci rewhttionarA. 

Cind iniţiativa . 
işi spune cuvintul.„ 

X. I. : Cn pretutnden!, ~I r 
red.aclio noa.'!ilrl'I se depun ctor1 
pentru ca ziarul să De ail 
"Cicl~nt in indepUn!rea Clblectlveol 
~e ~I.au în C.0111 organl~ltlel JU 
te,e de partid, a oomenuo„ munct 
din CorJ. Pentru a situ.a Jn pr!Jn.. 
planul scrisului nosl r.1 oruul. ~ 
tele sale nm mslfluil citev.u nibrtal 
rare• prin fnsâŞi form ularea lor o,; 
l>Ugâ. Bunăoară, apare cu o u-ec,. 
ventil ~4pl4mtnală ru'b1icn .J.tt 
tehnici de virl, oameni cu o ln 
prcgi\tlrc profesională !", cna·e ~ 
·n v~cre îndeplin ireo llldlcuttl 
formula.tă de !leCl"e\.arul gener.nl 
p!lrhdul ul !n Cebruar'le o...c.. potrt• 
vlt că.reia tn Intreprindcd ~ 
3rgnnlzezc fn aşa. fel pro<:esul m 
in."llrulre proCeslonaJA Incit s;'I c~fs,. ,„ săpli\minal ,„ .. pcntn1 flt'<'IN 
muncitor, citeva ore ele llcrf~lo
oare a cuno tloţelor lriratc de „ 
lhiltn.t~a s a concrcll'i, lncl~lv • 
discuţie despre ce n produs '' cam 
a produs-. Jar pentt•u prom"V'm'el 
'lplrltulul revolutlonar. n lntnu111-
s;eniel f.:Jtll de neatunsurl. cu deo. 
'lcbi re in rindul zeci lor c.lP. mtl de 
mineri din judett.11 nostnJ, t' lenti• 
nem de peste un an o t"Ubtic4 a· 
decvoUI acestul scop. Ba se lntllll· 
lcuză „lo fiecare mloă şi curlftl 
- ech.JpaJc I linii tehnolojffre mo
del 1··. Desigur. nu vreau sii rac un 
bilanţ al acestei rubrici. el doar 61 
coosU11 cu satisfaclle că Ideea a 
prins, a ambltlonat numeroo!\e lor· 
matll de muncă din bo.7.lnul mln!er 
şi, pină acum. cel -:>ulLn 7.ccc ~ 
chipnje de pe exc:nvatoarele cu 
rotor inlrunesc crltet·me pentru a 
tl d~Ln.role formaţii de munci 
rnodel. 

Hl:.1>. : Sin l multe, desigur, 
nrtlcolele din .. Gazeln Gorju
lui"' care situlaiă umul in prim· 
pl::an. Ne-n plăcut intre altele. 
o p.iglnă a Uoeret.ulu i. reporta
jele şi lnsemnărl!e tle aici · 
„Tt>hnlclanul d in Bcng~U„. 
.• Printre tinerii dln Rovinari•. 
• .Şll.nsa reuşitei " . „l'orta unal 
colccUv ". Dar m:i l apar şi unele 
rnalcrlale care abundă ln dalt' 
şi cifre, adesea ne:-npol'~te Io 
nlmlc. ExlslA deci suflclcnl tuc 
pent.ru mal bine. .. 

J\ . P. : tn ce măsură .a reuşi\ 
7.larul nostru să realizeze deilde· 
r~lul um.:inlulrtt problem:iUcll e
conomice „ Socotim că ~vem o 
~eamt\ de reuşite in aceasUl pri· 
~·1n1t1. dar şi neimptinlri. Hfufnlnd 
~ 1lcctln. Răseştl destule materfnle 
in c.:ire este surprins cu t.1 lent 
llmul. Omul cu faptele şi gindu
rlle Iul, cu Idealurile şi ospfa·atl-



e ~ah•. D~tr inlilnc· t1 si art icr1le 
wcr. r.ilate, m C'ure :ic ull;) <l<> om 
~cil locmiil dr acela căruia i se 
da:ore;ii;) lot C:L'<!ll ce :.-a lnfllplull 
11 se 1n!r\ptuleştc şi caruia l M! 

.dri:J;eoaZă autorul. Un articol din 
bare Upsesc oa1nonli mal este Mre 
r.1uiat s1 cltil de oameni ? Cu sl· 
~uninllL ca nu ! 

RED. : Al'e parrc:c~ dreptale 
.n1erlocu1 r,rul nostru E.'11e 1>re-
1.enlii in paginile .• Unirii M -

e:i şi I n ce.le ale a •tor :>Jnrc -
<J anumită tencUn1f.: aceeu deu 
:oe reproduce . .ad Jht~an1• re
latările contablliceş.11 alt' unor 
cadre de conducere. omul mu n
Cll fiind ullal c.-:.1 de..-,tlvlr~iT<.-. 
Un exemplu ? Ar icolul cu ti
tlul „ln<'ad rarea tn normcle ac 
ton11um - lmporinn tii eu le d•: 
l'r~tere « c:ficlen\:!.I cconomlw ". 
enre se rezumă e~t'lus1v Lia ln
~lruu-~ unor succ.?Se CclCre şi 
!:ir c:1Crt> !). Curnti.1te de con
: 1bllul şef al Intreµrlndct'll de 
1:1rot.aje C'impenJ Si~u ·. nu-l 
~rcu dl! scris intt -r. a:.emene.a 
manierii. Nici nu trebuie l-t\ tt' 
deplaseil la Cat.:i loc.ului. r:Ste 
deajuns un telefon ... 

V. I. : 01? cile ori nu am pt'elerat 
- i.!I fim sinceri - unui pt·omilb
tor rcporuij snu unei d1scutli cu 
wlllud.lne intrresantll cu •lamenJI 
dintr-un atelier sau de pc cfmp o 
documentare comodd. in biroul di
rectorului, nl secretarului de P!ITHd 
sau C1.I unul şef de Ctmnu, pcnfru 
un gen neclar de relu.Lur-c?, un com
Pl'Omls tem. rupt de \•intă. cu oo
menl c ... ~ctel'lza~i sum:ir. d<'nr din 
ttCcrln~e ? Preocupar~ rednclori
lor de la .,Steagul "OşU" r>entru o 
nparllte tot m.nl vie şi n\Ui semnl
limt.ivll '1 031Tlenilor \!a personali
hlll distincte ale unul colectiv de 
muncă şi <.TCatie e l<0tuşJ veche şi 
destul de .stf.lrultoare. Aiinnu1ille ne 
Ca\â ar putea (l un proc~ de 
tonşllin\il sl prilejul unei S<!hJm
Oârl de atltudl11c doin· i.n mllwr~ 
Ul oare, ca oriunde, e loc de r>ro
i:r~ Rubricile: noastn :. doar două, 
de Plldă : „Tribuna C.~lll' t·f\! nţel 
iJQfntatc" ~I .• ~oul c:a atitudine re
volulfonară„, nu inclus r.u precă
dere reporl.aJe atract;ve din econo
ni1e, mulţe din ngrii:Ul'urA. despre 
~meni cu totul ·remsrcabill. Ru-
11;1cUe lllaj recente ,,AmintlrUc rc
Portcruhu •·, .Jdcl la indcmina lu
tu0ror ~u <.-ele prole..:ta!e aµrflpla1; 
„ lalo"uri in mers''• „n,•usitcle hu
lllllul ro POdoru şi ,.Rc\'Clo(U „ cvn
iln Pf(lgramul in tregulul nostnr cn
ecltv rcdac\ion~1 l de a c.Jfcrl in 
~oluanere g,:u;etcl .ş i ma.I multe pri
tejur1 de 1·ezonantA ~ surtclulul ei
ltorulul cu cel aJ rcp11l'lcrul•Ji şi 
de!~ c1.1tcuinl,<l. lnltialtvu. pn:;Junoo şi 

ill't11rea taamcnilor muncit 

~I. r„ · Noi, "azctarii de la „Brns
~1 l...ap0k" Tnccn:l\.m, iMlntc d~ 
l•1;1le, Să v.alorifictun mal bine ex-

Dezbateri profesionale 
perlen\a pozitivă ac.:mufatl'I anle
rfor in fn!ătişa1·ea chipului omuJui 
nou. E!orturlle noasti c v1.ma1~' nuli 
lles imbunAtli\lrcn ru:,:-kh .. Omul 
„i locul s.iu de mun~li", int\llltd cu 
ani in urmii tocmai :n soor,ut rlez..
oatu-ll aspect.clor umane ale acti 
Vl~lll p1'0duclive Avem. de .ise
menea. o experîen1A bună t,;I in ce 
priveşte rep<1rl.ajul pe teme c<.'<>no
nucc- 1n pr&C!nt ne sl.rlldulm sli 
pertecţ1onâm ru-senalul tehruca01· de 
1nn·sllgare spre a putea vnlorf[icn 
din pltn cadruJ Cel ni-! oteră ru
brica ami ntitu. 111r mtll tl-p<>i sa lni
llem allele. noi, care sll <1atlsfuct1 p9 
de-a 1nt.n:1gul exli;enlelc actuale. 

C. D. : Şi 1·cdac1 m Jtnr.etel Mrl.slre 
u acumulal o bunâ cxpcrientli in 
dum.enlul ffc care dl.8cut.lnr. fn dez
bn t~rlle prore.,Jvnalc C\! i.. • (Jc- fil
şr1a:-d cu regularil.ut.e. snptă1ninal. 
:>~nu de„prlns cu clar1:Jte tntrcb.1-
rile: „d~pre ce scn~m ~ . „dei.i>re 
cine sc1 Jcin ?'·. căullnd dC> fiecare 
dată n ·11 c-ăJ şi m ida?ll:Hl de a ~
lua in centrul nterrllel OMU! De 
citvn ump. ln f.'()loanele ~retel au 
cunoscut c011sacr~'lrcn - şi, l~:>toda-

lll, o audu~mâ sporJtă 1.1 uiti~uti -
~' ~o.am(i de rol:>rkl tn care •. pro-
1 ngomş!I" slnt omul. cole<t.1vl1:1tlle 
umane. La rubrica .,fl<'porter in 
schimbul 3-, „l.ansatâ în urmn cu 
1>este 1Jn an de Uite şi StllS\lnu\fl cu 
uestulA vervă. au ros1 n11bUcat~ rc
porLDJe ca : „0 noap1e in ell:iddn. 
exi:avnlornlui romilnesc" , „~Auto
grafe" p e faţa pilo ii ". ,,«llnmulc'jU» 
ridJcll ancora ", . .ŞI n ou11tca -11rcsc·• 
nJl\•ele„. Lnr mnl recent cel ln: ltu
IJt „Prin „ pl\duriea'" de sondo dln 
Bilr3ganul brlille:.n" . S ustlnem, de 
r1scmenea, nibriea •. Blogrartl comu
niste" - un portret .:'ldivldual, \•e

rltnbU decupaj clln lr- un por~eL co
lcclJv. lnt• I.a rubricile Jntllulale 
„PertlonaJilAţl nle muncii", • .La 
panoul onoarei muncltore,li". ,.In
follgcn~ t<'hnici'i ln. nc\iun.e" , „Ccr-
1.-ctnrc-ll1o' 'nre -nul odcpl'lşl ro" „ŞU
fnlă-ccrc:ctarc:-pro ducţie ". „Lll pa
noul hlrnich~I „. ,.~a. aa I„ au 
v\\zut lumina 1Jpa.rulul r~all~1rl. 
<!Xperien\e, lnl\lattvc, cuceriri ale 
noului ce aparţjn unor oameni s.JU 

L'Olec~lv1\A\I din inl1eprfnderl In
dustriale. Jn.r;t.jlule de cet•cct.'\re şi 
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Dezbateri profesior•ale 
proiectare. unită\ ! ai;rlco!P. La Cel 
de rele\'aJllc n! se pnr şi paginile, 
bogat flustralc. cu gencrkul 
„Cititorll noşlrl - corcsponcJ tlnţll 
noştri "', cuprin1.ind urtloot.1 seri~ 
de oameni al munau <.iln cele mol 
diverse sectoare nle acLlvltAtll ~co
nomicll ·SOC'laJe. $ 1, dcl-l~u!', nu în 
cele din urmă poL .inunti rubnc.:i 
„Tinerii a~ cum ii tlol'im •, unde 
nu npGrut ar11cole, renortaJe şi in
scmnărl co şi de pre tineri. 

R.ED : 1'ov.arlişul [)(,~re ii cl 
Lat mullt' n.lle tnateri.;ll~ c.T·e re
flectă COntt(ll prevcuParca cole
gUor noşlri bri'lilent de n sllun 
in prim-plan onmcnli. faptele 
lor de munca. Numul din eco
nomie de spn\lu nu le-um ron
semn:n aici pe to.1te. Dai· in 
gv.1,>lă mru ap:ir ~' or tlcole -
ch!a1r p.,glnl inLregt cu, ~pre e
xemplu, cea iolilulatt\ „ Ti
nerelul brăllean vrednic 
esaton in edlflcarcn p.itrlcl o
clallst.c" - unde 011menli s:nt 
p1-ezent1 d()lr Qu numele. nu şi 
cu ro.pte.!e lor. Acclnşl luc:ru s-ar 
putoo spune şi de:.pn> .orhcolul 
cu li !ll ul „RcallZilrllc 11ol ·I tre
buie ampllticnte·. 1..:l l't> se pier
de ln detali i tehnice. desi auto
rul se pare că-şi i)twpusese :.li 
lnrormcze cititorii clesnr~ e!(ll"
turHc onmenllor muncii de ln 
înb<eprlndere.'I .. Lrunlnorul " ocn
tru modernlzarea proct?.l>ului de 
producţie. 

Opţiuni, intenţii , 

perspective„. 

X.. I . : Intenţia noaslrA este de n 
foce prin lntcrmccllul 7.~o.rulul o 
bună propag.andCI tehnab~lllor mo
derne, CXJ)Crientel valoNase, lnllln
llvelor muncil()l'eştl din minerit, 
din forajul şi exlra.c1t.1 \ ltelulm, 
din termocentralele eleci rlce. ele pe 
şanUere1e de oonstru.:t1\. dlD uni
tăţile de !>lat şi oooperallste Jlc 
OIJJ'lc11Hur1t etc. Declnrlndu-'le si 
chi.ar luin<i mll"url impolriV..l leh
niclsmulul şi eoon4)mlsmulu1 - mc
tehnl! mni vechl ole puullcis tlc1l 
eoonomJcc - nu inseamnl\ cA le-<1m 
şi Hchldat. Dlmp<>!rivl\, n•• repi·o
şăm c:li în unele pagini ule 1l::irulu1 
n05lru se resimte monntonln. mal 
apar articole cu un ex~h· caroc
lcr oonsl.al.atlv. ln dauna on.1li7.el 
nrgumcnt.ale, a demooslrnt1el şi 
confruntării dti opinJI. De .,seme
nea. ne rcproşl'un cli tn reriacllo 
noastră n-n crescut pe cit ar O 
de dorit pnsluneo pent.ru nou, spi
rilul de lnltiaUvA. Mal a\'~m. deci. 

8 

tn fală. aşa cum spun m111<?rll gor
JCnl, un serios !ront. de lucru 
pent;ru orestc:rea. n ivel ului pubUci.<i• 
t..e, J.')(!nlrU diverslflcare.l modalltâ
Ulor de exprimare gaz~l.\re.,sdi st 
spcmlrea eflclen\('f aci.iv tLJ\U I ce o 
d~~iisurll!n. 
/ 
.A. P. : Cum vom acţiona ln con

Unuare '! Ce nc.>-wn proptii; i;ti ra
cem pentru rldicare::i t' J llt!lţil 
munctl notlblre in domeniu l c•c-0no
mlc „ Jntr-o recentă p;c.1.lrl\ de re
dl1clie om arutl î7.lll locmnl ,ceasl!'I 
problemA. Am intocmll plonun tc
matiC'<' cu blitnie lun;;li. am re<>truc
lural rubrn.• ile. ne-<1m propus n11I 
.1c1iun1 şi cicluri de malerJOle. tn 
mod dcosel>it ne vom ocur>n de 
re:ulun'e.:i planului in indus! r i.'1 mi
niera, de :ist~urnrC2 rnsursel11r c:-
ner.;;cllt:c ş1 ulllizarea lor ra~lonall\. 
de !unc\lon31'en corespum:t'.l:o.ire a 
cent..r-.ile-lor electrice. Desl2ur. o a
lenlil! s,pecln.IA vom uc'>rda lnfllP· 
tuirii exemplare a s.orclnllor la 
export, punind in evld~nta coose
cln\cle nerenlfztlrl! la 1lmp n uno1· 
produse. lmpllcatllle ce dl'C\arg de 
1uc1 in relll\llle cu beneilclarh de 
peste hotare. cu subUnlert>.a dl tll'lo
nl t.atea prlorllft\Uor act1\'1tf1:ii eco
nomice in m<>mcntul de fa\:'\ P.Ste 
~1're<t ,unei producUI e<1mpeLl
tf\•c pc plan inlcmat1onal. Iar in 
.oip-kulturâ n~ntul ii vom pune 
pe retlectarea măsw-llor lnlreprln
se şl n rezullelclor obUnu~c tn in
făpty it"().l 110-U revolulll agrare . t.1 
p~gr.z.mel.or judetene pentru real1-
7.:1-Te3 unor producţii slJ:1,1rr. şi sta
blll' 1.•1 ~oate cullurrle. rrest.erea e
fectivelor şi a producţiilor anlma
!IE't'e. 5porlre0 contl'jbu\lel unltâll
lar socialiste, a gosPOll.tu·lllor popu-

la\ici Io rondul ccnLrallwl ai 
tl»1ul. 
N~ prapus. de asemenea. 

dh•ensificflm genurile ~rolflreitt 
loslte, să ducem o luplJ &U3U 
impataiva matcrlaJelor lungi, 
cenuşii , ce se pierd in J(enr.ral 
ori s.inl simple „fologralfi • 
şlle ale nm.llllitH. Vom c~uta 
saniem mai mult despre c.ia 
să-l nducem mal pregnant in Pri 
plan. pentru cll. O$t1 cum llm 
subllnlin I. o va di ş u I l'iJ 
Ceawşescu. „oamenii sint hotlrt 
Tot ceea ce am realizat şi to& 
ce tr ebuie sl inl4ptuim, real 
cu oamenU„. Oamenii nn1I , 
dulri, cu !.aptele lor de numcA. 
abnegaţia şi dliruirea lor, cu 
şllln\.G lor revolutlonar&. 

C. D. : A nu se in\.elei;e, evld 
câ in redac\ia noast.t·u a u 
cpu1~te t.oate poslbll1Uitlle &I 
sursele rn domeniul supus discut 
DlmpoLrivă. l N e-am Jll".lllUS <'.a, 
dală cu permn.ncntizare:t rubrl 
citate mai ln.ainte. să găsim 
formule şa modaUUltI publ!cts 
lnc:luslv angren.:i.rca ur:ui nun 
cit mai mare de co!Aboratnrl d 
.. Interiorul- colecl:i.velur munci 
reşll , sa ridicăm oon\>Jnuu . 
chela" C3.UUltll munc.il, .isUel ln 
chipurile .,erojJor" material 
noa.st.irc să strălurească la ade 
la lor valoare 

BF.D. : Aşadar. prezenta mii 
largă a oamenilor. a fnptelor lot 
de muneă, um.anizarca • deel. 
int:r-o mllsură spodtA .i publlcls
UclJ economice. renuntarea 1a 
şablmme. la sJnt.ngme uza1e, la 
evaluări f01'1Tlale şi globale, k 
t.ehruclsm şi „economlsm ". E.'1111 
conclu2lla care se impune c1i 
prec!dere din dezbaterea noas
tră. Din această idee re~ultl 
necesitatea de a se .actiOOI 
in T'edacţll cu mai multă ~ 
secvenţă imp<>lrlva slmpl:smulul 
şi a plaţiludlnll e sAtiialei ln gl ... 
dlrc. a articolelor de serviciu, 
forma:le. $1 mel i.nseamn1l C?ă se 
aşl.e.:i;ptă şi abordarea cu mai 
multă îndrăzneală a genurilot 
maJ cllClclle, irnstl de mru:t> Interes 
publlcl..sl~. eum sint an<'hetele. 
eseurile , rrcport.ajele, interviul. la 
cm·e narisiul sli-$i albă oartea 
sa de contribu~e. să nu tie doar 
o voce care pune tn1rebl'irl. ~ 
sigur. asa aum s-a c.Jesprlns tl 
din dezbaterea noa:;trli. se cete 
ca In ~tll să CI e s pciritl 
preoc\Q>lll'ea colectJ vA penlaiu au
tocalilloaire, pentru eall!lcmd 
neeAruJ membru al c1)lec~lvulul. 
Se lll\Pune. de asemene.a. mal 
mu.tta muncă şi ~ndire eotec!
tivă, mal multă exillentfi irecl
procl'i, aeşteroo splrlLulul revo
lu\loner, de dăruire şi respoose
bill I.nite, a dr.igostei 5l pasiunii 
pentru profesia hobt.I'\ de minut· 
tor al condeiului. 

CoDStanUn TATIJ 



G AZE'f ĂRIA · 
este o muncă de echipă 

O zi în redaeţla 
gazetei 

La Piteşti am aJuns inlr· un moment de o lmporltintă deosebita 
pentru viaţa Judeţului, a oamt:nllor muncii. implicit peolru a'·t1vi
laten pulJllcatlilCJr locale (gu"ela ,.Secera s.1 cioca nul" şi revl'Jlo 
,./\rt:~"), moment de referlnl,ă marcat de recenta vl2ltl li (.' lucru u 
lornr~ulu l Nicolae Ueau7escu, impreuoă cu to va1 .l-;n F.lc. na 
Ccau1;1cscu in Judelui Arucş. Exrunln31«m aspcclelor c;;~n:Jalt.? p1•i · 
vlod iridepllnil'e.i sarcinilor de plan ale intreprinderilor industt·iah.! 
şi agricole vizitate, orlent.4rlle '>I indicaţiile cuprinse ln cuvinlare;i 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu la mnrea sdunare populară din munl
cipi'JJ Piteşti au oferit repere fundamentale. obiective clm·e actavl
Lăţli oamenilor muncii argeşeni . Larga mobilJzare a c~l.lţ~nllor pen
tru netn llrz.lato traducere in viaţii a acestor prcJ1onse orlenti1ri, Jm
pulSionarea eronurilor de vulorlricar~ s tntregului poten\lal uman 
şi malerloJ de care dis pune jl.ldetul. întărirea '>PirHului revoluUonar, 
al senllmcn lului de respon.c;abllltate, de angajare conslltwe penlru 
g<l:!etarla plleştm11 \Ot atttea Sflrzinl de primă. insemnăr.ale, obiective 
concrete ale lnlţ1aUvei publlclsure. 

Reportajul nostru o început. deci. inlr-un moment „ r•~rbinle"'. 
sub semnul unei atmosrere insuOeţlte, dinamice, defJnltă, pentru 
<:llirlşlll plteş1eni, prin c<1utm•ea unor căi noi. mal eUclent~ de spo
rire a lnll uentei mesajului pu1Jlicl5tic asupi a cllltorl!Qr. de crC!şlt:!rC? 
a forţei sale de mobill7.are. 

D O zi in redac
OCUmentare ţia unui ziar nu 

înseamnă de obi-
cei - Şi e Clres<: 

despro să se intimplc 
aslfel - o zi c u 

- redactorii un11t 
documentare ziar. P.e gazeta1·1 

îl fntilneşti ma.I 
curind pe l.ere
nu1•Ue unei coo-

i>erative <•gt'lcole sau într~ scoolîl 
ln o intreprindere. pe '>uoticrd 
unor blocuri sau ale unui viilor o
baecuv induslr1nl, inlT-o sală de ex· 
pOzJtie, pe un stadion ş.a.m.d. Deci 
Prelu1inden1 unde oamenii trăiesc 
muncesc, înv~ţă, se destlhd, neoi~ 
unde inreglslreazl\ succese dar se 
mn1 r.ortCrunUl şi cu greutltt l, ori
unde s-a inlimplat se întimplU sau 
se va i.nl1mpla ceva. Documentar.m 
mea avea aşadar sorii de. 1zbindti 
doar urmind documenlă.rUe, drumu
rile reportericeşti a le colegilor pl
lei;tcnl. 

Pe Nicolae OanUi. redactoru.I ş!!f 
al gazetei „Secera şi ciocanul" l-am 
ln!:Q\11 la rnsUtu lul de învă(Amint 
5Ui>erior din municipiu. Discuţia pc 
tn.re a avut-o cu con!. un iv. dr. Vasi
le Dumitrescu s-a reCeril la sarcinile 

ce revln inva\ămîntulul superior pl-
1eşteun , cercetării, la măsurile con
crete ce s-au luat pentru aplicarea 
in \'i!lţă a lndlca\let formulată dt? 
tovanlşul Nlcolae Ceausescu privi
tor la necesitatea unei activităţi mal 
sust Inule în dlreci 1a rldiciirll ni
velului de cunoşlln\e profesionale 
Şi tclrnkc, la infăptulrea progrn
melor de modemi7.are şi mal bună 
organi7,are a producţiei, de apllcarr 
in viată a noilor cuceriri ale .şti
ln~ei ,1 lehnkll. Amplele explicaţi! 
primite lşl vor ana desigur locul 
in pnginUe gazt>lel. aşa după cum 
„Secera şi ciocanul" va sprijini in
troducerea ln produc\la de serie a 
celor mal valoro:tRc reall1ări nlc 
1ctivillitll de cercetare, intrc:>prlnse 
nici in mod statornic, cu bune 1·c
z11lt.lie practice. 

Piteşti tn acCţ:aşi zi, la 
aceleaşi ore. re
dactorl i ziaru lui, 

18 1987 
aOaţi la dJferlte 

mai obiective econo-
mlce. socl:ile. în 

-------mlJlocuJ unor co-
lective de oame:li a1 muncii, adre
sau aceeaşi inLre~re ; cc mlsuri au luat pentru traducerea oe.în · 

tirziatl in activUalea practici a 
ideilor ti l lncJJcaţlllor reieşite 1n 
urma \rl:dtel de lucru a secr etaruJuJ 
general al parUdului ? Este p rinci
pala preocu1>are a gazeteî. ne-a 
spus redactorul său şe!, preocupare 
ce Si' va re!lect.a in orientarea te
mnlică, in lnlUerea u nor noi ru
brici (.,Pentru 1 mlllard lei pro
ducfle suplimentari " va debu t.a in 
curtnd). Urmllttlnd principalele idei 
formulate in cuvinlarea la adunarea 
i>oprJlarll din municipiul Piteşti, 
pzcta i ; I propune si acorde o a
tcn lie deoseb lli articolelor, ac11unl
lor de prcsJ. rubrlcUor dedicate 
conştientlzîlrll oamenUor muncU dln 
judeţ - de la directot·i la m unci
tori, la ţărani cooperat.t>rl - Pr i
vind adeviirul el noul ritm de dtt.
voltarc a llrll presupune creşterea 
nerontenltl a nivelului poUtlc şi 
profesional. Se urmăreşte nu iul
mllarea unor idei-cunoştinţe ci a 
unor Idel-convlngeti şl in o.cest sens 
se deschJde pentru presă un s pa\lu 
.lm'g de activitate. Gazetarii de la 
•. Secera şi ciocanul" se strl dule..<ic 
!'ii r callzezr un ziar d e intervenţie 
~I n u d e consemnare. exprimind 
punctul de vedere al observatorului 
c;ever. prlnclpl::il. obiectiv. care sub
liniaw !Aril r:dtare n eajunsurile, 
dar şi contribuie ln in1iiturcre;\ lor. 

" Ziarul nostru trebuie să intere
~em. sil dcvlnl\. Indispensabil citi
torilor, ei;lt- opin ia colcdlvulu l re
dRctlonnl. Penlru a reuşi. e n evoie 
de o foarte bunii cunoastere. o pr~ )
cuoărilor. ~ problemelor con ce!A-
~enllor noştri - de 1n aspect.ele 
;mportanle. legale de produc\le. de 
munca lor. pină la cele mal mA
runte detalii ale traiului i.n comun, 
ole our3t'.!nlci oraşului. ale callt l'l
lll serviciilor etc". 

Nu 12 ziaricti Despre colecti-
T vul redac~ lonoJ, 

redactorul şe! vor
beşte cu multă 

ci o echipă căldură, ba chiar 
cu o nedlslmula
lll notă de mîn

drie : „ar pu tea lucra orlclnd, ori-
unde i,i ar scoa tf' un ziar bun". Slnt. 

g::l:tetari cu experienţă (media de 
\'irstă, de alLrel, nu e prea scf17.uta 
ş! există, iu acest sens, preocupări de 
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formare a cndrclor). Uni i dln,lrc eJ au 
nvu1 l'1lncţil de conducere în pre<>a 
judetea:nd. Fonrlc 1mportan1 e insâ 
fapt ul ei• ln ,,Secera ~i ciotnnul„ nu 
lucrc:i~ 12 z.ia rişU , Ci 6 c<"hipă. E 
o coc:dune !erlilâ, cc nu exclude 
<mnh'oversele ci chiar le sUmulea
l'.â. Spiritul etilic se pare că e la 
t l acasă nu numai in paginile ga
zete\ dar ,1 in redac~ln ei. tn şe
din~ele de nwm'lr. în acele intilnlrl 
"de vineri" unde se analizenză !ăr<i 
inenaJRme:1tc cdltia inch elotil , se 
de!initivează cea vi'ltonre, ,se face 
o trecere în revistă a ideBor publi
cistlct• valoroa.~e !nlilnite i.n presa 
locală. 

Spiri tul de echipă se vădeşte în 
acUvltatea cot.ldianii dar cu alil mai 
mul t in momentele diflclle. De un 
asemenea moment. petrecuL cu a
proape doufl decenii în unnll, Ni· 
coise Oan\â aminteşte cu emotie. 
l n anul 1968 Cusese numit redactor 
şef adjunct. Expeden~ă redacţlo
nnl6 avea (începuse acUvilatea î n 
calitate de corector. Cusese apoi re
dacto r în mal multe sec\ii ale z.ia
t•ulul · industrie, probleme cetăţe~ 
neşli, agrar), dar nu şi expel"ien\a 
in munca de conducere. fnllmpJarea 
a !ileu\. ca a doua .zi după l1Umirc:l, 
redactorul şef de atunci, Gheorghe 
Stlinculescu. sA se jnternezc în spi
tal, astfel incit proasptllµl adju11cl. 
<'are niciodată pină atunci nu v~
zase articole, nu elaborase linia te
malicn a unui număr de 1.lar („Se
ce.ra şi ciocanul • era coliillan), 
să se alle in faţa unei sarcini 
deosebll de dificile. A consta
ta\, insă, d i lucru11ile .,mergeau 
uns " că nu se Iveau probleme sau, 
mai 'precls. că t;e rezolvau imediat, 
că materialele veneau IA vreme 
ş.a m.d. A lnteles - sau a 30at -
abia ma.I t..i rzJu că „echipa " 'Se adu
nase, d~llberase şi hotuvisc. Cără 
să-l aminte pe redac1orul şe[ ad
junct dl e nevoie de fotj.e ~porlt e, 
d<' sp'r ljlnul întregii l'eclac\li. ŞI spri 
jinul s-a manHestal prorr.pt, ~n
clent, ff1ru dcwluraUi de Ct>legială 
întrajutorare ci prin (apte. 

E un spirit care se pii.slreazu şi 
azi ln redacţie creind o atmosferă 
prieln ică activltăt ii flecărUla şi a 
i.1turor. 

Avantajele 

şi riscurile 

experientei 

„Atmosfera, cli
matul care există 
inlr·o redacţie 
conslituie un ele· 
01cnt hoh\rit.or 
pentru cnutatcn 
munt11i dcs.făşura-
t,e·•. îlonsideră Ma
rin Manolnchc. 
s1><•1·cta1· r<•t;pon
subll (le rcdoc-
\ie ~i sc<:retar•11 

crgnnizaţlei de parlld. După op1-
n t.a sa, in rel l~i·ll e d1rt11·n l'f'
dncHe şi conducere e nevoie de 
un permanent, strins raport de 
l'eclprocttate. Pe de o pnJJte, se 
pune p roblema unei vocaţii dar Şi 

unei ştllnte :i conducel'ii , a. cu-
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110aşleri1 amănun~ile, p1·actice a ln· 
h'egului proces de elaborare a u'lul 
articol, a unul număr de zinr, a 
po;;!blJil!'itllor fh:..:ăruJ f:llZ<?l'ar. Pc 
de ollă parte, e necesar spirilul de 
disctpllnil (lnb·-o accep\iune cituşl 
de putln cazonă, desigur) in sen.c;ul 
cel mal complex şi mai exacl al 
cuvintulul : o disciplină care tine 
de ·educa\ie. - educa\ie in general 
şi <.'ducnpc penlru munca in spe
cial - de considera\le penll'u tim
pul ~u şi al celorlall l. ln acti vi ~ 
talen !!uzet.ăreascll experien\a are 
o mare ln.c;emnătate, te ajută sa 
clepl\şeşli n dlflcul\,ate. o sllua (ie 
neprevll;r.uU\. dar ascunde şi un pe
ncol ce nu u·ebuie neglijat - ten
ta (la i;pre rulinâ, spre abandonorea 
c.bulu rllor. ln această directie. este 
<le părere interlocutorul nostru. ga
zeta „Secera şi ciocanul" . colec:livul 
el. a11 multe de Căcul. Comparind 
cu alte publicatli . se poate constata 
insuficient!\ inventivitate rn utili
:mrl:'n g(?nurilol' publicistice. un lim
baj, un ritm inter ior al articolelor, 
dar şi al paginaţiei , ce reclamă un 
plus de \•loiciune. Orientarea tc

..matle<i, judicios gindlill în directli
le el principale, laSă jncii loc pen
t:'U diversificare. In agricultură, dt: 
exemplu. sînt bine sustln ute pro
blemele de campanie, dar n u intol
deauna si problernele satului. ns
pectele d~ ordin social ; problemele 
industriei (deoc;ebit de jmporlanle 
în judet•JI nost1•u) sin'l trata.ie mai 
toldeauna din unghiul reall:>.ărilor. 
al aspe<:telor pozltiye şi mai pupn 
se 111.c! ic/;l şi se analizează deficien
tele : există o bună reprezentare in 
raglnile gazetei a \fie\li c ullurnle, 
dar iny§ţ~m,intul .e abordat destul 
de unilateral. de asemenea din un
~hiul împlin irilor. S'Wlt deCi<:iente -
sau aspecte pe1;reotibllc - ale ac
t!vltl'.til. pe care colectivul i:edacţlo
naJ Je cunoaşte şi se străduieşte să 
le re?.olve. Şedln\,ele de .număr pl'i
leju iesc disc:utll foarte vii. se trec 
prin .,sit.a finu·• teme, titluri. el~ 
meni~ cla gl'aficll . fraze chiar. S-a 
consla lat de nllfel, că un numilr 
e cu ;itil mat reuşit cu cit ante
riorul a 1,wilcjl.J ll i;llsc1.1til mRJ apl'in-

Reinnoltl·vă 

la revista 

se. Preocupările vt:tincl o areşle 
calitath"â :t publicaţiei si nt nu 
rm1sr- ~l foal"le d iverse. ne spu 
Mal"ih Monolache. Do la o 11 
~incllre n incârcălurli şi polen 
1ialulu1 pe rubrici la o redJ 
trlbul1·e a redaclot•ilvr pe s 
toai-e de activi tate. la efortu.I 
nccentunre a personalilăţ ii (slnoni 
c:u refuzul schematismului . al ~m 
terlulului ~ bun oTicind şi niciod 
Lâ, oriunde ŞI nicăieri). de aOa 
a unor nloc.lalllăM cit mal ntxa<:llv 
dl! »bordare a ~m3llcii şi multe al 
tc!e. Un sprijin re:tl. sJi.>stoo\bl I 
pcrfecHonarea inl.1hcll ga7.etill'e$!i 
cun<>til ule ... 

Şi , se pare, s 
Exigen\a şi r11u1 critic 

lipseşte in reda 
ua gazetei „ 

autoexigen\z. :ie ş~m c!~~"' 
u.1re <:iLl cur~I U 
preeiază ,de 1 

Jti (dupfi cum o mărturiseşte 
respCJndenţa primitâ). in scrlsll.l J 
Gheorghe Bltijnn care se ocupă, l 
coloanele publlca\îel, de probi 
cet&!eneşti. Critica sa nu •Viz 
nicloda la aspecte generale. în 
pliiri plutind ln vag, ci fapte 
dse - cu cauie, e<>nsecin~e. n 
exac<e. După cum mi\rtur lsesc 
Jegli. spiri tul cri tic al luJ Ch 
Blfijan Jiu 11şomează" nici in v 
n•dncţlo'nalii şi. din nou după 
sa lor. are erecte la 1'el de salu 
Absolvent de Illologie, cişUgUor 
unor concursuri natlonale de li 
raturt. (teatru de televiziun e şî SC6o' 
na.rlu de film>, Ghcorg})e Blă:ian J 
venit !n redac\ie in urmă eu 
bine de două:>.ecl de ani după 
de:;Căşurase o utilli activllate 
corespondent volunţar. Şlle fot 
se petrece in oraş. ii iotilneştl 
orele rele mai neaşteptat~. în loc11 
rile cell? mal surprln1.ătoare. n 
~;>un<" r<?daclorul şef. adăuStînd 
scrie cu egală apllcatic reportaj, 
noti1, anche-f!i. mullc din nrtlaolel~ 
cnre .. \•Tnd ziarul". 

Un ziarist complel esle conslde.t 
roi şi Gheorgh C! Bu\oi, rNlaclo1· lfe 

abonamentele 
zlarl•dlor 



1. I.A şedln;a de 
vineri, nn«lrza 
zlarul111 apdrut 2. 
l n 1>rlm' plan. 
totdeauntt, docu
me:ntarco 3. ldc
lle 101.Gte in car
n e11tl de reporter 
trec .• 'J)C CUTQ,f." 

4. Oazetdrla se 
tn1U1tc1 mai cu 
scamrl lll redacţie 

rubrică. :tbsolvent al Focuhillit de 
ziarlslică, prezent şi el de mul\1 ani 
in redac\lu pltcştieanil unde a lu
crai pe rind in toate seclllle. Tn
Jenull. muncitor. scrie orice, de la 
cdllol'lnl la cu1•sEv. .. Are hlei cu 
duiumul M, m-au osigur:it colegii (n 
şi ciştignt. de nll!el, un cuncurs 
ue idei clnemat0gra'flce) şi m-a con
vins sfertul de (Jră de dialog rn 
care a formulat numeroase propu
neri (unele cu totul neaşteptate, cc 
e drept !), sugestii pentru revista 
noastră, pentru gazeta piteşteana, 
pentru prcsli in general. .. Este omul 
dP cnre fiecare rcdaclie are n~
vole", afirmă reda.clorul şef, cet>u 
ce n u e cleloe puţin lucru. 

Ion Popescu, semnatarul rubr icii 
culturale. este filolog de ronnaue. 
a fost direolor .al Tealrulul ,, Al. 
Da\•lla~. cunoaşte bine viaia artis
tică a Jude\ului pe care o unrui
reşte după crl'lerll riguroase, deloc 
dispus la concesii. Acee~ loglcft 
s trinsA, aceeaşi 1nnex1bllă apArare 
n punctelor de vedere de 11 cllror 
Justete e convins. le dovedeşte şi 
î.n vmta redacţiei. tar din confrun
tările de opin ii, gnzetn are int-Ol
deuuna de ctştlr,nt 

T Ol absolvenţi de f1lologle sin t 
~l cei dol reda.cior i ai secţiei 
agra1·e : Traian Ulmeanu şi Mlhal 
Gole:.cu. Misiun~a lor ~te „sl şUc 
nţ"rloul hirll cit Dlrec$1o agrlcolăM 
ceen ce la inceptil, nu era deloc 
usor. Tntre timp au invăµtt, şi-au 
format o re\en largl'l de colaborn-
1or1 speci:ilişti, s-au speclallzat ci 
înşişi în aşa măsură fncil Mihai 
Golescu, de pildă, vede aminîn
du-<;e mereu momentul intoarcerli 
ln secţia culturaJA. de unde a ple
Ofil„. provizoriu, iar 'l'rnlan Ulmoo
nu scrie comentariu de polltk;l ex
ternă (pentru care s-a pregătit la 
cursurile PoSlµnlversltare) şi s port 
(sector ce-l pasionează şi !n cure 
deline o documentare proprie i m
preslu.nanlă) abia dupA ce şi-a pre
dat articolele pentru rubrica agrari.I. 

De activitatea legal4 de scrC.o
rlle oomenllor muncii răspunde Cl
C'eronc Muşat - de asemenea mo
log de formatie - şi sarcino nu c 
deloc uşoară dacă ne Rindim cll ga
zeta primeşte aproximativ 2000 scri
sori pe an (din tre care peste o mie 
conUn seslzllTI) că fiec:u-Nlln' re e le 
pre.o;upune verUlci\ri, valorlllcaren 
publlcistlcâ adesea cu repetate re
veniri in pagi nile gazetei pentru so
lutlonarea problemelor. 

Jurist de Corma\ic:, Gelu Brnto 
se bucură de preţuirea coleg1lor 
(şi, nu n<? îndo im, a clUtorl101•) pen
tru ' tiluJ v iu Imprimat reportaje
lor pe leme Industriale, pentru 
preocuparea de u înnoi mereu mij
loacele d\! expresie. de a eviln mo
noton ia, într-un domeniu g~zetă
rcsc cc păciltuleşte, nu u dată, toc
l'lllll prin nr lditate. 

Activitatea lui Marius Diacones
cu. se!ul secţiei economice, la „Se
cera şi ciocanul " se poa le număra 

in de«>nll (cu o întrerupere de 
numai cî\iva nni. cind o lucrnt la 
„ 01 tul'). O e>..ptwlenţ~ care-şi spu
ne cuvintul, gre!a Ui fiind. d<?Slgur, 
pe aptitl.ldin J gnzel4n1şti , Pe com
pctcnlă în domeniul economic. 

Frublemele secUel _ Vlala de 
partid„ sint abordate de .Radu Albu 
cu seriozitate, Intr- un slll analitic, 
de realA c!lclt'.nlll. 
Absolventă n Facultăţ ii de i ia

rlstică, Minodora Mnrtln este în 
rcduc~le abia de un an. dar dacă 
\inem seama de raptul că şi prac
tico sluden\enscli lot alei a r~cut-o. 
puLCm considera inchclatll periooda 
de integrare. Nu şi perioada de uce
nicie gnzetllrenscâ, desigur, dar in 
profesia pe care n ales-o. ch llr 
mari! maeştri <;lmt uneori cii. înc.i 
mal deprind ulfabelul. 

Nu vom avea o !magi.ne exacU'i 
asupra „ ~lpel" de la „Secera şi 
c iocanul " declt dacu a(lllugâm ce. 
lor 1 ~ gazetari inscrlşi fn "stat.ele 
de runeţiunl" şi pc colaborak>r lJ 
npropiaţl intre care se cuvlne neu
pdrnt menţionat Gheorghe SU'incu
lescu :icum p nsionar, dar care a 
fl\cut' mulii anJ pnrte dln condu
cerea gazelei. P riceperea. exper1en
\a, cuMaşterea colectivului dau 
greutate 0oplnlllor sale. totdeauna 
blnevenl le fn muncn de elaborai·c 
a g!lZetel. 

o redactia 
~ 

. 
Zl in 

revistei 

P!IlI/JZJ,J 
Colegi nu n u-

Privilegiul mo1 de „sediu re
dactional ", dar 
mal ales de preo-

. b' cupărl. de stră-
Ş I responsa I - dan!eg~eUh:eo.scli 

d ed !ca tli refl ec t.ă
ri I multilaterale a 

litatea de a fi vle~ii Jude~ulul, 
lmpulsion1ir lJ ac

-------tlvitătll în plan 
creator material şi sDlrl

tuoJ a oamenilor 
muncii. r edact.0rii 
revistei „Arree" de opinie lmplinesc echipa 
ziariştilor piteş
teni. Cel mal mulii 

şi-au fil e.ul ucenicia la gazetă, în 
paginile carein semnllturlle Jor au 
ramas, de alltel. o prezenta sta
tornkă Poate acestei rormoţll I se 
ş1 datorează "tăieturo •• jurnalistică 
a i·evislcl, in sensul cel mal bun 
al cuvint.ulul - dlnomlsm, ader<'n
td ln actualitate, la concret. carac
terul său de Jmpllcarc jn realitatea 
pe cnre o investighează. Prezenţa 
ca „ ft\ptaş„. nu doar ca martor, în 
viata soclnHi şi cull.ural6 a judc-
1utu1 constituie, de allfel, una din-
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tre p1'el)CUpările fundamentale. Pl'-'
t;ramntlce ale pubilca\ici - ne sp·J
ne Sergiu l. Nk-olaescu. redactot'U I 
ser al revi:>tel. Part1cipan\i şJ nu 
tloar cronicari af wturor ac~lunllor 
·~mreprlnse pe plan judewan rn ,-f J

men1u1 culturaJ. redactor11 de la 
,.Arge;i · conduc cenacluri, l~u p.nrle 
la dezbateri. sft' l cuprins! în com
ponenta Juriilor unor concu rsuri, 
nl~ F'estivaJului Nallonal ,, Cinl~u·ea 
Romf1111ei '\ se impllcă în moo di
rect in tot cei?a ce reprez-i.ntil vlaµi 
spi rlluală, mişcare nrt.lstică pro!e
slonjsiă sau de amatori. E () sar
Cinli insemnatii, a Cărei incleplfnlre 
presupune - şi rn această dl1-ecţlc 
se îndl'eaptu în mod statornic efor
turiJe redacliei - n ivel profesional 
foarte r!d!cin s peol<iJlurre efectiva 
pe un domet:1Îu suu al tul. Doac ast
fel r t:vJst.a işi (>(:)a-te îndeplini m e
ntrC!a de l'ennerli. cultural, de <-'ren
tor de opi nie Şi nu dc simplu bt1-
letln de Jnformnre. 

ln Juna !Unie " A1·ges 11 va împlini 
21 de ani (le acth·ltate. Despre cele 
ce s-au infăpluil, despre tE:le ce 
nu s-au infi'iptult inc6 î n ac.este 
doui.i decenil e firesc sii slC!a măr
turie nu doru- ·coleclia nume:1·elor 
nnlirule ci şi - sau mal ales -
acumuUirile inregis\1·8Le de viaţa 
spil'fluală at·geşeanil, in care se re
găsesc şi strădaniile reV'lstei. Cr~
terea pe care a cunQscul-o şi .Pe 
plan cultural-artist ic JudeţuJ , Jn· 
scrierea lu.L p1; n rcallzări. acţiuni, 
11'\iţlalive, nume de presliglu . in 
ci.rcultul naţional de valori. impli
că şi pentnt revistă o inlll\wc a 
şt.achetel.. o h1rgire a unghiului de 
observaţie, o divers itlcare o .ct"iteri
Uot de aprl!ciere. 

Sarcini ambi\ioase. sarcini . nu 
tOC"mal lesne de împlinit la mve
lul Impus de pmpriiJe exig~t.e. 
&a1'clni r~olvat~ însă cu profes10-
nalit.ate. într-un climat reda<:tjQnal 
de t'alm, echilibru. încredere in fo1·
hlle flecărt1la şi ale tuturor, „ Ve
' ter.nn" înredi:u~iic, poetul D.m Rolan\ 
lucrează kl „M·geş M de *l de:? a n:i. 
Se ocupă de sec(iunea lller-atu_ră 
(creatie originală) astfel i ncit girul 
său · a i.n~mtlt dc:butuJ multor 
scriltoJ'l argeşeni a l c."1ror nume 
este nstă~l d~ noloriela te na\ională . 
Comeli~ Alecu răspunde de invt1-
tămint, ştilnµi. arile. sc-1 :.t crnn ic:i 
dramatk â şi în paginile revis tei, 
dar si în ale gazetei locale. Rep<>r
tcr .fn1,ormar „ Jn zi". Dl'ln C lu rea 
se ocupă de scetoarele politic, so
cial. :lrle. lat' pe umerii Ioanei Gi
rardi Apnsfi nesCirşflete ll'<~bllrl nle 
secr<:t:arJa1ului de rcdac\le Sl i-u
brlca de nJmanah. ln rest. ca şi 
colegi! lor de la „Secera ş! c1oca
nul" redactorii de! la .. Art!cş" -
atrlb~~le atestării ca zial·işti pro~ 
ÎE!'$iOnlşti ! - dactilOl,'l"aflază. fac 
corecturi\ se ocupă de publlcllialc, 
cie di:Cuza're. se SU!ilără şi se impacă 
zilnic cu tipografia ş.a ,m .d. Cu 
alte cuvinte, rac revista. 

Crisllna DUMITR ESCU 
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r .-nm rugat pe Dan Giurea să ne spună cum llrată o zl 
fo rcdaotia revislci .. Argeş··. Oole1111l nostru .1 prcre1•at -
nimic mai firesc - nu să spună ~i sii scrie, şl nu despre 
un unwne colectiv, o anume revjstă c_i despre munca de 
fieca re zi a orif'iiru1 gazetar, a oticilrcl Jlublicatili, despre 
„ti111C'u.rilc" unol vroicsll care e 1u:cu vie, prea „de su.llc'" 
1>cutru a 1wua. d e fapt, tl1>icuri, despre ceea ce e mereu 
la fel şi mei·cu a ltfel in munua noa.str!\. Cu alte cuvinte 
d1's111·e : 

O zi din viaţa unei redacţii 
Dupli pcireraa mea şi expe

rienţa celor 17 atii d e gaze
tări(>, ziarl11 tul ce rare aca..~ci 
o ma~11ă dt $Crts (aceast.ă tt

neultd " munaii cu care-şi de
ranjeazu i;ecinU la. ce le ma'L 
/el•1rite <tre) semnează tu fapt 
condica de 11ruzen I Ct ln re
dacp e ·mal i11ai11te ~ a aju11-
Q(! la l 11stm1 r ia 'l'/!Specl.Lvă. El 
purâseşte domiciliul- nu cu 
bune uite n ţii, ci cu u ll <trti
col. O zi di11 vio(,a_ tinei re
dac(ii mi poale fi dt>l im itaril 
orrcum. Ea .se compune din 
rire-artlcdlt>, articole scrise 
bine sau nwrea, Şi d11cd 11u-i 
a rticot , de sernkiu". ace.~(o_ 
nu L'l'«bt;le neapiira' sCJ·fs i11 
redacţie. ci intr- tPt pat de 
splt<Ll ori in bm·ocn 1111 ul con
.~ tructor ele hid,·oce11 trale. c:um 
s -a $t tmimplat ... 

Nu nQl nP adăpost-fm in clă~ 
direa numitei rednctie d -
a tu nci cînfl rl!fuzi mlnectqel" 
l)G u co lierele ae (v nc1ionar în 

p resei - ideea de re<.factfc 
stăT11w 1nai to t t 111111111 in ,1oi. 
Cinel 'iţt iu11e~ti mescriq şi 

ind.Ni?neşti :;-r1 faci oh tnui 
t>i111.1, cea11ul de po11taj fu nc
rionează după alte renuli. la'r 
fi.şa pe car(' ui cura.1ul s6 o 
1.m1tert la sf i-rş-Uul linui !•/orc 
c>st.e de fapi un arti col. sera$ 
bi11e .sau aiurea. 

fo r('st. red(Jcţ /o 1J"de rpo,
poseşti din cind in cind "'"~~c 
l oe11l 1mde spui cit poţi Ji oa
si.t . Aici fad C()rt•cturd. dL.<t· 
cuţ~ cu cclabora r.orîi, mal dtic
t l/onrafiezi mcmusctlsele un.or 
parteneri comozi şi. i.n~i;fta
bil f.!$1i paV!.lc d ll t,ele/00-ne, 
1'6bdător. cuviincios. di.~MTU
bil pentru toţi şi pentru 
rdate ..• 

11:11 imb<itr{nim in rC!dacţle. 
ci nen r ru <'4. Pentru ncea~tiI 
rraf(>!'l iunt> J'<! cari• o ~11h<1sti 

t ocmnl 11tt111cl cf1td o g(lseştf 

o fi intposibllii. 
Şi ·mai faci de se rvlciu. Tn 

redactie. Dt,• re ? CHcz uitima 

colanu lui E"iotu : „ Ce faci, 
'nea Geo'rqlcă ? " „ Pâ:zesc r;e
uaC'ţia su nu Juoă tal~n

!11 l I" ..• 



(V) Indicele 

,,de interes uman" 

nc.ivenlm ~1sup1·a disculii.rli lndl
::ilor de Jlzlbilllate. Anlcrlor 1), 

11~-.ltn oprll ~upra lndice:lui fad ; 
Ubltea tcclnrh (F L). .Pre<!lzam ca 
lhrlb)llUHCli reală n unul lex~ nu 
p00t1.. fi stabill'lă decil prin c~re~a
Rlll 1ndicelui F L cu alţi indici. 
unul dintre ei este interesul uman. 

J. No ţi unea de „ m Le:rc!> u l··•m" 

Not1unea de Interes un~n a f(lsl 
1ntmdu.si\ in anaJl;.rn lizibilităţii de 
americanul Rudolf flcsch încă din 
11nul l9'13. 1·cluată ul terior şi per
(~\l1>nată în 19-18 şl 1958, J?entm 
ptlmn QOră, o J:brmul[t ci<' llzibi
lllale tîne11 seama ou numai de 
ln~llrJ abslrnc\1. de dincult,ate a 
fe>;telor. c1 ~i de variabile psiho
i;oclolop i<:e, legate de motlv~ten 
lecturtl 

lntr-o manieră empirică. Flesch 
:i ajuns la o conclu:.:ie ce pare c-
xlurn111ic;i; crilerllle de dlfl'cu'lla ~e 
lteel! ce um reţinut in sCera no
llunif de racUlta tca lecluril) sau 
dr ahstr:ictl1a1·e ale unul lexi n \t 
<In1 1ntcitdcm,tna surlcienlc pentru 
a l'X(llica l"Pactlile publlculuJ faUt 
dl! le'Ctul respectiv. Un lnJ,riner. de 
tilldll , r;i cil I uşor şl va înt~euc 
nerfeu1 un text din domeniul său 
111• ' ili.?cla11tutc, deşi Lextul. pc scara 
fir rm tit:HP 'l lectur ii. este „fo:.irle 
dificil PC' .de u!Ul pu.rlc. u n text 

Conrlt1 uRor" (pe (lceeasl scară) nu 
••;, lntcire"1 unoorl decil u n p u b lic 
~•am reslrîn5 

K~te dar, deci. că lht.crvlne o 
\'ll t'h1hll!i foarte personalii : mtcrc
~ul cllitorutu i. alcnlia acordată de 
rl pentru nu anumit text, 

Ce Pr)alc Interesa, iJl egalit mi!
~••tli. irn public dl mal numeros '! 
\ct11antaten Lrebuie luată in cons1-

ilera,1e. dnr nicidecum absl•lu!izată. 
,\~ta este depcndenlil de c:ccn 
CI.' /\. Mules numeşte „scara ele 
drs~ntă fata de individ" :?) . Odcit 
nr rt dr. aclualJ? evenimentele îl 
l~leresenză cu atiLi · mal puţi n oo tn~tl 
\rid. cu f'it acest.ea sint mal indc
~rlate de sine, de p1"C<>Cupărlle 
~ale cotidiene. de locul uncie ş i le 
~n~r-0.şnaro Ao wrul cltat obs e1-vll o -! cr. Pr• 11 noas1rA. nr. t. ion. p . ~o. 

Abml111m /\. Molf··~· St111lodlnnmh-n 
f~\111r11. J'Al!I urn şi.I n(H\cll. llucurl!;)ll, 

• p. 00. 

desc1reşlere n Interesului publlcul4J 
intr-"J anumită ordine: „1. lmplicli 
" r <'!IC\le imcdJatil şi concr etu a in
d ividu lu i (ex. : gl•evă, mobillz1;1re). 
2. Citltoi:ul este lmalica1 ţUr~ct 
{e.x. : scădt>rea francului sub un 
prag de percept1e). 3. lnd1vidul işl 
poale pcrmllc să Jgnore această ln
fort'naţie; :;e irle.re:iează de en. J:ără 
J.ă simtă că-l priveşte. ;t, lmpllca\H 
inaepurtnte sau pe termen lung, 
modificări in amblanţtl . 5. rtemul 
esll? legat de e\•enimente C!ll'c pri
vesc !nelividul, mir-un fel enun
\a bll. o. li priveşte în mod vag pe 
individ. Iiiră cu el să poaUI defini 
prin r l'. 7. Nll'i o i 111.plicn\i!': I noru
rfle se petrec pc o alill plii..'10lă ~ 3). 

Es le o posibila ierarhizare de 
care un ziarlsL \.rebule să \lnă sca
mu Scliderea dJstnnţel. insli. nu 
est~ s ingurul crllerlu ln sporirea 
inteN!Sllhti. Gradul de abs\Tuc\ie ar 
pubm ri un uJ doilea m·i lerlu. De 
altfel. valcrlle de pc o evenluală 
sc::u·ă de abstraclle ~) coincid cu ie
rarhia discul.ală in cazul indicelui 
racilifa(N\ lcd uril. 

lntercsul cllltorulul (it1lclcgind, 
prin acC$lJ.I, şi pe nudlt<>r !iBU pe 
U?.l~oeclator) sporeşlc pe măsud 
ce creşte innuenta şi a alior factori 
(ll1·1g ln!llltUtea ooptulul de presă 
desprins din realii.ale. a llllu lui. a 
t"Cmel, a punerii ln pagină••, a 
stn 1clurli 11rgumenlnllve) . 

Pe de alll'.'1 pm·te, Interesul citi
tnrului sporeşte şi in lunctlc de 
a11tnr lta te.'-I publica\ ici (a poslu1ul 
rle radio şi de tclE''' i7.itme). ca şi 
6c nul'Qrltalca semnăhirll •). 

ln aceste condllli , este foarta 
l!reu, este Imposibil chiar să se 
focă un Inventai• al lnlercselor 
pentru toll sub leclll că 1'0ra ne vom 
ndre«a. E."!lst.:i. 'fără îndoială, un 
domeniu de r.are toată lumea se 
fnteres~azii : 11cllalţi oam eni ! Deci, 
Cll Ci t un text V3 r( mai PC!l'SOnali
zat. ma l .,un1nn~ . cu aUt el va avea 
mni muJle şanse '\ă intereseze un 
numru· mal mare de aitikrl, 

Evident. concluziile de mnf sus 
se referă la presa de inCc;rmare 
g(merală, în care publicul este, 
prin dclln l\li:, eţerogcn. Pr<'blema 
'\re cu totul aJle dale în coiul u-

ldt'ltl. 
• ll,1!dt1n . 
• rbtdţ•m p. 1111 • 

nor pubhcn!-11 speo.iallul~c (dar nu 
::uc oble?elul studiului de lată). 

Mal rătnfae c1 :;ituatle de elucl
d1at. Cum v.;i pui.ea l'i IJl"ezental, 
rntuşJ , 1,mt11"e1U1 pubLlc" un mesaj 
speciall1.al '! ln alli termeni formu-
1:.ilă inlrebarea : Cum va putea ii 
îndeplinită o 1'Uncţie esenlialt\ a 
mesajului - fonclla de contac~. pe 
care M . D. Feller I•) o de(lneşte ca 
fii nd „ntrnge1·ca atentlci penlru 
i.1.ablllren con ţacl.\,llui emi~tor-rc 
CllP1'(lr " '! 

Practlcn obişnuitu a prese.I esle 
rle a colora fenomenele culturale 
cu ,-a101·1 emo~lonale. Penbru a ii 
mar bine in~elcs acest p1·QCedcu, 
vom pt•l)J.ua e."em.pîlil l)n care 11 
du A Moles 1) : o ciocnire de lre
nuti, datorită unei proaste fun c
tio.nArJ 11 unul macaz. Evenftnentu'I 
cnmporl:ll două asvect.c : R) un as
pcc1 cultural. care in cazul de fa\l'I 
~l.e sliin\ilic şl tehnlc şi se re
foră la rnodu1 de !J:unc~ionare a 
mac:azurllo1·. alrăgiod după sine un 
mare număr de asociaţii de idei 
tehnice cu privire la clrculaţla fe
rov1AL'ă. Jn 'Pi>lhotehnlca acarilor, la 
nulom;ţtlzare el.<:. ; b) \10 aspect e
muţlooal . al solida.dtălli umane. 
At:e<il ulLim nspecl n.u are proprl!1-
?.is nici Q valoure cultuntlll, ctlta 
dec.îl istorica. 

ln prac:tica presei (de infonnare 
l)t'nera lă), cele două aspeclo siot 
abordate concomitent. 

AsUel incit, ,, penlrt1 a Jace t>e 
cililor să accepte haşt.c-rea anghile
Jo!' in marea Sa:r~elor. s:.tu to~o
s r•a.fla stelară. va .ti de aJuns să 
legăm de acestea ciţlva factori u
mani(!) : bao;me. legende sau aplj
~tii. Aceasta esl.e -una dintro t·e~ 
qullle cele mal conslnnte ale Cl)n
dl\ionării le."<lelor destinate ma
selor" 11). 

tn acelaşi sens. ~e vorbeşte de 
111uHe ori fli manuale de ziaristici\ 
despre „ lestul dlslanţel" . l n c~ 
constă '! Să: admit.em d i amintim 
i1rlr-un articol despre dls\.ţlnla de 
la P.!lmini la Lună. Vom p\1!.ea 
seric roarle doct, că această dlo;
t an\ă variază între 363 300 km la 
pei·fgeu şi 40!i 508 km Io apoge~1. 
Peolru a interesa. vor lTebul ina-
1nte ele t<1ale, c."plicale noU11nlle 
<!c „ perigeu·• şi .,apQ~eu ". Fţllmîn 
in dlscu\ie cele două clrre. \fn
lrJaren IM absolută flînd rourle 
marc. ncr.lru vn cititor nbîşnull a
pţ'Qapc nici nu eonleazA că intre 
1~1~ este o dlfernnt& de 4220(1 kml 
Aşada'I', !>e poatc reduce totul 1,, 
o aproxim!ltle : circa 400 OOO km. 
Se elimină. astrei. şi necesHatea 
e;"<plicllrP no\lµnilor .1 perlJ?CU" c;I 
,;npogeu ". in rivan.fn.!ul. cel nutln. 
al conciziei. l n ce măsură şi a · 
ceastă cifră Ar>roximnllvă are o 
semnlflca\le l'eall\ pentru cili~<W ? 

c :'\t.O. f'cll '.ICI', Efeltt l\'nOMl' s oobNi!enll 
I 1h erauarnlJ uspc:kt rJP.dllkliro••DnlJ11. 
L' \'O\', if;,t.Jn l<•l'sn·o „Vl!!"-'1 ~kol:t " . 1111&. 

1 Abnnh:im ,\ , Motw. Op. oii. p. li~. 
• td~tn o. ::Dll. 
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Reto.rică„ · ziarislică . - J ~ • 

1 
Ucâ, incheiată prin patru s~eni~il 
p11nctua1 le (. ? I „ .) . dc1pâ care 
meau) Ct majt1sculă ll) 

Frazele pt?rson'ale sinl acele 
cu topică personală, in rlndut 400 OOO )<m esie o dlsla.nfa... foarte 

mare. Da:r foarte mari sini şi dis
tanţele de 1 OOO km, 3 OOO km .„ 
8 OOO OOO km. Su observăm, deci, 
că, peste un anumit p1·ag psiholo
gic de percep~fe, dlsl.ant:ele (dar nu 
numai ele) tind să de"illlA egale in
tre ele I 

Pentru cilltorul român, de exem
plu, va 11 mat sugestivă alfrmatla 
că dlsl.anţa de la Pămint la Lună 
este de 600 ori mal mnre declt 
distanţa Bucurl!şll - Oradea sa.u de 
1 OOO de mi mnr mare dccit dis
tanta Bucur~tf - lnşi. 

t n genel'al, oamenii sint lent.aţi 
să~şî apror.>ie de stern lor de iJl
ler~ no~lunlle. fonomenele, o
biectele dln natură şi societale. Un 
personaj al lui Cezar Peti-escµ, ma
mA nevoiaşă, obsedată de imposl
blUtalea materlnlă de a cumpăra 
ghetute copiilor săi , trece p rfn !aţa 
vltlin elor cu tot felul de lucruri 
luxoase. Preţuxfle lor exorbitante 
Je tran.~formA , avind ~a unit.ale cle 
măsură prctu1 amlntlteJor ghetu\c. 

2. Variahilc 

R. Flesch t!) evaluează Interesul 
uman in runcUe de două va.da
bUe : 

a) Numărul d e cuvinte perso
n ale, incluzînd in această cate
gorie : 

- subsl.<lntivele ca1·e se t'eferă la 
persoane sau la animale person iO
cate. indiferent dacă aparţin de un 
gen sau altul ; 

- pronumele care lnloculesc a
semenea substantJve; 

- cuvinte ae tipul .,lumea" , 
11 mu l1imea " etc. 

Sli facem precizarea că. in gra
m11lica norrnaUvă a Jimbii romfine, 
se distinge un gen personal, în 
care se includ „subslruttrve pro
pri1 şi comune cal'e denumesc per
soane sau anjmaJe personWca.te"l<I), 
Genul personal este admis ..:a o 
tendinţă care se manifestă prin 
ci!cva 1ri'isăluri caraderi~ice: 

- acuzativul completnent direcl 
construi! cu pe 

Am in ltlni t Pe Dragomir 
- genJtlv-dallvuL singular a.I 

numelor proprti ($i al citorva nu
me comune de rudenie) masculine 
care den·umesc o per.soann, format 
cu articolul proclitic lui 

Comentariul este al lui Popescu. 
I -am spus lui Popescu. 
- ndjeclivul pronomlnnl posesiv 

se adaugă direct la subsla.'ltlv. ffirA 
articol, in ta7.uJ unor nume de per-

t R. Flcşcti. HOW lO Wrllc, 8 1lC8k und 
Th lnk mor e c1rectlvcl,y. New Yo rk. E
vanston and Londo n. Ht1f1li?r tind Row 
'Pub}lshcrs, 1000, p . 310-:m. 

t& GE'amatlCA UmbU r om dn t;'. 'Edl~ur11 
Academiei RepttbllcJl Poptll:tre Romtlnc. 
l9G3, voi. I , p. ~. 
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soană care exprimă relntil strinse, 
de rudenie 

Crale-meu. bunică-mea 
- prin adăugarea unQr suilxe 

dlrnl nut1ve sau augmentalive la 
L1umelc proprii c;le persoane, aces-
to111 nu li se schimbă genul 

Io n (masculin) - Ionică Cmascu
Jin) , dar tonica (feminin) 

Idn a CC<miinln} - Irinei ({cml
nln). 

Acestea. aliHurl de celelalte ca
racl:crisUci ale subslanlivelor p10-
prH, stnt lol aUlca rnârcJ formale 
pentru reci.moa.şerea ou\ilntelor pe,r
sonale. 

u> ~umărul do rraze persona le 

CUVINTE PE~SONALE 

.. 
1S zs 
I t. 2t. 

23 n 
tt n 
i t 21 

to 10 

19 '9 

,8 ie 

rora .Flesch include : 
- (rnz~le intre ghilimele de 

log· 
- · frazi:le adresate direct 

rului (cele oare cooţln in 
exclamaţii ete..l 

- !razele Incomplete. ca re se 
Ccr ll ln oumenl sau au eo~ţaţU 
mane'· ,„ 

Bazindu-se pe celc d()IJă var 
- cuvlnte personale (pwl şi 
pe1 sonate (ps) -. Rudol! rt 
propune ronnula 

H.I. ~- 3.635 pw + 0,314 pa 
pentt·u cuant!licarca lnte resalat 
mau (H.f). 

lua ţi 
punciul, 

tf T7 INDICELE DE INTfRtS ,, 
" UMAN 

15 \5 

t4 
I 00 00 

l1 

12 T2 '>J 

u li s~~oculos 80 811 PROP011Ţll Pf~AL! 

tO 

7o J 
70 

9 9 
100 .„ 

8 8 

1= 
60 

fodrfe 
90 „ 

1 7 
irrlernon+ ~ .&o lto 

' ' 70 '° lfO 

'° 
.„ s 5 

4 i. lottresan~ 10 50 „ 
/jO "° 1: 

3 3 ZI> 1'1 lO ,., 
Ntill~ { } t ~ 

20 o 
{ to 10 , 

Plidisifor } to 
o o o o o o 

(sau propoziţii personale}. Să pre
oîzilm. insă. că [raza, ill cazul n<:>s
tru. nu are accepţia cunoscută din 
gramatică, ci este o unitat.e de eon
i inu t (d~ Inteles). Se consiclerli, 
deci, ca rrnză orice un1itate s.intac-

" V<!U : Consumun t.upu. o • P 
n i nbnlcU ann l!ZC!I contlnu iu hl l la 
dlerca d lclen 1e1 presei : ruia llu 
Ll\fll. tn \ 'Ol. Sttmolflcat lA do~.a 
soclalc. Editura ŞtllntWM ş) r.nc::clo 
ctlcA.. Buc u r~ll. UJ8!i, n. 1 U . 

u R. Flesch, O p . c il.., P• 31\. 



oup.1 ..:tim ~c pcmlc obscl'va, oca 
mii rr11-p;inllt raractcn.s t ică a ace:~
t ,

1 
tormulc este• de a evalua ln -

1't,tsnl uman ni unul text in tcr
ioeni pur formali :.au. mai exact, 
p rnatlc:ali. i n~epcndent cie 3emni
(icali3 lor 1~:ib . 

,\şadilr. formulo nu milsoară pro
prnt-z is ln•crc:;ui autentic al pu
bliculu i pcnL'u un trxL determinai, 
ci do:i r nnumlle ca racteristici cte 
„ocabul11r. elcmcnle cmc se rcfcn) 

11 p.!T~iane o:<1u nu conotaţii „ u
mane-. 

un indlc.-e de tn tcr co; umun ba
~111. d~ e~cmpll1. pe „cuvinte-cheie • 
1111 ,>ensul stabilu de Lasswcll) ar 
permite c\'nlunrca mat precisă o 
1nwresulu 1 PL1blic~1lu i pentru un n
nurnlt text. Dnr pentru aceasta \'a 
Ci neas.ir llll invenl.8.1· mintJ\io al 
moU\'tl\ilinr, nc vnllor şi in lcrescl<Jr 
p11bllcUJlu1, precum şi 11 det.a
llalll nna.llzO de c.-onl111ut. (sau a 
1crnelf1r ~cnlinM a cllterltelor ll
puM de le~ lc ~in rlsllce. 

ln rapt>1·1 cu ce1•cetllrlle de a<:e.-;t 
2i!ll ceea ce Indicele prcipus de 
F'lesrlt pieJ·de în fi nc~e psihologica, 
va c!$11Rn pt·Jn sllnplllalc tn CO:l
!-lructie ~I aplica re, precum $1 prin 
n1v~llll '!ău de generalitate. 

Totod11!ii. F le.,.ch dlsoclai>ii com
plet indk elc de in te res umnn al 
unul text rit" CC1 ntlnulul sau 
.subiectul · propriu-~ls 111 acestuia. 

ln 1>.1r1kular. c i consideră că lista 
rtl\i ntelnr personale " pe care o 
dă \'D cietermina aceeaşi valoar>! 
•cmo\lon:ilil i n toa te tipuri!<> rfo 
telCIC 

Cn alb• cu \•inle. F'lcsch nu la ln 
conslde1·at1c şi al\i Cactorl C<tre c;po
tesc gradul de inlcre<; urunu. Ast
t~, tantitatca de Informaţie, orl
.;malltatea unul cuvin l, potentlnH1l 
\,\11 de surprl7.ll - deci şi inlcresul 
pubfkulu i - depind în mod esen
fial de <Jonlr-.:t.ul spef' llio in care 
•·~te Jn-.erat c11vinlul şi de ~tep
ll dlt' c:illlonilui Ca urmare. a~lo
m1mmw rft> cu vi nle şi frar.<> per
~nnnle (in st>n~u l am1nlll) pa l . tmu
n\z11 el11lri1·0 1 unor memorii . in1· 
ll(! de 'lltil parte, i.(?11nenl ~orvape 
nc•1tr1 (num" de familie. de me
•erlll Pili avea un <?fect "personal" 
nohbil in lc~de foarte nbnh-acle. 

3. i\da1>tar<'a la limhs rom:lnă 

Sr>rc deoo:~blrc de Indicele de ra-
4'tlltnte n lectu d i. considera\ lile lui 
R. Flcsch referitoare Io indicele 
d~ Inter'!.~ uman, cu limitele amin
hl1> c;in t. in linii gcnernle. la fel de 
\'l!Jabil!! şi ln limba romtlnU., c11 
"i •n limbu eng1e11i . De allfel, A. 
Mnles n ajuni; la aet!eaşl concluzie 
l)en\ru limhH rrance:tu. 

l::'lle nec:csmi\, loluşl. o iârgil·c n 
DCl'!iPt'Cllvc f in metoda de onal11.il, 
llStX:imll Indicelui dlscu'la~ al\1 ln-

Retorică · z.iaristică 
dlcr de llzlbUil..ate. Jn al\1 termeni 
inciiccle de interes uman, conside~ 
rat s eparai. nu are decil o \•aloue 
r.rientativ~ şi nlcidecum absoluli!. 
Rezultă că pentru limba romnnă 

indice le de interes uman ' 

J.U .• = 3.635 cp + 0.314 !p 
m cara : 

cp = cuvinte personale 
fp = fraze personale 

<t l\lod de calcuJ 

A) Sla bîlirca numărului de cuvinte 
personale 

• Se număr\i sub$lan\lvelc cru·e 
se re[eră la persoane şi la animale 
personificate. Dacă 1111mele de per
~nn~ l'!ontin cîf~va cuvlnt..c, se nu
mără ca unui singur (există o sin
gură Informatic de acelaşi (el). 

De e.x. : medic 1wimar George 
~o~cu 

• s~ numără toate pt'onumelc 
personale care înlocuiesc cuvinte 
dh1 prlma categorie. 

• Se num'ăl'ă cuvinte de lipul : 
- bărbal. femeie. copil : 
- băiat. !ală . prunc : 
- domn. doamnă. domnişoară ; 
- tovarăş, tovarăşii ; 
- Individ, Unăr. fetlşcanll, tlil-

cău: 
- tală. mamă. fiu, Ciicii. frate, 

::ol'ii, li<lt. sotic. unchi, m1!tuş6, vllr, 
ru!POl ; 

- familie: 
- Iubit, iubită. 
• Co'1'1bîna~llle (lln aceste cuy:n

tc se numilra ca ~mul singur. 

NOTA RFrJAC:'/'l ~T: 

B) Sta hlUrea numÂruhti de trazc 
personale 

• S e numa1·u frazele de dialog 
murcntc prin ghiUmele, prin liniaa: 
1-ă de dialog, sau nemarcate. dar nJ 
căror sens de dialog es~ sesizabil. 
Aten(lc : exi~ t.â sltua\ii c:ind se ci
tează un cuvin&, o sintagmă. r> pro
pozi\ ie snu o frază Şi se pun in
tre 1thlllmeJe ; alteori. ghiUmel.lle 
Colosesc: pentru a se sugera sensul 
peloroliv atribuit cu\·intulul Evi
dent, ln ambele cazuri nu av~m 
ele-a Cnce cu fraze petso:'lale ! 

• Se numărll (J:azelc care trau
s<..,riu întrebări. pom nci, rugănllnli 
şi altele, adrcsal.e dlrecl c11Jton11u1 

• Se rmmllră eJ(Cla:maţille. 

• Se numârâ frazele incomplete 
gr<1matical, fragmente de firlCc'.ă aJ 
cărui înleles relese din conf.e.iţl, 

• Dacă o frază a re două sau mat 
multe din carecrensticlle enunţale, 
se nunilir3 doar o singură dată. 

Interpretarea rezultatelor 

JodJet J.U. 

GO-JOO 
-10- 60 
21)- -IU 
10- 20 
O- tU 

Descrierea s 11luh1i 

spectaculus 
foarle lnter.esant 
Interesant 
neinteresant 
plictisitor 

nubrică realizată de 
Constantin LUPU 

şi 

1'fircc:i. BAMZA 

u1.1115 cum prtdz <H» i11 numărul J n.l rc:ul&tci non&IJ;f' . a~t~ldm 
(Jni11/lle pm ·şi c:u•tti a alu r.l titorilor ltOŞ'frr . r !.'/ crl1011r.e la stitdi.t( I, ano
rtzcfo de .,:test. ~I aplkaflUc practic:c a pllru1-1 11ub gc11e.tic1<l „ Retorkn 
zlurl~ lt că!1 • " ~ 

Parerdl' c.!'pnma te pind acum. p~ecu m 9l c(!le Jll! cari? Ic 1•0111 mnl 
/)rf»ll uor /! -pul;lfrare într-un utltor mm.dr. fodUthid c,~((eL o reale! 
clezt>atcrc ~1·01~„10111<La. • 

Reînnoiţi-vă abonamentele 

la revista ziarîftilor 

1111~\. 
NOAS'l11ll\ 

I 
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Limbajul presei 

Din nou despre 
•• expresu • 

ŞI locuţiuni 

Limba Nmunfl cw1oaşw mul1e 
ginduri t.urnate în Upare ŞI u·ans
mise, prin clrcula\le obştească, din 
generaţie în gcnera~1e. Bogătla de 
e'Xpre.cli şi locuiluni, născute djn 
nevoia de concentrare ş1 dm cea 
de pitoresc, dă un !arme<: dt.-.>~ebl ~ 
rostldl noastre. Pcntn1 rcuJl1 ... 1.1„~a 
frumu~e~ll Şi puterii de sugestie, 
care le caractcrazeaza. ncestca tre
buie să fle folosite frlsă aşa cum 
le..am moşterul, cu slruclUra ce le 
c.sle proprie. Dilr nu întotdeauna 
lucrul'ile se ~trec astfel. Cum se 
poale vedea şi clin exemplul ur
mător: 

„Nu m-nm culcat pe ure<:hl'a cu 
care 1n •cam farmec(-) ", <M.B„ Cu 
Gina Palrkhi, Intre dn şi nu, în 
Anlrac~. 'l'ealrul BuJandra. Supli
ment al caletulul-program l 9il6, 
p. l>l). 

tn Llmbn rnmijnă avem expresia 
,,A SE CULCA PE O UROOHE" 
(sau ., P F. tJftECUEA ACEEA "), în
srmnim.i : „a nu se sinchisi de ni
m ic ; a f1 nepăsător". Nu !nptul c~ 
li pseşte cite un cuvint din ro1•mt1 
fixă, consacrată a „ vorbei" : " c 
cukn po o ureche (sau pc urechea 
ne-cca) este grav. ci acela c;1 sub
stan tivul ureche este de1crmlnat de 
o prOPoliţ1e cart.• atribuie ablC<'tu
lui denumit o cali tate. aceen de a 
avea farmec. Oe nkl tir pul.ea re
zulta - rliră n Ii malltlosi - di 
fal'mecul peN;oane1 respccll\•C i.-ar 
aria inL\'-0 ... urcch<?. 

On alt exemplu : 
„Bucurie marc s! te Joci - de-a 

foia-ascunselea( ... )" (Lina Pctru~u. 
Pasăre.'\ prieteniei ş i oda bucuriei 
do \•fati'l . in Cinema. nr. 3 (281) 
mul, IllO(l, p . 6). 

Din punct de vedere ortoi;raflc. 
cratima intre cuvintele fata ş1 as
cunsdM nu-şi justlrlcă pre:-cnţ<i , 
chior dacl'I a r exista în limbo ro
mânâ o nsUcl de exorcs1e. Formu
larea COllSllcrall\ a denumi rll unu I 
joc de C'lpll. in care lotl pnr\icl
pan!ll $e acund in arnm de u~ul 
care ii c!lulll pe ccllnlti. este • 
"DF.-!\ (V-AŢI) ASCUNS~l~EA". 

Şi încă un exemplu : 
" F.rn. cu alte- zise. un pion al na· 

lurnlef 11. al autcnUcltl'lţlt ln lcrprc• 
taf.l" c". (Traian Stoica. Cum a r c
' 'Cllit Camil P ctrcsc-u in nr '<'.. '1-

mnnah lllerar Ln87, Bucureşll , 19nG, 
p. 6'1). 
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$1 în 3'-'CSl text. ~te vorba, de 
ac;emenea. de o e~prlmare SUiunll 
limbii rvmânl! S-or f1 pulul folosi 
in locul conslrucţlel confuze ro11nu
la CJxl1 : .. CU ALTE CUVINTE··. 
lc1cu11une adverbială cu intelesul · 
„in alt m<Jd (P.XPt'Jm.nt), allfol sp•1$, 
deci. nşadar„ 

Cele Jn'll mulle q-reşell. in ca1.ul 
foloslrh expresiilor şi locuilunllor, 
sint dt> naturfl orl<>graiică. Oe e
xemplu : 

„ Dc-'l\:>UŞilec.a. a lerr;in d, pnlinind. 
schiind, c:llărhtd (~.). Anul Nou a („.) 
VMit l.l rcrC'C\" ln"I" . (Nicolnc 'l'UI lU
reanu, FUe llo aur, în Crl)t11Ct\, nr. 
J (727). 4 lanuarl~ llWO. p. I) ; ., A
voi ,·encau doi NLnucl- di, caro 
meri:cau dcnndilrlitelec.i pe ambele 
părlf a le polN.: LI " ( .„). („Oe la im-
11ăra1 la c-ctlltcan", in romflneşlc de 
Conslnntin Badea, in RealHnt"a 
llu~1 rntf1. /\ lrnannh enciclopedic 
~ Conlcmprirnnul". UJBO p, 76) ; 
„ ( ... ) l-am zlirl t i nd I pe operator. 
'ilrl'Lurindu - e prlnlen printre rin· 
1lurl, fllmind 01101 de pc un gnrtl , 
11c urmă umhlind d candllrl1telcn. ca 
că prindll în lmBglne dropclnl unl
tlltli vlctorloMe (.„) ". (Valeo lin Sll
''estru. utros ( '4iJ. ln Cinema. nr 
5 (281) mru, lfl86, p 76) 

R1:Ceril or la p1·llnul exnmplu. prc
c17„'lm cA in limba mmânil nu a
vem un ruvint cu fonna abuşllca . 

Avem ins1'\ verbul A BUŞI, in 
rund ., a imbrincl, a lrin'U ... 11 • 

o d:H naştere 'iUbstan ll vulul 
cu lin cu fo~mll numai . de. Plural 
BU$1. folosu ln expr~aa „ in pa 
buşi'', adică .,in pat.ru labe„ 
<HCI s-a format „UE-A BUŞILE.\• 
cu intelesul „ pe brinci '. Cuvin 
„BUŞII .EA" eSl4? aut.onom din PUl\q 
de \'ed~re lexical şi gramatical Ila 
l'XPrcsla analizată. şi, ca atare, t~ 
bule scr is separat, cu bbmc lnt 
el <J prepoziţJ:J de-a (fn locutlu 
11dvcrblalc. Inclusiv cele 
nume de Jocuri, toldi:auno ; in con. 
struclli lnlinitlvnle numai in temOQ 
rapid - 000.M. 1982. p. 157). 

tn ex!?.mplele care urmează avem 
de-n !ncc cu scrierea lnlr-un sln
pur cu\rinL a trei unltă\j lexicale 
ctistlnclc · DE-A (compusă din prt-. 
po:i:iUll DE -1 prepo:dtla A) şi IN
DAJtATELEA (de la f NOARA'l'. 
adverb. cu sl.'nsul .. ln spate. in ur· 
mi'I. lnapfJI • · in expreşla: 
• OF.-1\ -N OARATELEA". lt>c-uUun„ 
advf!rbloli\ (DOOM, 1982, p, 158). 

Desigur, in cele mai multe ca· 
zurl. expresii le şi locu tiunllc 1111'1· 
bll romane sint folosite corect. cu 
cln1c1urn ce le e Le proprie, AsLfel: 
„SI fi\~ A TEA PREA Mt1LT 
PE OfNUtJRJ ( .•• ) nu cscnbdat PI'· 
tiui mlcrofcrme1 i au sui;tms trei 
11urfel PllfNSl CU ... MIŢA-N SAC 
nit ro'>I 011.sl S • .\ DEA SOCOTEALA 
dr faptn lor nc.t:libuitli., (De lcl. llt 
t'olo. în Oltul. nr. 2606. mar\f ~ 
mPrtlc 10n1. p . 7). 

Nu intimpliHor am cit.al aceat 
text. Aici sinl fol081le nu mal pu
im de l ret expresii de mnre SU· 
w•stie nle limbii romiine şi fiecare 
ln pa1·t.c satl!iface cerlnta realizării 
unei formulări clnrc şt expresive. 

Credl•m <.'u exemptele Io c1re 
ne-am re.ferit. negative. dnr şi JY.>· 
1ltlve, sfnt t!dlCicatoore pentru~• 
ce am fnten\ionat s~ demonstrlim. 

Dorin N. URITESCU 
Rodica UîA-URITF..sct' 



„Redacţiile ziarelor ş i revistelor trebuie să acorde o atenţie deosebită im
bunătăţirii calităţii publicistice a articolelor, promovării unor forme şi stiluri 
gazetăreşti atractive, convingătoare, care să capteze interesul ş i atenţia ci
titorilor. Articolele cenuşii, plate, lipsite de flacăro pasiunii revoluţionare şi a 
originalităţii, o gindirii proprii - cum se mai intilnesc, din păcate, in pa
ginile unor ziare şi reviste - împiedică ziarele să-şi indeplinească cu efici· 
enţă misiunea ce le revine, diminuează forţa lor de pătrundere şi influenţa
re a maselor." 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Condiţia . '-' .. 
comun1ca.r11 

(I) 
ziaristice 

Comunicarea, 

condiţie existenţială 

Mk.ib'i ea lnsăşi de ce poate 
tace şi desflllce, de ce p oate încurca 
, 1 descurca. ba. mai m~lt. ~e 
ce poate incllct şl descUci prin 
c u v l n le, lumeo {societatea, 
omul) a reuşit în ultima v remt! 
o limpezirt>, o desprindere • c;lin 
fetişismul celor tmprejmuiloare. 
acordînd. in sfirsH. aten\ia nece
sară aceluj fapt al cărui „ uz" 1-a 
„uzat·· pmă la a-l face s!i parl 
deosebit de banul ln prima ve
dere, şl anume COMUNICAREA ..• 

tn,-cpem ,„'la comunicăm" încii 
<lin priJllil· anl ai vietu. praclic 
odală cu rostl:rea p.nimuluj cuvinl. 
De fapt, nu există mal mal'C bu
curie pentru un p!lrlnle decit 
nccst fenomen (al rostirii de către 
COµilul său a primelor <"Uvinte), 
fenomen care, (cu toate cA es~c 
nşleptat, pregătii, cunoscut chn 
vreme) fascinează ca un mira-
~ol , are grandoar<:tt unei :sArb!i
torl. implica s t llctun<> !li ulmlrc 
cn în faţa iubirii, şi tonte acestea 
pentru că asUel copilul a fzbuiil 
la primul său more examen djn 
\•iota : intrarea tn logosferă . A 
urral prima tre.iptli spre cunon.5-
lere, 11pre dobtndlrea hunii prin 
tnţelc{lere, sp1·c t ronsformarea 11i. 

O intrare în „ordine şi duratlî ''. 
O intrare în <:'lviliia\ie. O Intrare 
ln Logos, 

Un examen care U va ridica 
la rangul de „Homo signilicans -
creator şi beneficiar ele semne"1

) . 

Examen ce rC?prezin ti1 totodată 
fncoronarea efortului său, d ii.-tin-
gerea sa irevocabilii de himen 
unlmnMor, de tdale ('c•lelaite gr
JZanisme vi1. prin exprlmaren 
dublu arUculatll, cu ajutorul 
conceptelor şi simbolurilor. 

Societatea, evolu\ia istorică a 
fiin\ei umane nu <'Ol'1Sl ituie ast
fel dccît efeduJ pe terme.o lung 
şi (spedl.m.) infinit al muncii şi 
al logosuhil. 

Sfocfnd e,.'\'l'erlenta mutthnlle-
nnril a omului, 1·cpl'e-.tentrnd fo el 
lumea şi pe om, nsumindu-şi şi 
avind putere de pretlict1e, cu
v I n t u I răm!ne expresia crPaUvi
t :1tli omului, proba de itenialltnte 
n spirHulul uman. ca şi munca. 
Prin logos omul n fnvlns timpul şi n 
desluşit o nouă vocaţie: cea a du
ratei. A prins gustul f.>lemităţii. 
n<llc(l a·1 descoperirii ~i rL ... cles-
ooperil"ii h1mH şi n l\11 însuşi. 

A deschis un nou univer.;, un 
un.tvers -perfeoW.bhl si âE! aceea u
man. 

Devenlt stăpîn al cuvfntului, 
omul a dobîndit mijlocul de a 
cunoaşte $1 de n se cunoaşte şi 
mal ales - mai. ales I - a sim
tlt necesitatea ~I o aflat p oslbili
tu 'tell de a lmpfirtllşl semenului 
siiu ce a vlizul, ce a giQdil, ce 
a făptuit. 

A creat astfel un nou univers -
cel al simbolurllor - şi conco-
mitent uo mijloc de acces -
J I m ba j ul. LlmbaJul ca un 
oo<l de semne care i-a constituit 
c:omunicarea, care i-a desc;his ------

1) H enri Watd - „Homo &ignl-
flcans", Editura F.nclclopedlc!'i, 
1970; de asemenea şi ,.Limbaj şi 
valoare'\ Editura Enciclopedicii, 
1973; .,Ideea vine vorbindu, Edilu1·n 
Cartea Românească, l!l8:l 

apelitul -pentru dllllog (cu sine şi 
cu ceilalţi). 

Contaminat de necesitatea co-
'municliril;, şi-n clc!inJt astfel con
~li\ia de impHnitor (conştient) al 
fapte i I 

..Recursul ta cuvinte este vlba.J 
pentru om, pentru societate•-. 
afirmă argumentat Petru Piin
Zlll'U, adăugind : „este element 
constHutiv specJ:filc ool\diti.ei uma
ne. In afara lui nu cxlslă pror-
t.i.c .conşllintă.. Ideolog.ie, valorl, 
apreoleri, :iJlllellpret~r.t, pşiho1o-
gie, infiluentare, cuitură şi cJ
villzatie i.n sensul cel mal 
larg al tenmenllor''.\l) 

Muncind şi tlialogînd, mereu 
avid de Informaţie (un dipso-
man, am zice I), omul a fooeput 
a~I proces care-i conferă ca
racterul de unicat f'nlrc celelalte 
vl<.'ţuitoare, şi anume n li to -
ci c să v f r ş i re a. proces prln 
care se jostiflcll sieşi şi lumli 
şi prtn care se proiectează pe 
ecranul cosmic. 

ln faptul comunicării 
Nlm:lc nu este mai reprezenta· 

tiv pentru om dcctL comunicarea 
Socfetatea tnsllş l este condiţio
nata şi se !ltruclurează pe co
m uniaare. De la democraţia ate
niană (in special sub J>ericle) sl 
otnă la dcmocratlile sfirîitului 
.'l0$ttu ~e mileniu {cu precădere 

societatea social'lstă). aceas~ ror
m{t de parUC'lpore (conştienta) 
o indlvidulul ln treburile ob-

2) Petru Pdnzaru - „Condiţia 
UfTUUlă din perspectiva vieţii coti
dlene" , Editura Albatros, 1981 , pag, 
1-18. , 
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Pe teme gazetăreşti · 
-stii Ciin\Nl7:l p1111 inlPrtn~diul 
rumunicfml. 

„Sodalhmul - „pum·.1 -..'nNn-
rul Af'O•·ral 111 P11rt1.tul11i C'omu-
11i't Hc•mun. lcwar:1,ul -.:irol~11· 
< '•••ltl';-t':.ru, lu T'h•nnra tlin Iuit"' 
J!Jll:.! - lrobufo s5 r~·a li7c'Z~ rormn 
cea mal 1nnllii de drmocra\ lc, par
ticipnr<>:1 di rectă u mnselor ln 
conducoro". 

Ctin<li\ia din tohle:iuna o o;ocir-
11' \il omcnc~l1 1>c j'usn1nt 11 fn:.t 
,j <'!ite l~·l!uta „1 , e cnmunÎC'nTl'. 
J.hnbn -,I l't1mun1c-~rr•u i.lnt con
„ut ul ivt'. rlir1 rnr;' C'll• nu ponit' 
o'l:. ta nimic. nici un fel 1h• m -
l1vlt11le '' rl'hl\ll' ..,oclol,, -,I nld 
c•on-,liin\u. 

D•• la net.•,1Wll'll obil!~th •i tl.-
a --:-i :imulJ.ll' 1•ondl\ionarcu <',i-.-
lcn\f.'i SH l1• 1le nnturn îm·onjur.'Jlo.'in'. 
uneori slih' nlcli şi flur.~. ele o o 
"u'ipini, 'li plnâ ln nl'r••„itlltN• !-.U
µr:wi 1•\ulrii pc n<"''l .lob pflmtn
h•!>C-1 ln tontr nrtelt• .;;ilc omul vn 
bazat şi a deoins ele comun lcnre 

Dl' 111 rilmunle ltlix'lor rJrt• \ '<">-
teau (sl mru \'CSl.e!>c sl as~1zl) ll'l
burllc <ll•-.prc· ori('•' <;ehimbnn' ln
lc1·wnll 1 1n :.lnt u 11uo-u! lor:1l -,I 
ptnll Li inlilnirllc b nive-i in.all. 
comunicarN1 - unu l 1lin pilonii 
~()ril'l5i1i 01t1l' •W ·'?li - n •prcz1ntJ 
şi ne rcpre?.intA 1>e noi r,1\ă in 
Ca\6 cu noi, cu lumt'.:i, cu islorlu, cu 
Viilurul. 

~lntcrin pl'imj ln lo.1 1~1 :i1·('1t ..,1:1 

industrie (1~n1ru c:.1 nzi r~ull-
711111. ln s fh·-.11. <'ii rstc \'Orba 1h• 
o 111ll''1l1rut 1 1ndu-.tril' ln cnrc in
telc<'lul t•-..1,• prlnc·i palul ingilwr) 
o ('C)nsticu1c cuvintul, mi!loue<•ll' 
fix.-. „1 inobilc - limba.Iu l. inr 
produsul linul r11mu111N11'('a 
,Comparu\ia nu •'!>ll• furt uit' 
1lnc:i intc>lc-1wm c.i nrt•'l proclu-. 
nnnl - comunicurl".1 - im• \•ir
tutc•n ,;atio;!nc'Pril unl.'1 111.obuin\~' 
vllult• a omului , că 1°1 !>~ ju~I i-
lic 1 nrni "'''' prin 'oloarcn si1 
<le 1nlrcbuln\1m• - citi'(• eh'\ 
::raclul de 'odnli1a11• a indi\itlu
lui). 

CTt clC' Important c"h' c•uvlntul 
~n \•lata unui om. I°<' dodl'-,ll r u 
ci iii 1·c rlf1r1mi, t~· insuflt·ţ··~ll „1 
t'C 1wl1l. Ct' „··utt•,ll "I r1• < uh•i:1 
li\• pi' u rm.1 lui 11u m.ti •''>\<' nt·VOI\• 
:.::i 1'X'Clllplif1r11111. 1•xp1'ri1•n\t1 nou'-
lru l''1„t1•n\ 111 \ 1!11\'<"tlind-1 111 
pi;„u„in lfl· 

l nt.1 l';t, 111•,i 1•1llllllnl1 1111 Cil ~W»I 
fin·"" n.11urui' c·:u-.• 1m1>lk.1 nil1'
nii 1h: tt\'ili7:1\l<• ... 1 (•t•lt11ri1. r 11"1 
t·on„ticml11an•11 faptului fn „in1• 
r-h.1•/lm ... r. 1•omun ll'am o ... u cum 
l\lon'>iPUI' J ou rcla in C.ir1'<1 pro1 ·, 
(c1>1•a r t• 1> 1.i1e Ci ch·finltor1u 
ix•ntru un nnumll #!•'11 dt• com11-
nk:11·t• N' \1nl' 111• 11ntol0Jtic„ <Iar 
<"Jr•• lil•vinr- ;-1 b1•r11 n l i n reia\ i.1 
om~.iocil'lfll r). 

hi Cel. ln pron·~.ul t•omunir?1-
1·if. omu I cnnşt ient.!7~ll1.1' I n•n•at 
rPallt<tll'a inc(lnjur.tl<>ilrt'. tic 1.1 

18 

pc•rt'clWrC'a l!i 'W'nzormli1 p1nll 111 
Judt>C':lln cit' 'nlnnrl'. Cum ·> C'u 
nJmorul vc1rbiri1 (:..1u ;-11 hm-
bujul11I) \Torbin• C'lll"P poatr fi 
inlcrioriwl;i (hp1,il 1 1k•l'1 d1• 1n-
\'1•1i-,ul ,au 'onur, . U•lib11"t nu-
111.1i eh' Jo1·11w1·; •• llmuaJ in11·r-
n11h2~11 M. 1·um 1-o1u :.flii' ltn~:-
\'l')lli) )I c~teriorizotă (orul 'lrt\I 
prin :o.l'rhl. Co o pnranh'i' 1, lro'-
bull: m1•n11onn1 1·,l în nt'l'U't;\ 
vcwbi1'1\ <'li ')! ln m urwir, ~o?11ni-
m•111il in Inch\ ul ... ori:1lu • nc\'oia 
<11• 1·1•lial11lt . :-im\ul 'li dllrilW 
rtilct'l h 1t.1\11 .11<'1 f~i nfl!i orU:inca 

Din act''I uns.:hi 111· ' ''""'"'· in 
C'l•ll mni ..,irnplifirtilu \d11•m··1 n 
c·mnu111c.1rii (lorutor __. in

H•rlm Ull•r) 1lhlin,llcm lr~1 1poi.tnz1• 
:1h• \'orbirii · J ) \'orbirl'u lnt1'-
rit1ri7ttl:i, un1lr l11c·u torul 1•\l1• 'IÎ 
intl•rloc·ulnr (J.:lntlir1•11 wntHlli 
,,„.~ un 111·1·mam•nl cllalo:.: c•u 
"lnt• a'oUprn lui ~i n lumii 11n-
prcjm ullc1un•) : :!I \'or!Jir<J cxll'rio
riwhi c!ilrc un ind ivid, undo• lo
t·utoru l diuluuh1'ttzf1 t•u un inl1•r
l11cutor (alri 1li11!01ml M· nfl 1 in 
pll'nitu1llnl'<i lui fu nc•\iun.111 : 
fllptlll <'OffiUnil'iil'ii l'Nlliiin1l1J-<.1• 
prin parltc·ipart•;t nmbilnl' „ubi-
1•c·l i) "' :I) \orbire ci.:t t> rioriwlii elitre 
un pulllic, umh• cliologul lnt rt• lo-
rulor ~I in1t•rlurutor c-stt> C\':tsl-
lncxht~·nt dc-u lun1tul ri.'l:S \ lei. 
Ilar ~ 111anlf""'l~1 lotU';I !>Ub o fnr
mf1 in,idioosli. -,I anunw m fÎ<'!
rnrc indl\' id Ntl'I.' rornw111u pu
blirul :t'<'Ulllltor !MIU cilttor (prin 
llmbujul inlcnorizal). µrN·um 
'' sub fonnn c:omunic<irii lnti ,• 
mtt•rlcwulorl n lmpre:.iilor. :.ugl'S-
llllor, rrltlc·llor p1: mnr~inco l'c.•lor 
nudlnl•' ~au <'itili'. 

Acest uillm fnpt. ln lere.ieazii cu 
J'll'<-'Ci'ide:-c mQS5 medio. 

Demnitatea 

actului publicistic 
l;:,h' P<"r<•mptur lu r;'\, J><' 1i C't'.' 

I 1 l'Ct' tr.>I mui m ulii onnwnl pri-
lll•''<' infnrma\il „, irll•i prin m1t•r-
llll'<li ul mijlouc1•lor cin 1•omun1-
' .ir1• 1n ma-. 'i. lmbr.kmcl tlift•ri-
1„11• for1111• ale gC"nul u1 pubh-
1·1,1 ic• .11·1 knl dt' fond. n:p111 lu J. 
r11mcnt1111u. 111 lt•r\•iu. nr>t:1 Pir„ 
comunh:.:1rcn trt•bule s;i rcmre-
?lnlc mu)(huum 1h' t'fi<•nritalc în 
transmiterea mesalului. Iaot ce 
•,c rcullzeazi'1 orln imblnnl'ea 
fl'l'ic:lll1 a t"OlllJ~t.-nlt'i pohlit<' <'U 
rc1m1>Ct 1~n111 profl•sionuli1. C11lltn-
1<•11 ll('IUlui publit'io;ll<.• 1•„lt• de• 11lt
f1•I clm~cl rii'ipunz::ltoan• tl(' 1m-
plinlrC'I\ mt•n irii :;ale pol11ic·t» 

T n <'Onrt•p1 i<1 pnrtid ului n o-;-
t ru. a 'ec:rC'h1rului s:iu A<'nl'rnl. 
111w1rc1~u l Ni<'olll<• CNIUŞC':.ru. prc
<;1t. oe linJ?ă fnpl ul inrormiiril. 

l1«·bul1• 1,;l fit' un miJlul' 
<1c•tivi1n1·,„1 ':I dinamlzn"~ll 
-.clor. 

ln at't'.".l "t'n', dorunwnti.•lc 
p11r1 id. c1pera Sf'<'rc-tat•ului 
rnl 111 purtululu1 rc>pr<'zlntA 
<'11.ll cil' plt•c·nrc, inr!il\'ll turn 
l111l irf1 c·u c·un„• Jlftt<'lt1rul 
"'-')"' ln 1lrum. uns::h1ut 1lc 
r.• din t•nn• 111:1•slt1 ll<'l'~t.'ilZll 
l11ut1•a. 

Fondul lll'IUIUI publi 
- lnuifl"l'Cn t de• rlnmcniul 
clnt. - . lrC"bui~ ~ <,:1 r \printl' I 
!0;:11•, iar or1•a'll 1'11•c1lollfe 
1n-.t"Hll1nf1 1-.•p(•t11r\•n fn scrhr 
or1nclpii111r i::enerale 
,J m·hlt•uno...c·uw. ('j 
f1'hli Iii cum princl 
-.conuril1• p11•\•<l111t1• in 
<:xi:mplu N1lll.1lt-:1 mun<>ii, 
runic <lintn• onnwhi. tnt 
r.11·1•11, rum !-<~ c1011r1·111i7"nz6 
n iwlul liner<!tulul, sl nu n 
111 llll . l'l(IJlul n·vvk\lunar rt 

1\ ir1, tnt>mtil :lld nu I n •bui 
•"\1,ll• „mc11lt+· ..,j niC"l „'if' 

lllltl<I Îlllt'11\ÎP M' 1'Îtlk1i ln 
lutul dl• mnl<'l'illl publl 
numai dn!I 1h•\lnt• rorHr ele 
lnţilt•, dr Ofl\IUm• vnloril.1!1 
m~tiunr prm·tir.l. 

Jo' or m n ll<'tului 
1•-;11• puh•mk nUlr<'nlfl ' '~ 
'l'IP ,tiJic;ti~' nlC' nutc1rulul, 
lil1ttl'l1 malrrlnlt'lor snlt> 
l 1ncl dir1•ct _gradul .c;:1u 'le> 
fo~innuli'm 

l u Jl:ttoo;, clm· nu 
l'U f'OllllllHi<.111 n'\'UIU\iona.r, 
nu -romtin\iO.~M: cu sent 
d:ir nu "S<•nl imt>ntnlord·: 
dar nu ~dcmolulor· 1,I nici 
d<t( I 1rist-d0Jc•nitor·-. r u o;plrl 
dhrt•rn!imfnt. o,,j nu •vlnl 
com baUv, dar· nu „cert 
sr1lcmn , dar nu -murgii:-; 
cw r nu ~d1 ''!)ol ic-. 

Dt• ni l rc1. cxpn~1>l·vlt-nlcR 
lotul 111>nrl<' n limbll r 
poall• on<'intl lonf1•rl o \Id 
de> mall:1 talltutt• m(">nlt-lor. 

Ix• la t'nun\ul rk•notativ 
mi.nk;1n• obicf'!i\•ii, fflr:i 
\ 'Ot'. t>Xttrlă) opor\infml h• 
')liin\HiC'l.o suu ~tirilor <,I pln6 
O'>J)l'<'l Ul ronotali v ni cuvt 
luj ('.c•mniflcaţli afccllv<'. f 
mk, nwtn ff\re). a1~C"nalul 
miJID!\Cc llngvli;tlce i!Sle 
mh•l. .. Nkl llmbn. nici s 
nu 1111 o 1lc•-.thururt• finitli 
timp",), 'J)Uno• I. Cot<onnu. 

J\'olfol. demnitatea nt<lulul Y> 
<'hi w nu l'o;lc Io ct·I~ tlin 
d1•1·1l un M"hllibru. un l'<'hll 
l'l'P•··7t'nt;it 11„ raporturll<': 

n c:on\'ln~l' a 11r.;:umt.'n 
~ur~·ri -- C<ill ii'Pl 1rea 

pnn rnn'. c·rl•11t•m noi. poate 
l'C'ZOl \'l'll~ -rl IWt' ll 1lw1litnlc '<UU 
bi\'nlcnţ!i n llmbnjului ntil de 
<:iilion!.;i. 

N u 1n;i i dt'plll'll' fn n11'>0 

-I) I . Coleanu - Sllliştlc;t Cun 
natu a limbai române. J-;dlb.H"l 
dem1ei R.S R . 1973, pa·~- 15 şi 11 



,.„puse mni 5 u, orkc lnccrctll't'. dJ 
ll'lJC<i. dt• .1 m.11 i . tloz~uJ I~' 

th •unul clin 1ull!t'1<' 1mp!1ră •an-
\'l'\ ., l't.'hllibrului ~l pnma "'m-
rau~. 1 c;ll<'m\.ii ncfn.„tJ : n tcrarea me'l<l-
. lui (Pentru el\ în ul 1lmă ln-
1u1 \~ rNlun!IOJi\n trn r~stc nit-
~. 'v'°11 ' dcdt in«np:u·ilnlcn eh' n 
"' . . I ' „uipml. ilt- a .st runi ruvinLc 1•,. 

A comunica ic/eologie 
Apr<ltlf>" s-n ultnl di părintc:>lc 

ruvfntulul „illcolrigic" e&i•' Urc;.. 
lull il•' Tr:wv 1·11ro l-fl „invcn~11l~ 
llCnu·u a c lt•num l „n<)uu şt i ln til 11 

hft•ilur". T•'rnwnul cs1c mr n· 
u unnt ln m,•moriul prezcnr:u 
un t7tltij la „1n„tllut nntlonal 1IM 
<.c!IMn!S i'l rit•„ nrl'> " , memoriu 
ln ~l'c uutorul nfi rm11 cu t.tr1C' 
r.'i „111.1un -.tlln\:i a 1th:iilor" va du 
11 •\in;ilurllur •'Î o riutcl'l" „l'nnlc>
mnhcft ~ <i„u(11'n suflt!I ului. L>ur)t1 

crunt ·obsen•n Ov1d 111 'f1ilsnca 
.unihliml faptul'), accu„rn nou.1 
„1iint& in run<."'Plln prop1w!iclul-
1oru1u1 L'l .1v<.';i m:11 pu(in ck•-n 
lnro• l'll poht 1t·<1. 

Cd f':tl'(' va roto:.1 - ln S('O' 
µt11ltit' - 0011 l :o-tilO\fl. V:I fi ltnJ
rUI fi..,nri 13~·) IC' (Slcntlhnl. 111111 
t lr7.IU). t.'AJ'U vc1l1· fn ~u pu:;lbi-
h tntca d~ 11 dt•h.•rmin tt VIJÎn\U 
a lt11111. prc•ciplllnd 1n r l Un Sl'll-
1îmc•11t. ro ttc.:1?n~l tcrt iludhw ('U 
„1r1• chi1111stul prhduce slnle7.\llo• 
~a c. 1n wn-.ul ac~la Swn•ttml 
~'!>te u11a11 1m r~cuno:.cul ca fiind 
prln1ul iderx·rat. 

ln IUndil't~i\ "IJt'illl i romunN\!1('·1, 
il'>J>et'tul u ff,ll> l M-f.~ în ~~\•idt•n\J, 
int re uU1i. de A D. X e.nopol. care 
11rîr11111 cu 1•cfl'rlrc ln ideile pol1-
llce cil sit'lt ., imbl)ldl t(,lare de rap
lc (i,/<'7.l „ li.toriu m1rlidclor pol!
lire fn Romiln in~ . 1•110), prc„um 
)I JJ. Gu.~li <':tl'C'. ln „Sociolo~i 11 
mllitans-• t 1935). releva cil doc
trino politii-fi .. inclidi ~i ln11mnc 
n .10111n1U! .1c-tiv1tatc praclkă". 

:h ife.I zinrislul <.'~li~ un itll'.'n-
c1mt . El ~wrl<' iu('(1}Ql!i'" l n nrl'~t 
sar.u- ~l ll't•nutc :;11 fit?. ~l C''.ll'. 
primul curo 11·1.•buie !l!i fnWIC'u-
ll'l. -:ri aclC'TI' " :;a acliveZ<'· 

Dt> lrt c ulcl!crco in formaţiilor. 
!r1-cind prin o;clf'ctnrcn , ord l'ln:l l'<'ll 
mform o\lilo r, sintt•tlznrcn .şi n no-
11111 fnp M or pin 1 ln ultima c> tu
ll:l varc ei.tf' rodoclnrca, zinrlstul 
1-:.111 CC"1 cnrC', v1zlnu pcmtru PI. 
\'Nic- Pcnt1 u 1•1t llor. 

Ou clomt1nl 1·011st i1u1tv ~I in-
tl l\Ţj\•n!,ab!l fun 1•\mnii·ril s1 l'llc>· 
twllor scll"ioll• urtuall!. p~n 
f~rln nut1l,•11\:! ma„ivă. ritm r~1-
r'd şi mnplonr •n informaţiei dl-
u7.al<'. prin H<'<'l'!tibili tnte. omnl-
pr~u-n\u. in.,,tnnlunl"ilnm) rC<'la· 
ma Per(!'C\1onnrl'i1 CC>n linu fi li 
~ll~l.elnr 'ii mlJloal'elor ~ni<• 
obc'1i f ic0 de lll' tiunc i1,1 Vt11lcl't'11 

ţinem unei crtricnţc maxima, 

llt? ăln „Cop.Crunl~rl in Aindir.:11 pr>
ttuc a carrtemPornnfi". Edlturn Po

c.., 1 98'~ pag. 21. 

. Pe teme gazetăreşti 
C'ficicn\fl C'aw porneşte rli.' la c-n-
111;:itea actului publicîsUc. 

„Fl'lul cum 111'o icc tc;U ra~cic(llul 

ele Jumin:l... r'l lc fe lul cum inf.runll 
lucrurile". SPune Constan tin No ica. 
Ziari'il lll nu , .a f:wc a ltceva d l:'cil 
l>il Proicctc?.c la.o;cico luJ !)iiu de 
lu minii, iar ouhlk ut cit ltor vu 
şti, va simii cum u fficut-o. va Ju
d eca ş i '11 llrim l s a u ,, rcs pini:u 
mesajul. Punt ru cil \laloM M lnfo r
mn\ici s tfi in primul rind i !'I co11-
\ i11uluJ comunlcliri l, in >rrndul du 
i1tlc k'cs a l fn11lulul. in verhlkifa
h':i lui. în fu rlu d l' a p rO\'O
cn in citito r renctii , şi nu orir1• 
foi de rc nc\ii. de nllfol cononr 
lt'rcn <le acco;( gc·n nm putea-o 
o;ltua undc \•n intre eunoaştf'ri?a 
eonccvtunlă n ştiln !11 i ~i cunonş-

e1.1lă, i ntt'i:rrHll lcn. profcslonalll„ . 
~fot norme de m ajo rii inscm
n!Hale nfo nu m d:ituhlî socl:tl în
credinţa ( 7.iUrl \ I u h1 I, îndnlorlri Ml• 

prcm c 111"' c1• lur clu~mn\ i ~ r. pruc-
licc nc1>asl l't profco;ic ".S) 

D1n<.-olo tlt" rc1ul'i1~u· Ll'hnit'i d,• 
l'xprima1-.· (rnr,• nu <:n mnlt·it'<' 
unportnnta tor), foplu -.rrisu lui 
1~1 an• :.orginLCu :;n, cm10 nu 
poate> ii clcdl irh•uloi:lcn. Nunml 
U'>l f1•l h•l\ltil dl.'vlnc p11el<"•.:UIJ 
pen lrll o I uni'<! (Ic lltilm llnr , 
1;i.mtru o i>f'him bm-c (le optică etc. 

Pentru cA z larlslul inUi subscrie 
~l a biu. nt>ol seri~. 

~11rrca ŞOl\ICUTEANU 
redacto r la „ACTUALITes 
ROlJ:M A.lN'.ES" (Agt?rpres) 

tc rl':l csi.clic fi . '•) t' lclorfa /110/f('ll - ,Jnalitl ras-
Jnţt·-un orll(!(l'I se afll"mă „Ain· pundere mo1'll.l-pold lcn " 1JOJ'lstutul 

snmentul ziaristului rn1l\ de renll· C•>muntc;t...•·. m1icol npih'l\l 11\ „P11e· 
laica obiecth•li, rcsponsabililni en so· sn noosira" nr. 5/198<1 . pa~. n . 
>'n-~»·-<~~»>~~~~ - --~ 
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DIN ACTIVITATEA ASOCIAŢIILOR PROFESIONAL 

ALE CONSILIULUI ZIARIŞTILOR 

Asociaţia 

ziariştilor 

agrarieni 

Simbătă :10 mai. la 
sediul Un.iiunit Naţlon.a-
Je a Coopel'tlliveior A
g?'kole de Producţie, 

Asoo1aUa 1.1:11·lşLilor a
gi'<lll'Ieni a 01·gtmizai o 
i.nt,DJnlre-dezbntcre cu 
tema „NOUJ~ ME-

CANISl\t EOONOMICO-l1'JNANClAK lN AGRlCUL
TURA", la care au (ost invltnti t~v.arăşli Maria 
Ştefan, vJ<:ep.re.şedinle al U.N.C.A.P. şi Aurelian Gu
bandru, vlcepre.şedinte al Băncii Agricole. 

Oferind zlarlş~Hor prezenţi o bogat! ln!ormatie 
prlv1nd tema in d~bale.re, voiibUorll au insistat osu
p:ra cAU.or şi moda:Litc1\ilor concrete de! aplicare a 
meo..11\Lc;mulul economlco-Ctnano!ar in <.'Qopemti vele 
agrloole de producţie. D in intTebCU1lle adresole de 
zia1·lşlll, din sugestJUe .şi p1·opu,ne1'11·le ace.-;t.qra t'<'7.Ul 

tate cUrnlir-o cunoaştere tomeinlcli a unor aspecte oon
crete 8ile aplkwli meoonlsmulul economlco-flnancktT 
în diverse cooperative ca şl din răspunsurile Qfcnte 
de Interlocutori s-au contur.al noi căi de acţiune 
comu>ne ale cond.ucel'll U.N.C.A.P. şi pi·~sel pentru 
co.nlilnua imbunAlă\ire a stUului şi metodelor de apli
care cit mal eflclentă a mecanlsmulu:l econom.\co
fLnn.nclar i n <.'OQpenartivcle agl'ioole de· produ.etic ca1•e 
să oonducii, în tln.aJ, lJl rezi.tI.1iate di!Jl ce in ce mal 
bune, contribuind astfel la in!ăptulrea noii revolu\H 
agrare. 

Asociaţia 

ziariştilor 

de politică 

externă 

MemboiJ As~ntlel 
de pOlliticii e:-«ternă ou 
participa~ la o reuniu
ne in cadrul cure.la t.o
Viarlişw Adrian loncscu, 
dh·eetor general adjunct 
al Agenj:icl româoe de 
presă "AGERPRES'', 
preşcdl·ntell! ·ConsLl!ulUl 
Zlaniş!Jlor, o prezentat 
o expunere despre ul-
iii.ma sesiune a . C<>nsl

llulul Naµonal Pa1ţSl.lnlnn de la Allger. t;.,..p1mereo n 
fost urmată de tnh<ebărl .adresate de ziadşlli prt:zenţi, 
intilnlrea devenind astfel un rodnic dialog CtJlcgla1 

Asociaţia 

ziariştilor 

de ştiinţă 

. 
ŞI invăţămint 

Joj. :1 iun ie, la Aca
demia de partid pentru 
invă\ăminiiuJ i:ocial-po
llt.ic. Asooia\i.n zlarlşll
Jor de şlăin\ii şl invă\1'1-
mînt a otg.tm1za~ o in'
t"tlnJre-dezbalt!re cu l)ar
tlciparea dr. lng. Florin 
Tănisescu. vicepreşe

dinte al C.N,S.T. avtnd 
ca lemă „ntP ACTOI, 

ŞTITNŢEl ŞI TEHNICII IN DEZVOLTARF.J\ FCO
NOMICA A ŢARO". Ampla expunere a fost ur
mată de numer0qţ5e intrebărl, prl1Iejulnd 'Un ~wg 
schimb de O,pln ll. 
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. 
Asociaţia presei 

lntllnire la clubul· 
sportiv al Armatei. 

„Steaua" 

sportive 

Ziarişl 11 Je la 
cl~e de spon. ale 
lor ŞI t'ev.1b1elor 
u·ale, radio ei 
ziune şi al Presei 
!i:J)CCÎalltnle '1-GU 

nit la inceputul l u11ii iunie cu condu 
sprrllvt şi nntre:norl ai chlbu lul sportiv Jll 
matei, STEAUA. cnre a împlinit la 7 iunie 
tm .1ni de b iniiintare. Cu acest 'J>l'ileJ, l~I 
comandantului olubului, <:olonel OrlSl!an c.;aţu. 
lnlernaµonal I.a handbal, a prezen,lal un is10„lc;i 
cl ubului eV'idenţlind cele 61 de medalll vbtihute 
sporllV'ii mll(tari ln Jocw·ue Olimpice. 212 la 
plonalele mondiale şi 351 la Camplon~tele euro 
li.a şi alle numeroase ldtluri şi medalii in oom 
lnieiioe şi intennaponale, ş1 a evoca~ numele 
spo1•livi ai clubulul mi!lita1· oare de-a lunr,.'Ul 
pa~u decenii au odus glorie sportivii Rnmânlel 
clalls1e. 

lntrebllrfle rmspetllor şi răspunsu11·t1e ct-lor 
tol'lţl au completa~ refet'll'~ul cu ·momente ele 
llonante aduceri amLnle. Cei c~ 70 de 
sportivi pre1,enµ au vizionat apoi fllmul u 

echipei Steaua in Cupa Europei ~. 
Redac(,()l·ul ş~ al zial'ajul „SpoTI!iud'', CQnll!l 

pescu, pt·(?şed l'Tlle a;! Asocilat.iei presei spol'tivc 
ln numele tuturol· l'edactorllor sportivi Jln 
şi din ţară, a felicit.al clubul Steaua pentru nw 
aport al performerilor săl la zestrea de medaUl 
·aur, argin.t şi bro.nz 111 mişcăl'li noas1ll·e ·lpi>nt.iva 
urat tut"Uror sporlivllot· miliba.1"1 noi şi msJri su 
şi în anii viitori. 

Centrul internaţional 

de presă pentru 

C.M.U. de handbal 

A X-aedl ţie j 
a oam'lllt>Jlfl1e!~ 
diale UnLvcrs1tare 
handbal masculin 
s..a ce>nsumat r 
ţara n()3$-!.l'li, la 
reş11, Tlmlttoara, 

CluJ-Napoc4 şi Galat! s--a bucurat de orga.ni 
unul modern Cent.ru lntennn\ional de presă 1a D 
reşll şi de subcennre de presli la fel de f;llne do 
in celelalte pa.bru rnnrl or.işe. legs,~ prl1nl>t-1.t0 
de comunloa~ll. Ce.ntirul Internaţional de 
rllspus de o centralii de calculatoare Mlguratl 
lntreprlnderca de Calculatoare Electr.->ntce Bucu 
$1 de programe el..'lborale de InsUt1utul pelltnl 
nlcă de Calcul şt lnCormnlică Bucw·eş!.L Cal 
llOal'Cle folo.~Hc am ln cen,Lru cîL şi La sUhcentre 
de productlc romunanscă, Super-mini de trpul 
RAL .{031. 

ln catculaloo.re au rost irunag;ozinate şi rE.4.Tll 
se, la cererell zim·işlllor. ca.re au puluţ IU.:ra 
!ş ~para'le manev.rind coduri slmple, d.n"'clP. ·ne 
activitătll de presă ce apăreau lnstant.aneu ~ 
st erau apoi înregistrate. la cerere, auk>mnt pe 
Astfel, 1Jarlşl.ii dispuneau cu rnpiditaite lle o 
LudJne de cU1le Cără sil mal albă xie'l".OI~ ~ 
timp cu cercetiare::i documentării personrue. :tt 
străini şi romăni aveau la dispe>zl\Je, in trei 11 

- Lnforma~li generale re!erll-0e1-e la Campio 
Mond~ie t:Jntversliarc. ff~ 

{con lin Ilare fli ptJ41. 



PROFESIONALITATEA 
exigenţă de ordin moral a muncii gazetăreşti 

Cititorii revistei noostre, mol ooct ol rubricilor „Am văwt. Ne-o plăcut. Vă ~moolom• 'i „Foră 
supărare 1• ou obsenot, desigur, un detolMI : exemplele potlliYe sini extrase din articole imbrlrtlJind aril 
tematice !1 genuri publicistice din cele moi diverse, dar multe dintre 11emplele negative - poate cele 
moi multe - aporţin unor cronici literare, teotrole, muzicale, de oftă plastică, apărute adesea in preso 
locală. Orientare tematicii f Evident pentru oricine, nu. (Observaţia au făcut-o JÎ autorii rubricilor, de 
altfel OJO cum presupunem că au făcut-o şi ci1ltorii) Atunci f Explicaţia ni se paro foarte simplă : acecuta 
este ~ona ln care mostrele de non-gcnetărio, de non· profesionalrtate abundă, fumllind fiiră efort orkite 
exemple. Aceasta fiind explicoţ lo ce se ~mpune, ar mai romine să găsim f i o upllcolie.~ o expllcoţiei. 
lncercoreo de o răspunde ridică, firesc, o nouă intr ebare : 

Cine sint autorii 

cronicilor 

„de specialitate?" 
J>l!nlru <'(1 să nu u ităm. ai.lft>I 

~ num<''t' - şi nu intlmpllitor -
cronicile <'Ulluralc in instroc•\iu
nlle J>('nlru statei!' de colabo
rări cxi!!l<!nto in orice redacţie. 

E o lolr<'bnre ln ca1·a răspun
sul corrcl, <'l"I mni precis,, nu II 
poate do dccil fi<?clll'e l'olcclh 
Rall'tiirc!\r tn parte. Cititorul. 
lnsă, c imlcmnat să CTcadfi. 
ad~a. M autorul cronicii este ... 
rc$cto1•ul tal'c. tntimplător. aven 
un rllgoz ln acel moment. l n ul-
timă in'>l<tn~i (dncii nu ln 
primă in1>tanţă) este vorbn, cre-
dt>m, tll' o mcnlalilatc pc rnrt' 
o cpmbat<?m „de drept~, dtu· pe 

"111'1.', s:1 rccunon„~tem, o aplicăm 
„<IL• fapt" : dacă pent ru ;irticolele 
('{'Onomice. !'i..l zir<-m. csle n<?volc.> 
tic o prcJ:ătlre anume, la LC'alru. ln 
pkturl'i şi nrnl ales Ju dna.ma '\<' 
prkcpe oricine. Ce-l frumos. . • ~i 
iio1.c?tarului li piote. Nici un re
clnrtor şef, nici uo şef <I<! S<?c\ic 
nu nr incr ctlln\a un arlicot pc 
~eme &f!L·are unul ~nzetar care con
Cundii un lan d e ocz cu unul de 
OV(IZ şi n ici UD 8l1icol pe 
u temt\ tehnică redectorulul în
t'l'<!din tat că roata dinţată u 
fn ... 1. inven•oUI 1n u- ml\ r u 
zece zile Io i'nlreprJnclcrea d<! 
profil din localitate. Şi c fi
l'C..SC -;A fie a5a. Mai pu\lne rell
c·cntc există, fnsă, atunci C'ind tre
buie scrls despre o cxpozl\le do 
ccr an1icl.i populnl'ii. ori d<!:1pre 
proi::ramuJ ianfarel 1lc la o ln-
stil ulie sau oit.a. Gafe- !\<! fore
gii;trcază şi aid. dar sini. proba
bil. mal putln speclnculoasc. 
Sigu 1·1 nu se fm:c ~uuril in cer 
rlnr;, vom seric l'ii <?ch ipa 'Ic artişli 

amatori I.Ic lu casa d l• culturii din 
Sărilţel. s .:S i.puncm. a prezen tat 
publicului premiera absoluti (cin ci 
n vorba, de fapt, de o premieră a 
colccLivulul nrUstic respectiv ) n 
piesei Blidăranil de Golclon i. 
Dacă ext'mplu l nostru ci.li:! Inven
tat în ceea cc priveşte titlul şi Ier 
calltat<?a c-llate, <?I este absolu t 
nutcnllC', fhtnnit nu o datL, clacă 
ne rnforlm la inrormaţ la d<!.c;pre 
p remiere absolu te (I) ale u nor 
opere clasice. 

Bolile profesionale 

ale... lipsei 

de profesionalitate 
Una 11lnlre cc1e mal răsptnrllte 

nr U. \led, Utili7.31'Crt neinsplratli, 
ba chiar Improprie, A tcrmenllor 
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specifici domeniului aboa'dnl. RC'· 
minlscenţe, prol:>abil, ~lin lcl'lurl-
le nesistematice a.Ic unor r1rt&· 

role dl'.' specialitate. uncie cuvin-
1e sau e>>pn'~li stnl folosite mnl 
mull dupil rum sunll. ciupii re 
sugeroazii decH clupo r t• ~emnifl· 
că exact. Cititorul aviznt va zim 
bi. probabU, şi ,.a rl•mnrca o 
dată In plw; (cen ce P<' noi nu m· 
bueură şi nici nu n~ onorea;r,ti ~ <·(t 
„g02e torul ştie cftc> cc\IH din tonic 
şi nim ic". Cititorul neavizat. insil. 
va prc lun informa~ln furnizai !!, vn 
folosi i, i el tt>rmcnul ln scm-;\I( 
„acredltnt " de :ilar. Ccun c•e dr;:si
gur, mni muJt cle('il zîmbdul 
celui dinlii, ar trebui sa ne d<.>a 
de glndit. 

O nită cates:orie de rronici ne 
reţine atenţia prin foptul. . . d1 
nu ne-o reUnc cu nimic. srnt 
articole „paşnke". care nu i1upllrfl 
prin erori de intcrpretnre sau ci<' 
exprimare. care nu ofensează. dar 
nici nu ('nluzinsmcnzA pe n:imcni, 
nu dnu clut·Ni ele <'Ufl rcdncţlci, nu 
nmcnin\!i linL~'l'n autorullli. Eh• 
cuprinrl obst>rva1ii l-impk'. la Tn
cJcmînn r)l'ic!lrul i.pcc:utnr. deci o 
oricărui cllltor. Şi 11.luncl. oentr1,1 
cine sinl scrhc '! Cel <:are 11 
vlfaul Romeo 5i Julict:i (piesa. Iii· 
mul, baletul .ş.o.in .d.). sau ccl ('C 

urmcm: r1 !>li vndll, n.şt.cnptft să afll' 
de la eronicn din z.11\t' lnni mull 
rlecit d i .:in :\!'casiu nl'muritnrll'<' 
opcrll a marelui Will un bllia t 
iubea o fAlli şi iubireo lor u 
sfîr.şil lragic din Pnuzn obtu-
'Zilu\il părintilnr·'. ArllcC)lcte din 
această c.alegorlc nu rac nlml\nul 
rău. dor nimănui bine. Nici sr><>c
tatorilor. nic•i nutorllor spccta
cnl.ul ui. 

Un uit /;!en de ('roni<.'!I. rlln pă-
cate Ionrtc r :hpindit. p!ic§tuit>şlc 
prin grandilocvl'n\n exprimC1rii . 
printr-un fals. cnricalur:il adescn, 

leln „nrlb lic". Se porneşte. nu ne 
ind()ill1 , 1le ln o ubs<'rva ~ le cxart(i 
(clcmrntară. th' nllf<.>I) : cinel SC'ri i 
despre Luchl;in snu dl•sprt? Aach 
nu lltlli2C7.J ('UVtntC'le şi frllZC'lc 
propr ii unui nrtl('ol d t'lht·nt stlrp1-
rli tl !l11nălorlh1r din culluri!e <lf• 
rt1p1\ .1. J<~nnri.• nd(•vura t, ilar cil' 
m<•1 'I ' pîna Io rfluvll fl• de vorbe'. 
potopul c.Ie llgurl ele i;til Cl.l'e uilll'lf! 
s.1 ncoue1·e. <;i'.\ sufoce ide ile <cilt! 
sfnt I rliwii sîll t), iln1mul o Iun~ 
şi. precis, 1.\l'c.$11. 

„lnfl;1mnrcn•· ru' t111clo1· -;c nhi
lur:I. uneori. inflmn.'iri1 opiniilor 
critice. DlJl n o11, nu f1.w1:m un ~cr
,.lclu nici public:ulul. nici arU.slu
lul. Pc- t'cl dinlli fi dt~rulJlll, prf1-
pa„lln fnlrc cc•lc vnzutc în sala 1lc 
expoii\it> s~1u 1w ecmn sl <·ell.' citit.• 
ln 1(11.ir devlnc de nc1 w<:ut. F:l vn 
r .'imlnl' cu i<lr1•n l':'i opin ii le C<i7-<'ll'.l
rutui lrrbuil'. t'v('nlunl. rcS;X!Clnlc 
(c tic '\f)C<'inlilnte. donr !). dnr nici
dl:'cum urmolr de „un ~implu mu
ritor". tl fn<lt>pi11"lăm în IeJul 11-
ce.s(n. poatt>, de artul <Ic <:ul111rf1 . 
în orlf'c• t-nz. 1lr tlcprin1lerca dr n 
riti Prnn icih•. l'rin rlîl irambi nu-l 
aJut lim oirl pc nrli$llll „ sanC'lifl
c11t11. <'Arc nu vn g&i un r;i:,p111\:
ln fr,1mlnlCirilr lui. nu va arJa re 
c binC' ~i ''<' c rău ln lncrrr.5rll<.> 
Iul. et• trebui<.> s.i <'liminc. a.<,upra 
ciirui n_şpect !W ~1 un1ir. 

Cit Inel astrei rll' crrnnid - nu
mc1·011'\(', tlln Jllicut•'. c.·um nmintcnm 
- nc-nrn tnt rebat ttdC'><'ll c<.>-i în
dcnmnfl pe autoril lor w ~rlciptc 
ace~t :.lil. Ncputtnd ona. desiuur. 
,.Ulll!'vârul a<k·varat·', Hm a vut mni 
multe supozitil : prlma Sl! lcngli, 
Circ'l<'. de rlorlnţn 1lc n <;crie „fru
mos ·'. „clevnl „ despre lucruri fru
moaqc io. i clcv;1tc. 

SilVN11ntc:n rxccsîvC1 I n sprcl'l<'1•l 
~o !)I ca dl• menţionot in acNlst ·1 
s um;-i r.i - J>i abo,olul ~ubicclivn 
Iii.tă de .. be>l i profosional<r•. A 
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in thllra crcoţiu unui rlcbutant 
., rne trul" utilizat in cazul uoet 
lebl'il.'1ţi 1 a nşteptn ele la 'un 
tor. oricît <IC:' lnlentn t, sigur 
mijloacelor rlc C'Xp re>sjc p 
prnfc<iionislulul. nu înseamnă f 
csim•nţil. C.!i lneJicicnt11 nctu~IJI 
I ii'. O r ronk;i - nu ~punem n 
o noutate - !şi fmlcplmeşte m 
l't'n. m isiun<'n. doar ln mii.-;ura 
uor.~ P'>lc d L' lolos cllilorul ul 
tll'Of)otrivll urU:.~ului, in car<> 
:.fln••\lonfod clccls n()livaloarco 
de:.copcră J lecare semn. fie~ 
pn)mislunc uc valoare. o fn 
rnJC>mă, o ajută <;a Ml defincru 
~i ~fi ~c c.i.fi rrnc. 

Sinur ci1 ilr Ii incă mulle di" sp 
fl:tr '>Intern ronvinşi cit redacU 
i:tnwtnrii fşi cu~osc p:ea btne „ 
c·t.1 \l•lc " mari ş 1 m1c1, cu nu 
ai:IPp 'M nce~lc ln:;cmnă1•i an sa 
cunouscă punctale stnbc alt' ac 
v!f .j\ li ~ st'\ fac:J eforturi J)('ntru 
le .. forli f1co". lntentia noastrl'i este 
dour aceea clu n lnnsn un semn 
d1• 11 rt11·ag!' 11Lcn\ia, cu .cotti11ial 
nreocuoare. că neîmplinirile nu 
dc~copcră rloar redactorii, in 
turi. ci uneori ş.i clt llorii. i n pnal 
na eh' z.inr . ŞI a f ost. <le asemene 
ln Intenţia non<>trli sl'i propune 
colcJlilor noslri să mediteze st 
dcC'itlcm - lmpreunu, Ciccarc„. 

Ce avem de făcut 

l)c~Î$!U r, .sol ui ia l~leu l l\ esfl! 11 
zcn ln in rcrlac•\ie o urnii reLlnat 
competent. sp<.>c:lalb.1 i;au spcclall 
zttt. Zlurc precu m „D rum a~" 
Ilra~ov, •. Sten1?Ul roşu „ - Ba 
sau „lnnintc" - Dolj slnl, fn a 
t;Cll!i , un e xcniplu e lo11vcnt. Da 
te afli inUmplfilor la Braşov, 
sil-\l rezervi filra grijii timp 
Iru n vedea un spectacol recom 
dat. fn Jmginilc zl'orulul. de Er 
Rădulescu , tlşn cum pot1 nl er 
fllrfi grijă .,pc mîna " Iul Co 
Gnlbcn de la Bnră.u sau n 
Dan L upescu de ln Craiova. Şi 



r11tl rlnnr I l'<>i P'i•.'lllPli" clnr l'lc pu-
IC'lltr fi. 1wlnd11il•ln u.-, mnl nu-
1n~roa'><'• . • 

Cii oriei' '"l u\ !l' ll.il•olu, nlt'l n-
1 N t'>IJ nu ~·st<'. m..Jl. tolllt?aunn lu 
llllh•ntlna. J Jffl'U rn flcc:nr<' 1~1lnC'
\l•• :-i) dhpun '1 dt' un zinrbl spc•
C'iah7.nt. l' 1m·firit•n1 '\li cxi,tc u n 
r<•dartur avlnrl ca unirii llli!.lun.
pc il<"'-"'a • h• n 1·umC'nln numai pro
bt ... ml' hl1•rJrt•, numai tem<' t l'n
f ral(' etc. de ..i scrie. deci. lnrvi
lubil. .lu.ir rlll' \ '11 paulni pe Iun 1. 

rloar dp\'n qun<lra\1 pe num:.ir 
SJ1'•dnlt1.1n•n unuw „au unora rlln
Îre ~nutarl ponte fi o solu\•<'. ,1 
J>rt•'i UPUlll'. nu ll'<•bujl' u ilnl. in n
f.trll ,tmliului ')I bunllvoln\t'I . u ln
t'linn\il' .m um1•. 

Si!!Ur 1 ;, nu l'l"Vhl.1 notl'>I r.1 C'\h• 
ln m<hur.1 sii lndiM" rt'\<'11'.' lnfni
ltbilr p..•nt ru „ c-um M' pr<'pa1•;1 un 
rrvnknr·· : po-ilbi lit:1\llc ~i li.• <'U
no:tŞte flecari! i-edactie in pn1·te. N·ui 
dm-im si1 supunem aten\Jei d t1nr o 
11bsen·n1ic. sl .:ier.wsl.:l iormulaU\ t Jl 
wfl' I><' puzitin t'itilo1~lui. l~xist:1 
puhltc:h\ i 1 (pl'lm<'I<' <'llr<' nr• vin Tn 
mini<' nr fi „Flomura" - Cm·nş 
&n•rin. „Ccnhlăul " '1l"'nm1, 
şi. ln vremea din u.rm:t •. Cuvin
lut nou " - Cov:"C>no. clnr nu 
sim nlc:l Pl' dep,1•·1e ni nyu
n•l<'l m rnrc rul>rl<:ill' c·ulturnlr n
,,.·h•;m1. lll rum•\fC' cit' dHicult11h•n 
'><IU 1ll' impui lnnţn tcmt>i. Io t'(lla
b •r:1tor - pc-rmuncn\1 -;nu oC'nL1<>· 
nai . I n afnr;l nc>r!'\flr1•l, clorltl'i d l
wr„1fk 1ri u '><'mnliturl\or. ~l' rN1-
h zc.•n7J 11-.1 fl'I „1 tJ ct•rh'i l nUlr lrt• 11 
J Ulnr11.1tii 11pin1\'Î 1•-.primnll' fn 
1lar. o 'l~lril'<' - mr11'U nc<'t>Snrft. 
m~reu cil' curcrll - n for\cl tlt' 
inrîunre n cuvîntulul J!nzclăresc. 

\ cC''k ' umarc fn~<'mnări nu ror
mulat cilcva in trebărl. dar. in in
<'ht•it'r<'. \'r1•m „i\ r fL,pund1•m ~I noi 
Un<'i po-.ibile ob:.crvn\li : 

De ce „pc tl~me 

deontologice?" 

i>Pn'l t u c) problema profc~ionn-
ht~ţl i , l'Pn~idcrăm nol, cfop l').-
ru mult nrin U>mclor.... J>l'tlÎl''>iO
m1lc. i\ l'ducn publi<'ul. pC' c:itilor. 
n-1 ajuta sli-')I tmbogll\cao;l!it uni· 
v..,1-.ul c·ullural. n îndruma ron-;u
mtt!orul de url~ ele nzi ~I a-1 Cor
m" 111-· Ct'I cil' mfinc. 1.1 lupin Pl'n· 
Iru l'l I ll IC'n rcu un"l vif'\ I !>p iril uull' 
~ m:i„urn vit:>\h mntc rlnll.' pc ca
re o 1lur[im, rcprc1lntă o mi„ium• 
cfe C'l'J mni marf' lnst:>mnătnll'. Sln
tcrn 1.hpunzAlorl p<mtru îndcpll
nlrl•.i r·i . i-.tntcm rlii.punzillori pen
tru m1JlnaCt'le folosite. pc•ntru C'n
llt:itl'a ,j efittl'n\a lor. A n<' <'vn
lun 1•xn<'l posibillll1\lle. u 'ne '>l rli
dul ,... le ldrsi1m n<'cnntcnit, <ll•vi
n{', 1\i•('i, peni ru noi. nu tlonr o 
Pl'ObJ,•rnâ de m;iic-.lri<' profr-.ionn
IJ, ci o problemei de nutcnllcă in
Căr1·111 ur;i l't id1, mon11rt. 

C:rii,tinn IJ M11'ltf·,SC'U 

Eeouri la ardcolele noastre 

„Inteararett tinerilor uozctnri 
ÎD ilCliVitillCil redilCfiOIUtHi, 
o preoc.upare lil ordinea zilei'' 

• Dupl\ cum se cu noaşte, in nr. 2 al revistei noas tre ~ apărut 
ac::b:itcrc.:1 l'U lema „Integrar ea. tinerilor gazetari în actl vit:i1t•:t r l'
tl.1ctionnli1 - o prcoc111>arc la ordinea zilei ", organizată l~ Timl
~"'ar~. cu 1)arlicip.11·c..-:-1 uno1· redactori a l publicaţiilor din local.t:ile. 
(Jp•niik 1:.xprimute <:u nc<."SI prilej nu ,;lirnil un inl~res de„sebit in 
r1•dae\iill'! zinrelur , o ocmo~trcuz~ . credem, c; I „ecourile~ in\Crntr. 
in număru l de f'..ală 

„Gazetăria nu se Învaţă din mers ... '' 
Cum bine. c;e ·cunonşt'!. sarcinile 

şi n·1spundl!l'lle cc rc\'I n .-.iarelo1· 
)uricţene siru complexe. cu atit mai 
rnull tn nclualn etapă cinci u rme.n
zl1 să f.ie lnfăptultt?, polrlvll prc
\'CClerilor din planul de stat, oblec
Lh·e deosebit de insemnnte pentru 
dezvol l:\rea eeom>mică şi S<)C\nlă a 
pnlrirl. 

Pornind de la aceste· cerln\c, co
let;ml de redacpe :tl tiurulul nos
tru "l-a regindit intr~agn ~u acll
\'ltale. a 'Sl!cl incit necarc rednclot·, 
tn1 llfc1'€'n t rlo.> v fr-1 ~ -.uu \'!'dum~:i 
lut in prcsli, sli. n1bă 1·ăspunderl 
concrete. SocoUm, de aceen. bln~
veniti dezhalerea inl\latA de re.vist.a 
„ P resa noaslrâ" . pentru ci1 (de ce 
l>l\ nu o recunoaştem ?) nu intol
deauna tinerii gazetari sint im
r>llcaH in reali?.ru:ea ele ac~iunl pu
bllcisllce de o mai largă rown.a.n\ă. 
O asemenea pracUcă s-u manifes
tat sl în cadrul rcdacUei noaslre, 
dar at;nm ~llua~ia ~\e olta. Am 
reallzol, intre ullele, o rubricl:t.arc 
mai bună. mol exactă a :-.lnrulu l , 
tn acest cadt·u lulu1·or redactorllri r 
revenindu-le răspunderi concrete, 
~blllle şi în f uncUe de specin11-
ta teu dob!ndl'tă ca w·mare n s lu
diilor efectuntc. ( ' u to~i cr1 <'nrc lu· 
crea2~ in reda ci la noastră nu ab-
solvit facullalea de z larlstîcf1). Fi
tndca c nonnaJ, cred eu. ca un ab
~ol\•ent al facultăţii de ştiinţe <..oco
n omlcc să abordeze cu predllectie 
tt>matica economkă. Idealul pe 
care ni l-am propus, însă. este a
tela de a forma nu nurnni ziarişti 
şpecia.lizaU inlr-un anumil dome
niu, e."'perţl, ca sl\ spunem aşa, 
numai in probleme de ngrlcultur-:i 
snu lnclu:.lrie. in domeniul social 
Ml.li C'uJlural. Evftlcnl, e nevoie şi 
de specializate, dar fără a se merge 
r>in:î la cele două extreme : :t.larlşli 
:o.pcciall)',ali şi ziarişti complecşi. 
Opl ni:t mea este cii m· Ci bine ca 
tn procesul ele per!ecponnre ş i 

preCll lire (Integrare) a tinerilor ga
:1clnr1 s5. l'oallzăm un optrrn i n tre 
cele doui1 cntegorU. Acensl.a şi pen
tru C:lptul clt :rJal'ul abordeazii o 
pn>blemnllc~1 diversă, mult&laternlă.. 
c1?ea C" prei;upune o munci\ rl
l;UJ'l....U.ă si ex igentu in cc.nceperea 
sa. o muneă fncuti\ cu prl<.:epcre, 
pnsl\!ne i lalent, Cu şlte cuvinte 
zlnrul trebuie să reflecte. numAr 
de numOr, s piritul d e ccbJpi. 

M-run gfndlt insă ca. in con ti
nuare. slH las pe cei mai tineri 
.-.I CLrişll din redac\ia noastrâ să-şi 
~punu cuvi nlul. 

Orlbtea IONIŢA 
r<>daclor şef al zinrulut 

„cuvtNTUL NOU" - Covasna 

Am intrat în „focul" aclh·itătii 

a l ături rle oameni 

r.u multă experi tin\ ii 

Corneliu~ POPA : „Cu mut\ ! .ani 
in 11r mi'1, in 1·ednc\Ja noasfTă exista 
o ronrlc pulernicA or~tmi1.aţle d~ 
tineret - om nrlal de la mai 
virstnlcll mel colegi - marea ma
jori tate u gazetarilor din acea pe
rlo:idl.I fiind Unerl. ln început de 
drum. Spre deosebire de acci ani: 
acum sintem putini tineri gazetari 
in rcdac\ie. Avem, decl. marele a: 
vanlaj de a fi Intrat in _focul 
nctiviU'l\li alf1turl de oameni cu 
multu e""<perlcnli\. in preajma cl'i
rora ne putem perCec~lona cunoŞ
Un\ele ncumulate în şcoală. ŞI tTe
buie să recunosc că la incP.putul 
aclivllu\lt melc m -a ajutat Ioartc 
mult Capiul că am fost _preluat" 
de colt>~il din redaclie şl indru'llal 
IX'nlru n m?i intei::ra clt mai repctlt> 
!n viata l'edac( lonală . Cu toate a-
11r!>ll•:1, tll''i blnl'V(.'nilJ. r"pnrtl?n 
rea 1 inArulu i zlnrist ve ling~ cQle-
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Eeouri la artieolele noastr e 
gli săi cti o mai mare experlenlă 
nu este, totuşi, suficientă. D'e aceea 
consider că ar !I salutarâ crearea 
in fiecare redac~le, a unei bQhcl 
de infon:natii, care, alături de do
cumentarea în teren, ne-ar li de 
un ·real folos. 

şi de conştiinţă cl~icil. Şi ca sli 
mii aflu printre ei, nli$Le oamcn• 
minunaţi, mi-nu fost pc r ind das
că·l I, îndrumători (ce puţin sună 
aceste cuvinte .fală de ajutorul pri
mit). apo! col<'8i şi prie~eni. Darii am 
invii\at mult. foarl:e mult a fosl şi 
tlntoriln rnrh.tlui şi n(>ropicnJ c-u a 
devăraL colegin.le A oamenilor rlin 
r~dactiile prin care mi-am purlat 
paşli şl fn care ml-a rlimas cîl«.? o 
fărimo din suClet. 

Oe mulle ori fmi spun că am 
fost o norocoasă . Nu tuturor li se 
întlmpli:i la Iel. Am invătat că' e
xigenţele ziarelor centrale sîn t 
identice cu cete ale ziarelor locale 
{din păcate multi nesocotesc. a~t 
adevăr, cu toate că au 1n jurna
listică cev:t ani in spinare), am 
descoperit ,:pe viu ·1 că radi o-u I e;te 
o lume aparte pentru ca1·e maj 
port şf a.cum o n ostalgie i.mposlbJI 
de vindecat. Am înţeles c~ un ga
zetar autentic se poate şi trebuie 
să se facă auzit şi că în viaţa lut 
cea de t..?ate zilele nu au ce căuln 
rutina, ~ablonul. loerţla spirituală, 
lJmbajul stern. Şi am mai învătal 
că adevăratul gazetar tşl respectă 

;,Dominant 
,., 
IR 

ciLlto.rli, abordind probleme 
!rămintă. formlnd convi'Ogeti '1 
titudinl. Este adevăraţ toate 
l(!n le mal ştlam din facu ltate 
totuşi practica mi-a demonstrat 
realitatea este mult mai- pro 
şi plină de necunoscuta pen 
tinărul ucenlc in aJe S<lr is\iluf. 
tlca - în special la „Scintela 
neretulul " - mi-a dat. sen Umen 
că un gazeta.r care se. respectă. tre:,. 
buie să albă .,ceva in plus", dat 
acel ceva să nu fie recUZită IU• 
rarl'i. , ci un rel personal şi e~~ 
de a privi in t'a\ă oa.mcntl şi 

Aceste convingeri le păstru fl 
azi. oind am statutul de r edactor li. 
ziarul rCuvîntul aou", unde scriu 
pentru i;i despre tin,erl. sttil 
satisftlcută de sprijinul ce ~ 
acorrlă tiner ilor gazetari, da.• 
noi a.51.eplăm totuşi ceva q 
mult Oe pilda. nlş'e se,bimburl 
de experlentti, m~c rotul'lda fnt,.. 
ccdaclorli ·rubricl10r de ~ 
concursuri. or,ga.nJzate in exclualvt
t ate pentru gazetarii tineri, ~ 
z-itii colective ale totoreporterllor 
careşte. tot tineri) şi ln1ţlatlV'e .... 
mal n„. Sint doar clteva sugeatft 
care. poate, fn viitorul nu prea fn. 
depărtat , vor prinde rădăciill. Mol 
cei Interesaţi speram I" 

• memona mea 

Tot de la mal virstnlcil mei co
legi am af.lat că înainte se orga
nlzau la BucureşLr rec1cll1ri perio
dice, care se desfăşurau 'in ttel e
tape, două de cJ~c două sl1ptămfni 
iar una de o săpt~mlnă. acestea 
încheindu-se cu susţinerea unei lu
crări. N-ar fi rău ca acesţe reci
clări să fie reluate. Confruntarea 
tlnerilor gazetari cu o nouă rundă 
de pregătire teoretică după practica 
din TedacţilJe proprii ar ave11 e
fecte pozitive. Şi. pentru că tot 
ne aflăm la capitolul... propuneri, 
aş maJ avea de fncut una : vlsuJ 
oricărui tlnăr gazeta:r este obtlne
rea atestatului. 1n aaest scop ar 
trebui. consider. să se organi1.eze, 
la nivel d e redaclie. dar şi cen
tralizat, cu1·sµri de perfecţionare 
.pentru limbUe skâ ine, ste:i1ogtafie. 
tehnică ioto. Ideal ar fi ca aceste 
cursuri de perfecţionare să se or
ganlzl'ze de căl:re fUlalele Con..1-
llulut ZlariştUor. Tot in cadrul a
cestor fllia1e. s-ar putea organiza 
schimburi de ex.perlen\ii in·terre
dactlonale pe domenii di! actlvl
tabe". 

&AZf JARll rămîne tactul celor din . '' )Ur ••• 

constructori de opinii 

şi de conştiintă c i v ică 

Dora Maria NAGY : Cu riscul 
de a fi catal<>gatâ dr~t o senti
mentală voi continua ~Ă sustîn cu 
aceeaşi pasiune a anilor de uceni
c.ie că zlaristlca nu se in.vaţ~ din 
mers, aşa, hoţeşte, precum a lte me
ser H Şi mat ales nu se buchiseşte 
după manuale. Pen·lru n Ii gazclnr 
al nevoie de vocaţie, de suflet, de 
Jnlrnă, de picioare bune. de minte 
sănătoasă. de umor, de dlbdare1 de 
ambiţie, de .curaj, de 4nLUll!e. de 
încredere. de entuziasm. de comba
tivitate. ŞI, bineinteles, să mal ştii 
Şl ceva. .. gramaticii. Mersul t.re.l}l.' · 
rllor şJ autobuzelor trebuie să fie 
obligatoriu la purtător, precum bu
letJnul d~ Jderrtltiate, Somnul, de 
patru-cinci ore, drumur11~. iiua, dar 
si n-0apll!a, pe frig, ca şi pe ploaie; 
Ca să nu mni spun că bile:elc ta
sate cu „mă întorc mîi'ne·• şi hrana 
rece trebuie sfi !Je la ordinea zilei. 
Da, cam asta este viaţa unul g.a
zel.ar autentic. Conştientă de loole 
.acestea. am dor.tt. am con~lmtlt şi 
am devenit unul dintre cel care 
alclltuiesc acel detaşament de oa
meni socotiţi constructori de opinii 
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SinL desl1,,1I oameni care susţin că 
/lU învăţat să inoat.e fiind impl.nşl 
pe neaşteptate in mijlocul valurilor 
de o pursoană binevoitoare. Rea
tninlindu-ml de tînărul gazetar care 
am fost, cred, acum, că int~grar:ea 
mea in lumea presei s-a ifăout după 
o melodă asemfinătoari!. 

Ci.nd. la absolvirea facu1Lătii de 
llmb;:i şi literatura română. am pă
şit pr;u~Ul redaa~lel ,, Tribunu Ta:lo
mlie1•·, aveam în urmii. citeva în
semnllri publicate - in vremea va
canţelor statlrn\cş i - fn pai::i
nlle ziarului „ZOri nol" din Su
ceava şi doul.'i -1rei articole scrise 
pentru publica\in imagl nari'i a 
cursului lacult.atlv de istoria şi teo
ria pr~sei. Un ba~aj extrem de 
srtrac. mi se pare azi. dar pe care 
atunci ii c:onslderA'm o avere. 1no
·cen~'l işl are, ins~( aLu-urilc el. Aşa 
că. după ce o j11rnlitate de zi -
mi-am început acl:ivilatee inlr-o 
st mbătl1 - am r~sfoij colcr\in zia
rului. ml s-a părut cum nu .;e 
poate mai ftrtesc ca luni sll flu lri
mlsil c;i\ scriu un at•Ucol despre cali
lalea uno1· apart.amenle care. în
tr-o :I.I-două, trebuiau să fie pre
cfate .,la chele" \llitol'llor locait;1rl. 
N-Am avut deloc senUmenlul difi
cul ~tii: le-am cercetat cu ochiul 
ben<-ficlarulul. al omuJui care a\'ca 
sfi tTăi:lscă aici mli.lţf ani c.u fam.i-

!ia sa. L-am scris, a apru-tlt. Ape( 
ml s-a cerui alt articol. Rt'nd pi 
rind au urmat celelalte. 

Ca să flu slnceră, greu nt,1 mi H 
părul niciodată. E drept, 1mll. ~ 
acolo. pe mal. se afla înotătorul ~ 
experienţă. cel care la nevoie ar fl 
in tervenit ~ă mă salveze de la tnec.. 
Tot el ştia !ăi.ră greş 0I1nd ceea ce 
mi se solldta ·era mai dlficll. tft 
asemenea OC82ll, redactorul-şef de 
atunci mă chema şi , dl.lpA cfteYa 
indrumări sumare (dar ese.nlialel), 
îmi spunea: „Ţi 1--am inCN!QLD\lt 
lie Cllndcă şth,i cli nimeni aJtctneva: 
nu s-ar putea descurca aşa de 
bine!"~ Ar fi fost o dulce nebunie 
să-ml inchlpu~ că eram de nelhl~ 
cult in .,aventura " ziaristică despr• 
ca.re era vorba. Un pic. fnsi. tot 
mă credeam grozavă. hldeajuns ca. 
leoaică tiniLră. să plec la drum 
mindră. decisă să scriu ceva !orml• 
ct11h11. t n si~ua1fa mea s-au aflat 
aHI cinci absolvenţi de facultate 
t rimişi su lucreze io presă ()dată eu 
minr. Nu stlu sigur. dar Impresia 
mea o ci\ s-ai lucrat dupA aceenct 
metoc'ljţ cu toli. Ceea ce ştiu , tnsl. 
precis e di - unul la „Trfbtma 
Talomile.i". al•tuJ la „Dobrogea noul" 
SI en la „Zori noi " - vf~m fl 
astăzi articolul formldabi<l şi ne 
străduim să-1 reallzAm. 



l)upă clţiva ani, prin !ortf,L sen
timentelor (sln.t sucev.eancăt, pro
bJerrttl 1ntegrărJt . s-a pus (fireşte, 
în alU termeni dectt ,cei vehtcul~li 
aiurea!) din nou: am plecat dm 
Bărăl!3n in Bucovina, de la săptâ
rriinalul „ TrlbUl)a Ial~miţcl·' la !=O
tidi8nul „ Zm·l noi"', Deşi s'in:t sigudi 
câ ·experienţi.~. îşl are v<11l~rea ei, 
&llnuiesc <?ă ş1 penj:ru un mdţător 
cu vecblme adaptai:ea de la a:pit 
dulce a Dunări'I la cea sărată ·a 

. m6:tii (care ln străv~! epoel geo
lo}tlce ar .!i acopet:lt t)nut.ul suce
veaq !l rldică anumit.e probleme. 
N-<aU tost, i'nsă, rilcl lntr--un .tel 
~eosebite. Mi s-a acordat ,UJl sC!u1·t 
~_gaz ca să pa.rcw:g monogra!ia 
jude{ul1.Ji, apGi. la ·drum! .Ca,m asb1 
ar rt apma.pe t<?t! Aprqa.i:>i!, pe!'ll!;U 
ră eu cred ca zlarrstuluî i se l!ete 
Q maximă disponibUltat.e. Arlaptabi
lital<!?, r~plt:lvi~te. loialltate, IUl,'lil
t>illlate, interes şi c)J:ago.sfe p_e.ntr~1 
profesie. Dacă le af pe toa1re, mtr-o 
mâ,ltră n1al mare sau mai micâ, 
inte~rarea va -r~mine o aminti.re 
plăcută, sau va fi , cum se spune, 
o n~<>tere tăs:â durerL Dacă nu le 
ar,.. Nu şlht. probabH că e greu să 
rezişli în gaz.etărle. PoMie c!Uru: 
r~p<>sibil ! Am cltit in ,1Presa 
noo.sLră" op_iniUe e~prlma~. în a
ceastă· problemă la ma5Cil T.ofiuindă 
organizată la Timişoara, Presupun 
a~ şi pe vremea celor două in1<e
gr! ri ale mete au a.vut loc ae~
baterl. s-au făcut. analize privind 
cori lirlbtiţfa tlnedilor la prestigiul 
pub1ieatli~or. al, Teda.clHtor, spriji
nul aoordat 1011 de co1e$i:I au eJ.'pc
rlentă. Şi. sigµr. s-au întreprins şi 
mAsurl. .Bine}.nţe1es, ·f~ţă ostenL'aile. 
altfel le-aş !î sl:r:nţl.t şi. pa&te. nu 
l!U ul'tnări benefice. Dominant ră
mine însă ~n mell).otla mea tlaC'ţul 
celor din jur. Faptul· că nu mi !i-a 
reluzat nki un sfat. mina de aJu
l'or atiţ de necesai;ă la început i.n 
t'unoaşterea reallităîllor. a l)'IQdall
iătilor de reflectare a· lor rn sc•isul 
no-stni si. mai ales. a l·me.'lsei re."• 
Po.nsabitltăti ce . r,fr. revine no\1ii, 
zlari~tllor com'!nlstL Şi. deooo~vă. 
recuno~Urlt.11 ·ca n-am fost. n .IC l n 
c,l;lpă •• dădăcită". ironi~a:tă r<<>nh·u 
o nevinov;ită confuzi&. QUSă •. 1a 
colt ". cu n aronme de-mobiliza:toqre. 
neriltru oricP ~resealli r.ît de micii. 
Tratată de fiecare dată. de 1:-l· ·în
ccl:lut. de .. monşLrii sac,;i" (orlce 
recJ.aet!e ~H at""t. · nu ?}. rle cotei!\ I 
bi e~<nerienlll . ae la e11at la f''ll\I. 

cum să "" t'e <;tTliduiestl cu s:irrloa
·re ~ă-i i .it•n!li ~-1 -i ntreoi? 'Pt•o'-
1habil că. cl·tmitHfe ·fiind lnevit.--thil 
diver~e. f.''(nPrlentso me::i 'IJ" e .obl>
l!!rtorlt,1, n~"'""l'!l'l"'tflllv~. Dai:. la 
Hl"lT.IA urm1>)nr P" r~ ."li nu fii' 
rlll.cii în niojro rn1~t;lv redwitionPl 
2111Tul ec:* • qt'i>,r,lt cq Ot"Odll<; al 
<munci l ae !'Ch l.p~ ? fal" într-o ·.e~ 

chipă, se st}e, si .,căpilanw 11 si 
~musul " duc deopott:ivă corabia 
·.5Pte mult visatele ţărmuri. Oricvm, 
Prlvincf fn apoi sj)Te ce:i aproape 16 

Eeouri la artieolele noastre 
an.i de ziaristică (uitaţi-vă, cine 
vorbeşte de integrarea Uneti!Or!}, 
tedescapăi" că, de 'fiecar,e datll. <;1Js.
p001ibilltătii mele l s-a răspuns pe 

·m~<>ură. Ca am int.Unit, in lume:. 
coleg:Uo.r clin ambele creda'c\li„ facţ, 
,mcurajare, exemple demne de ur
mat;, Ca plecînd bogată sufleteşte 

1dln redaa(.ie am vlbra't cu ·mai 
muHâ sensitii'litate l~ semnil.1Cle 
tealită!·R inc-0njurăloare. Că am in
oercat şi de multe ori am reuslt să 
le \'a'locl!ic semn i1frcat1·a m !ţCrfş.„ 

Â 

Evident, sint · conştrentă de riscul 
cu rlndttrUe mele Să pai:i' uşpr ~1;11-
l'ic~. dai· ml l-am asumat .dl:n do
rin~a de a fi cinstită ·eu oan:i.enii ia 
m.ljlocul căror.a arn 1e~cut ş) c-.1 
1'11.l ne ins~·mL I!en tn.i oi. \1eţ'lej I, 
conslder. că eu, in Lumea presei, în 
proft?Sja mea·, am rfost şr sînt un· 
ziarist norocos'! 

Doina Ol!JR NICA 
.redactor de rubÎ"lc'li la ·;(~a'rul 

„ ZORl N'Ol" - Suceav~ 

nln profesia aleasă totul pleacă 

de la atitudinea celui 
„ 
ID cauză ... " 

Vof'.bim f.oon~e rar de&l)re cei 
dfotii pa.şi i n gazetărie. Gind o lfa
cem, totl,lşi, vg:rbîm. c.u reâlă plA~ 
cete. .Am <?1-tlb, de· aceea, .cu ·mul.t 
Interes opitilile colegi101· ele la zia
r!}!e d1l1 Ti1nlşoarfil; publicăl(ff în 
riumă!rw 2 al. rev~stei „Pr,esa .non&
trA" dLn acest an. despre prciblema
tioa iT11tegră1t'tld ttlnecilor. giize~11i in 
acHV'lta'tea r~e\,lonaiă. Dtimerslll 
revls~I ,noaS'.lie de sp.edâHti\te este.. 
justlfil-0at, cit se poate d~ efielen b. 
Desi~:ur, aic:eastă ·temă Interes-an tit 

şi mi'i1"e1.i proaspătă. •i5ur;fo;·tă ", nle!i 
mul l'e r§S,punsurJ.. Viata, ex.per1enfa 
propl'le M oferă mel!eu alte şi alte 
e.-temple. Convingerea 'll(!a este 
că totut pJeac~ . de J-1 cl,litudin.t.a 
celui tn . cauză Laţii de profesia a
leasâ, fată ·t;te menirea el. Un rnl 
de rrui,re J:mpţ>~\ă il 1oa ~.:i însă 
st colectiv.ul Sn care mun'ceştl. ne
venind la p1:1ima a!irmaţie. un g.'.1-
~'r :trebure să lucreze diJ1 eon
vJngl?re, cu dăr;i1\j'.e deP.(ln_ă. tn ~e
lul aceslta, muncind cu plăcere, iH 
pui in valoare loate rcsm-scle, tn
t1•eag!! capaclitale de ·cr~ţ1e. Nu 
cred · c:ă 111 proi'esJ.il nocµ;tră .se pc.q
le munci bine doar dlntl'-o conşU
inoiozi Ilaie !functâonărească. din slm.~ 
plA dlsalpllnă. Acestea ntt lTebtiie 
să ll~ă. Clar ele n,u p~t tnlocui 
sentiimeniul de profund~ angajare, 
'C()nş~'(ia 'faptulu'I că gazel'aruJ şi 
ziarul la .care lucr~ază te. aUă in 
slujba unei cauze. iridepUne·se o 
·lfilisi u11e. 

In Va!l'a acestui' an im;>Uriesc sa.~
te at,i~ d~ hi .absolvi'rim r'acu\*ă'ţli 
.de ziaristri.că. Şi td't alitJ.a ani ,de 
clnd lucrez la ziarul din Deva, la 
secl[a „ihdustrle". Cµm :iHlm inle
~t în acest cql'ec.tiv redac:!!onlil '> 

Cu bună credintii pot spune că . mă 
$lmt alo! oa între c.olegi, ~nh'<? prJe.
Jeni, _preţqL.t j;>enttru efortul m~u de 
Zi CV m, folositor reoact!el. 

Un r ol pretios in integl'are'.l mea 
l-a avut colectivul. Cunoşteam ju
deţul'. comp1~lt_aţea s.arcini1or re-I 
revfn din pe11!oada cînd activam ca 

1.u.cră1or cu .muncă poli~tdi hr Oo
mltetu'l judeiean Hun!!cle>i\ra al 
U.T.C. N;-a (osJ însli s1,1!lcJenL, Si 
l!liai uşor, aş. zice, penbv ca. d.e I.a 
începu~ să poL.„ UTJ1bla· p!? c'-jj pro
Pl'i·i. Colegţl de _sec~le, conduc~·ea 
re(Jacţiel m-au inţeles si m...au aju
hat; Cu răbda.rn şi metodă am fost 
invăţ;at să pniv~c in acecenti! dh·ec
tle ~li ,întregul C.<?leo_tiv, !fi mer~ 
în . a;cefuşi' pai;. E tapele inleg,rii:rH 
s~au suaceda1 firesc. 

ln a:nH de sl!.aglu~W:ă, i;.este 40 ia 
sută .din coleclâvu1 redac~iel noaslr.e 
era alcăt.uit din ziarişti IJ)n<?Di, rpinu 
la 35 de ani, proaspăt a~so).ventl <li 
FcicuLlă~H de zlii:rlsti~ CU 'toti~ QS~ 
Pl.,nam spre „o gazctă-tie vlC?, suplă. 
sli s wip111'ndem clt mai bJ·ne h1 a'r
ldcolele redact<ite suflUl puternic al 
r~L!-ti\;t;U &n. minerit sr siderurgic, 
din enellgeliică, pu.lsul. viet.ii sooiale, 
Am lnteles el c:M·~nismul z1arulu-l, 
liiriel'e\~a sa~ . tjn de di11am,lsm~1l ş! 
tinere~ea i,n.feriioară a ~ii9.1i11ti1or 
ca:rc n gindesc, ii ~criu, do el imd. 
t.ul s:licrt:omiolt ln iiedaoe(.Je, '\.ş s ub
nn i~1 cll e~emplul ·· eolegnor . <il.l 
exipeoien'\ă indelunga.tă \.n prQ~eiie. 
- canduoerea ·r.e<lacţiei şl şeIU cJt 
secţi~ - car~. In ,plus au ştiut 
cum s!l ne or8aill~eze, să ne ot\en· 
teze spre temele prioţ.ltl'lfc .ah? 
economici, şi s-au straduit săcroez1· 
o asemenea ambiantă înalt liccare·s fi 
he' $\mţim mîndrl sii 1ucril'm 
în . a~ea,s·~ă reda_cţle, a g.-~-
b~t pra.<:esuJ de :in tegra:re i.o 
colectiv. Noi, tinel!ii g~zetati, nu 
am ·f~,5't trataţi cu . rteinarcder.e. 
Dl!ffipqfJrivl!.. Arp avu,t .şi avem me~ 
reu cale Hbenă spr.e focul proble
melor. N1! se cere sectozHnti", com
Qeten{ă, ·înaltă prl:nclpi?lilalc. Ni 
se cere, de asemenea; <;ă întărim 
conti1nuv spiritul ·de echip4 rn re
dacţie·. Aşadar, lnicgrarea Jnca în 
ao:tivitaJea reaacţio.nwă s-a protih,i!i· 
pc ... nesimti'tc. 

Liviu BRAtdA, 
.1·edaclor la iiaii·uJ .,DRUMUL 
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Contribuţii la istoria 

presei româneşti 

Sub l'~!lln i\t•.ul('micl .Ic Şti in
ţe S11r111l • 't• Pul11itl' ,j ( t Un i
\ t•r-.it 1\1i d in l'imi-:>oa1-.1 (C"C'atrul 
&11• ~li i n\!' ~or•nJt>), a uplru! un 
\'Olum fi<> 1storin pr(''''i -.cmn!At 
dr Olm11>1;1 l'nv1•l -,i 1n ilulHt 
Ro lul prc'>ci prol!rl''is tc in lup
ta romirnilor h i\naµ>n i pentru În · 
f:iptuircn idr:ilului nat1ona l li' 
~fir:,iful „ccolului ni XIX- lcn şi 
i nccmutu l ~rcolului XX. 

. \ r1.1I il'ln I rutul pc <'u ri• I-nu 
avut pubhc.1\i1lc· Lun11nălor1ul 
( lll!I0-111!14). Dreptatea (1894-
111!111) 'Î Drupo Iul ( HIOJ-J!J20J, 
în )Ulllu in1potrl\'ll rci: i111u1ui 
duull"lt, ln rifirmnrca ş i 1p:lrnr1?~1 
rlrPpl unlnr 11.1 \ ion11lc· ron1on"ş' I 
in Hanul, in l'l'llliz111\,•a itlenlului 
11a\lo nnl, t'llll'>li l ulr~;i <,ln tutui 
unitar Mmiln. 11utnnrco con u
r1•,111i o imu~im' t:diil<.alc):trc n 
<·ontrlbu\lei prc'>cl lf'I via\n po
li li că ~I -.oc'ialr! n m·c'>lt'1 wnc 1 
\:1rii. ln l'Xpri morca ')i riispfndl
rra UO(l r l<lri funrlatn('ntalC' prn· 
•ru i?.bfnd:i MUlliei p urtai<'. tlr
""nli ln rintl , tic t•,•i mai buni 
fi i :11 nccslor mt'lcasrnri, de mu. 
"'"' lil rt:I pqpularc. F:voluţjo 
)ll't'' •' i hfmă(l'nr c„t<> pri\'i tă !n 
-.ldn~.l ll•c.1lur<1 C'U rw1lu\ia Jup. 
l1•i pentru nfirmnrc;i tlrcplurii'lr 
nu~lonnll', lupl l'i tn C'~1rc presa :1 
(•onsl ltult prlnC'lpol ut lnslrnmcnl 
rle promovnr('. 

Ac\lunlle. pmgr~mcle urmllrl
tr, i1bin11lc Tnrl'UIStrnfc rl<' J.u 
min?Uoriul , Drcptntcn şi Drnpclul 
r<'prcn:ln 1!1 ··lnpl' distlndc> .1:r 
unol ncli\!ilflll unlt.nre ca oolec
livl'. <livcr<;ir!rutl:' c·ri mljlon""'. 
r fi ro1·!1\, Cil l<•ndln\1• l)riorit..l1·r 
int.i-"un mt>mcnl ls t.1rlc snu iillu1, 
PI! parcut"'lul uncl pcrh).'\tle iu:o
pt>rl ncl mnl mult de? un ~col. Un 
11rct•n l rlNl '>C'biţ ""'" pll'>. tn in
w„flt!a\in lnl1·1•f)rinsă. pc> Ideea 
unltll\ii cloplln(' - rn ar\ lunc. în 
flnnlilntl'n :.oc-iolll. pr11iUca. rut· 
t lonală - n luptei românllCll 
o:lnfi\cni cu nC'cc01 a romfinllc1 
<ll' pc lnl rra teritoriul \ărl i. 

ltlcik su„\jnUll:' JX' ln lrN~ p1r
<'Ur«UI l•1C'r!iril, ob$crva\illc for
mulnl<' siăc;<">c nruumenle ron
vin:.:lilo:irc. 1h• mure rclcvnn\11. in 
l''l(trl'l"lCl<'. fn frn~mcntcle pre· 
luatr clin <'t'lc lr<'l publkoţii ,şi 
lnclu'i<' tn cnpllolul de Anexe. 
nrllrnlc c;cmnah.• de rrun la~I ai 
\'Îl:'\ ii polilk<' b'inli\l:'nc o l'pocii. 
Contri buţir tnsemnnt.1 la i-;~c

rin prC''iCI b:inli\rnc tlnr -:\ 111 
i.., lcn- in nnţlcmal :i n românilor J'n 
n :mnl. "lucliul Olimpiri Pnvcl 'i<' 
rC'comnndli ca o opnri\ie bincv•
nif.1. o IN lur.i lnlcrC'Sanlii, ·ri 
„11111 thli. 

c. n 
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rllor generale ode i.ocieh1\ii, ole 
par1 id~Jui .şi st.atului. iar rle:.Avir
.şlrea lut mull .~a~raJă . ca un r~
zu!lat s-uprem. cn o r.n:il tale su
prem...i a inl~gi i con')tt·uclli so::ln· 
le şi mo'."'.::ilc n noii s·:>::ieU;s o :n 
aoeasti1 per~;>e~llvâ e>~~ S!!'rr.ni11:n
t lv, r~zu!t:it al u nei c.np:?: 1llt1l de 
s nlez.i lmpr-.e.;lonnni. pcirlr·e<i.1! pe 
care n p:">:>une Dum.~ru ~~:u 
cu priv.re la ()mu>I cie milnJ, <imul 
c. vlii~\iel s<.1dalisle. ln vulu:nul 
„l~i:·c.1 :L.tt !ab:rlnl" l n .:umunism. 
fl.ec:ire C)fn \'3 n. in \'I. •llll~::l s:i. u n 
erou potenţial. Cce:i ~e pi-csu;>un~ 
omul c!I .• vizionar militant. de
vora( de jarul marilor id ealuri u · 
mane". ca un ctitor „dominat dl• 
pa.tlma cons truc, lcl. IJ1.Ci1>irat, rea
list Şi dinamic", <':I un ' m „idcn· 
tificiat eu l{lasul adevărului şi d rcp-
făţlJ mullimilor. „::ap1b!I s;l în-
le1eagă l'!del prezentu•! istoriei şi 
să-şi asu me r6spunde:- l pentru 
ziua de m11M a semenllorw. C>'.ln
stnulr~ unui n!>~menen o~n cure -
p:in cal. ' Aţlle pnlit :'·:?, .p m !e.'1111-

nale. morale - va avP:i tw 1tc alr • 
b:Jte!e in\e-grârll d~mnz şi cr~t\l :t
re in ' ' ia \a şi mun: a cctă;ll. ale 
armonizării asplra\lllor şi \")Ul· 

llilor proprii cu rtnnl.lâllle c•m
strud:vc aJe cpo:ll este. ncin::lo
i<>s. o mare şi nobilă opţ iune a su
cinUsruulul. Se cere pentru aCe$1 :i 
un efort de ~indire şi ncpune mul
tiplu; pJl• ru câ nici o operă mă
rea\ă şi du1·abHA nu s-n născut 
nlt fel. O asemenea opt>r?I o~·c. 
neindoios, dimensiuni promelc1-
ce. Ea pn.'Supun<? momcnlul 1'U· 
blim de implllnilre şi lib'illldă. tar 
dnumul eoi nu rpoale fi clezit aoolo 
ni as.umllrii liucidc a \clurllnr, nl 
oonştiintel J~rUel şi, mal prru.u<.1 d e 
lQale, ni e<.>nştilr1\el di la o as1:.'imc
Oi:la sinlcl'.ă nu ~e poal~ a.lunge 
dedt ,p:·lntr-o profundă cunoa')lc
re a lot cee.:i c.e a creat mo l de 
pret umanitaten în mcr~uil « 1n-.i-

ASOCIAŢIA VRFSl!:J SVORl'IVE 
(Continuare din 1Jao. 20) 

Inic, in \'edeJ·ea valorificării a 
perioare n toe:r,aurului adus 
n lre spre pre:v.::il din lre-!:ut, 
şi u 1mbt>găllrli acestul tezaur 
contnb..itiile rărd egal ale nv .11 
timp, 

N11m1i o in: redere deplina 
om. in c;ip.a::it.ntea sa de au 
dc-;>âşire. de a ~no\'a cont:nuu. 
a se <:<inst rui pe sine şs a const 
o so::1etute pe masura sa, va sa 1f 
baz'.l unei asemen~a măreie o 
&>te cc-~n ce-~i propune sil făureaiţ. 
<'ă ~oc!~lismut. E.'>le telul sup 
111 clvill1.a\'-cl ~lalisle . • Noi. -.. 
munl5til, ne propunem. de fapt_ 
venim - dacă se poate spune ul
fcl - in sprliJlnul naturii, care • 
l!intetiz~t in om ronna sup~ 
de org:a.nlza.re a .matct'iei, acţlonlJllj 
prln toate mlJloacelc pentru au.„ 
la rea in•)uşirilor celor ml\.I nobile 
ale acestuia. penlrn dezvol._.. 
scnsibllll llUI .sale, a dorinţei şi v„ 
Intel 1Je nutodcplşire, pentru am-
1>li!icarea continuă n cunoa,_. 
sale, pent ru impllnlrcn visurilor 
cele mai cutezătoare de l>l"OJl'tl, 
tJreptatc şi feri cire. ( .•. ) . Noi ue 
propunem acum Rii perf~Uonlll 
produsul cel mai înalt al oaturll -
omul. creatorul n tot cc emtl 
societale" .s.pu nea l1Jvarişil 
Ni~loe Ceauşescu 

Lalll un 1~1 în a ciiru1 edHi™ 
p:-.:?sa !şi a1~ mislun~ -.;a distln:tl.i 
Presa se artă . ş i trebuie să se afle, 
n:ngajnlă cu toate ami -:Je sale 1na
ceast.ă nobilă bâlfilic pentru edlfl• 
carcn civiliz.!lllel socialiste. cu ar. 
mele cun~lerii şi com~cntel. CO 
a r mele Qp\lunil decise şi definlU„ 
ve la idealurl:e ferme şi limpezi 
ros·mulnlc msglslraJ in dO!:U<men\e
le p:irlldului nostru, ln vasta ope, 
ră t~~rellcă a to\'arn·~ulul Nicolae 
Cc11uşe3eu. n clirul pr<temliwntl 
pel'!'lnaHtalc şi-a pus puternic arn
p1·cnta pc glndiren şi aeotlun,e.g ~ 
struct'1rilor c<>ntemp0:-anl ai Romi· 
nici :;ociallsle 

- lstc.rici.J tuturor t'dl\lllor C.M.U. de h1J1tlb.!il. 
- date tlcspre Ro m1lnk1 şi or.:i~le ga1.dli ale grupel or. 
- loturile el<? JUt'l:lton ale \firilor pnrllc1panle, antrenorii. arbitrii. ciflclalil. 
- pro~ramul Jc.cwllor şi !orma1hle echipelor. rezultatele pa1·\iale fi 

ilnaJe fişele „taUbliCe, ~ol ~eteri, şuturi. 1,Jullurl. dlven;e clasamente. 
!n ~rara u 11h1.Urli calculatoarelur. alil la centrul de pre:.a cit r-1 l:t 

suhcentre. z'a.rlşlli au beneCicLa1 şi de lmpr!mnle d1strlbulle la cn.ci~tele 
perl>ona.le. cu d.nte ca cele de mal !!US. 

P e lingti aparaturo eledronlcă ac:tlvlt.alea uarlşldlor n fosl !.i.cilttatlî 
de maşinile de scris electronice moderne Rank Xerox 575 si fj'j;j, !ipi:-:ite 
Xe m x cie copiat şi mu!t ipllcnl. telefoane şi lclexurl lnlcrnaţJ•)11al1?, nsas
lenţă lehni<'ll. i;1and tle 7.lorc. rl'visle şi cărli. buret. 

CentTul <:I subcenlrele l nlernaţlonale de presă au fosl ri?3li 'l'-1le de 
CcinilNul 0(' organl1„:1.re al C('le1 de o x .... , cd1~11 n C.M.O. u~ handb.11 
ffil\Sc11Jin şi S·a bucur.al de as:sten\a Asocla\ iel p1·esel spo1·~lv~ rvml\M. 
în primul rind a mcmb1•11111· sul clin pre~ de tinerel. Di.~ectoruJ C~1n1:ul~ 
interw1\ innal ele pre,1\ n fost prlm-redactnrul şeC n<lJunN al ._Ita ~ 
.. Sdntei~ tmt'relului ". nlnu M.nrln. rcclacl11r rr ni re?\•lslel 01' „ VKl'4 
Sluccn·eos~;'! - şi „ Amfilcnt1·u ", şi un cul~li v tic ziarişti ele Ul nces'-' 
rcvh.:te : FlClnah DudL'. lonn Buduca, Lorin Vastlo\'lcl şi Traia n Ungureanu. 



experienţa redactlilor 

Mere·u cu gÎndul 

la marele nostru beneficiar, 

CITITORUL 
D!1Că rlin priml'lc două-lrc,I rin

durl nu 1-.aJ ciştlguL pe cititul - se 
spi:nea pe cind nu-am începui {l t'• 

l1ViWl8â in presn - ~tunel î1,sc~.un
nil cu L-ol pfer(!ut. Articole cu un 
ron\lnu t fvrmldabil. cu un me:>.1.I 
m~J(>r pot sfi r t1mtnn nel'eceptn te ..• 

Acum, ci·nd, rnnl mulţ ca :l1'ltido1ă. 
discutăm des pre măies~r ie pl'of~ io
n.ală, despre r ldlc.,re.;i calitii\11 mun
cii nt>)stre - ceri ntă sub:n donatu 
nc1Mt1Hil ele perCecUonare rJe c m : 
aonduclltorul parlldulu1 şi ~l~t11lt1l 
nostru, tovarf1.5ul Nlcol!ie Ceau.~est·u. 
li exprimat-o drept. condiUe Clre:;is
cli '1 indepllnlrli obiectivelor aces
tul c:inclnal - se Impune s!I cu
no:iflem bine nu numai cc of~l' l 111 
,1 cum o!!!rlm clti1MllOt', dar sl cc 
vrr.. eilitorul. Nimerim. dm „ pri
mele :!-3 rindurl, d irec t U1 1lnl ti ~" 
Trebuie ncapăr.at :>ă ştim aceast:.t 
liloocă num:ll plecind de ia reall
lăti putem s5 ne indcptlnim m,11 
bine :rn rrJnil1• cu care> nm foi;t in-' 
v~-s111ţi de tlnrlld, ele popQr . $ \iilnd 
cc vrea cil!lol'l1l. vom SU cum c
J.'.ţf)orăm malerlalele noa5tre «!>ltel 
ca forţa lnr de influen~are să nibă 
un nivel cîl mai ll'idlcat. A ccuct.a 
este, de fapt. în s piritul dem~c•·a
tlcJ noas11·c socialiste. al dtalugului 
neînt rerupt cu poporuJ. promnvn t 
cm aldla co1isecven1il de către O!lrli<I. 
Chlar şi la ptena~ ~,fn marll.e a Co
mlte1iuJur Cent.nrnl, ~ovarĂşul Nh;ol~e 
Eeuusescu subi'lnla cu lăr~c că „in
..aYirca leg!Uurllor cu DULSelt: popu
lare. soluUonarea la timp a proble
m.clor ridica.te de celăte.nl in dil er l
te domenii cons&Uuie una din pro
blemele fundamentale ale d e:mocra
'l'i rnuncitorcc;tl r evolutlonare. ale 
11\lArlrij (orţel partidului, a l'olulu l 
.\lu de conducitor io toato seotoa
reie de aclivUale". 

Oe m.'11 bine de un deceniu. c.l
lectivul gazetei noastre se adre~c'3-
tă ll'lU'll cu un chestionar pnbllcu
lui cllik1r şi. cu a~! r~l)urP, 
tăţpunsu11ile sint constsnt onali.t'l
lr:, iar concluziile ne a i u tft la o 
rlenta1'C3 .acLivltă.Ui p1,1bllâ.slii!e. c11 
nuc:1 „renovuri '' ~U'luule. ct1ntln~1 l1,1l 
~hl!s.l i ornaru.lui nos~ru e.sLe do~ <elf' o 
Sllrnă de int.rebărl . ca de ·~ildil : 
o1Cum ''ă procuraţi ga"tefa •·Clopo-
1111„ '! '•: •• Cc propuneri avetl pentru 
hnbunUliţirca cllfuzArli gazeh>J noas
tre?"; „Ce probleme UTmârl(l cu 

prlorita1~ i n gazcUi ? " : .,Cr i_rw:iurl 
ga7.etire.şfi preferau ?" : „c;c pro
blCJDe s-au r ezolva t cu sprijinul 
Kazctci ?·· ş.'l .m.d. 

A.şofur, ce , ·01· cililo.rr. el~ la 
noi '! 

El npriwiadi c(i publlca,~t.!J. n~s
t ri1 ră.spuncle exlgenţel!r.:. refleclfi 
preotrupă'1lle ce.le mal swin~ente ale 
de;i;vo lt.ă1ii economlcc1-soo!::ilc. ale 
munci1 onmenllor locului pent1·u 
intap:.U1rea hoUlririlor Con14res~lul 
al xn L-le:i al pat·Udulul. Dar au 
fi\cu t şî multe propune..""i. su~~lii 
ce ne sinl e:drem de u tile i n rlf'
n,crsul nostru (!()nst.nnt ele îmbunfl
l iIUre u r.01,t1n utuli.1 i g~;i;et el . a in
'1u«.>ntc·I el in nwsc. 

Prlm:a - şi pentru câ J;1 I' r~
ccrttii consfl'tlulre cu rec.ac orii şerl 
d in p:·es:i locală am CU-'1Slll tat cii 
cerin\.::i e m al sencr:olă, o voi r.llun 
şi l n r~nduril~ de !ali1 ln prim-p~m 
- se reforll la tmbunlUăţtrca dlCu
ulrll presei - nu numai a 1rnr.elel 
,,Ck"P~'tul " - ca un prim pils sp1:e 
creşlel'e:i ca.i)3cltl!Ul de lnforrn'lre 
şi form!lte n pubf.lctilu1 clL1l? r J;)rln 
ucest lnstrumenl cducallonal de 
m!lre penetraţie. 

Propunerile clUlori101· pnV(!SC în 
mud direct. t1lil activitatea intre
princlerilo1' specbJlzale io ci1lui1areo 
presei - subo ·ctonale Directlei co
me1'clf.lte a ju~l e\Ului - . cH ~l a 
D1recl tej ,1e !lOşlă şi lelet:~mttoicil-
111. Uniunii judeţene a coo~rallve
lt•r de p1'(1duclie, ţ1chlzltît şi cles!a
ce.:·ea mărCurllor. R organele>r lo
t·Jle de psrlld şi de stat. OJ!menil 
ne-.!lu c.-erut - şi credem cA faptul 
merită dezbiitu( şi de oq~ane.e cen
l•·al!! de l't?SQ!'I - ca. d~n Ump în 
timp. sii se reştudlezc şi rc11-lli~zc 
o nou.ii amplBSare a punctelor ele 
<lesta.cerc a ziarelor şi r evi.SLP.1or , 
<la re să vinil in inlimpinar('a cUl
t oruJuJ. cu alle cuvinte să-i lasă 
ln cale, sli-1 Lragă de „1 ninec1i•1

, 

cum se e11.i>rinu cineva. Ri l•nuJ 
in:ilL al construct lil1w edllif.ru·e. sis
Lem:uLizarea. dezvolt.area induslrla
hi impetuoasă din ianll noş tirl .au 
h'11.,t!) nea~ ll·tuna st1·arlnlil. oh·cul1tyiil 
publfcul ul. ni.1 1.•re.til al~e centre ţle 
polarizare. Cilllor!i ldenUilcă 11se
mene.a puncte.' ca Uind cartierele 
noi. gătilc $I autogărlle. :r..onclc in
duslriale, sL:i\iilc tle h-.ansport ln 
comun. „t n oslCcl ele locurt - ne 

~C'lie un desenntor tehnic şi n sus
ţin şi a.I ţi citilod - lwnea e pre
zenta pr.acl!c zi şi noapte. 0111 mal 
degi-4bă va afla omul o c.ilismă rle
<lit. unde s ii-şl po:i.li~ prncura un 
:llnr, o rcvl:;M care su-J fie t•warii<> 
de cl_rUm ''· ŞI onmcnjl au . pel'fect,\ 
clrcpt.at:e.. Bol,c;)~Jul, cu 11)) OM Io· 
cuilorl, a devenit deja un oraş 
mare. !:ir D•>rllhOIU I tinde ;.ii devi
nă. D~ ce sll frust1•am l<>~t1t.i\ll l!. 
cell'itenli de asl fel de sern~h „ Si
gur, am ridicul problem.:1 in fnt·1 
orgsnelor lt>~•\e şi v au fn nt~·~t re 
,.Nurn.sil di p !.'e'>'l reprezintil 11,0\lnt" I) 
cl in cifra de .arncel'I a rea)lcwli•N
lt1r un:l1î\I lnsa1·cllrnk' cu d1Cuw n-i 
r l''. ;idaugtl un cill lnr 1'J\fţi sct'Plic . 
.:fir u:, , cr e:lelll. n-u r fi r.au i;tl i :,e 
l'ilspu ndl1 pril'I crc.n reu u n!.lr 1ir.~1 -
nlmUi speclaUz.:itc in difuz 11·..: •.• S -
s;ur. au foSl formulate şi ail~ PI'"• 
puneri ,.la obiect ·•. Observi11d c:'1 
lt1 ultim IT ani s-0•1 d.!1( in f<,l11sin ~;·1, 
în Bolbş.snl. hcclan~ de Sl°13i ll c;l'J• 
1111m:la1e, ctrie"u se miră f·um rit' 
nu s-J! găsii locul pot.rlvll , i m.in
tru un mnguzin de> p rcsti. 

Nedumeri rea - avem prcJ'11l-
slune~1 tow1răşulul Ioan Oh ioresC!l. 
direct.cirul Dir<ictlcl comerciale a 
judetul.ul - \:J fi ellrnlrt!Hii prin 
c::ea.res unul mn.g!lzln in c•:1ili!'ul 
veohi. în... cet.nte:i cu arh i tectură 
merl lcvalâ. 

Ar put-e'l ~llnl-1 ~colo •11 un 
chit)$(! <!ii pre~ei. adf1ugărrt nc>i. 

Referindu-se to problema i'l dls
cu\ie .aici, mul\! dintre cilii wll 
noştrl foc şi alte propunw! ce me
rită .oi. fi relinule. t nt.re altele t:l 
<iceea de u tl relu oH\ tn:adicn mn,I 
veche ea, în mo.rllo intrepr inderi, 
d n1· si. în c;bleC:lh•llli\l mal miri. 
org!l'n i•7_.iţl ilo de p.!llt•tllc'\. ale U .'1'.C , 
slncUcale. de !emel, O.D.U.S. e!r.„ 
sâ numească dlfu2ori volu:ntarl 1Li 

presel. iar abon.:imenlele Cllledive , 
mal accesibile un')r caieg1r1i de c l
ll lorl. să capelt: un caracter f\ntn
nizal. Pără incl<•l.:llll, si !l..-;l!e l de 
masuri sinl bune. 

„.Cu loc-torri i:;cdso.rilor ~helhim 
nlulL t'lin o. D(11' o f<l'tent cu rlllt•ien?. 
P~l.e 2.000 rle coresPQnd('n\J 111 st• 
udrese'.lZă in fiecot·e an. C! 1ev 1 s ule 
n i s-3u ;-tdrC!">UI în soni:ijul l'I C'.'ll'C' 
m-tim rerer il m:il înain te. D,1:-. tn 
loc ele slatlslici. vă proounem alen
pei temele ce nl le solioilii. citilnrll. 

1n decemb1·!c 1985, reda~torttl 
nosLru Tr.alan Apelrel publki. ~:ub 
1t'Uul „Ncvlno\•nlolc Jocurl :ilu t\
ncrcţli •·. tm ruld-nnehelă pt tn nnr· 
cui .Mi hal Eml nescu" $i l'll :t'' m 
Casei de cultură ~ şl ii n lel sl ti'h
nicii penh·u tinerel. undr i?ruourl 
de llner i isi c.nnlon<:1u iniil!i ir i din
t.t·e l"'le cu mai pu\in rolo..i; ,, d11 i:·1-
Uv. O linărfi„ elevi.\ în c.La.'•t a X-.·1. 
O conte~(nl fn <;('J' ÎS fap tul de l'I llC' ri 
h.lf.lt :).j flUq1l ne faţ\1 de Pl'ltl! fiCt11'12-'l 
rurnntului I~ acl'>asHI. virstă. iii spe-

ron MAXJMlTJC 
rc<.l.uci or ser al gazelei 

„CLOPOTUL" 

· (Continuare m pag. 34) 
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CONSILIUL ZIARIŞTILOR DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA 

organizează 

Concursuri profesionale de publicistică şi foto 
Pentru omagierea Conferinţei Noţionale a partidului şl a celei de a 40-o aniversări ,o 

procla mării RepuQlicii, CONSILIUL ZIARIŞTI LOR organizează sub genericul 

M~reţele realiză r i socia1iste 
opera istorică a poporul11i A roman 

• CONCURS DE PUBLICISTICA 
• CONCURS FOTO 

Acestea so desfăşoară pe parcursul anului 
1987 in vederea stimulării valenţelor credtod
re ole redactorilor şi fotoreporterilor in efor
tul permanent de ridicare o nivelului publi
cistic ol ziarelor şi revistelor, ol emisiunilor 
de rodi.o şi televiziune. 

La aceste concursuri se vor prezento celf! 
moi bune lucrări publicistice şi fotografi i do 
presă apărute în anul 1987, care infăţlşeoiă 
munco poporului nostru pentru făurireo nou
lui destin ol patriei în cea moi ferti lă perioa
dă din istoria so „EPOCA NICOL/.>\E 
CEAUŞESCU", porticiporeo angajată, in 
spi rit revoluţionar, o oamenilor muncii de !a 
ornşe şi sate pentru întimpinarea Conferinţei 
Noţionale şi o an iversării Republ icii cu noi 
realizări in toate domeniile de activitate. 

Concursuri le sint deschise tuturor redacto
rilor şi fotoreporteri lor de Io cot id ianele şi pe
riodicele din Capitală şi judeţ~e ţării, pre
cum şi din instituţiile de presă „Agerpres" ş; 

Radioteleviziune. Pentru selecţionarea celor 
moi valoroase lucrări de publicistică şi foto, 
în fiecare r~dacţie se vor constitui jurii din 
care să focă parte reprezentanţi oi organiza
ţiilor de partid şi sindicale. luci:ări le selecţio · 

note vor fi trim ise Io concurs cu avizi.li con
ducerii redacţiei respective. 

la concursul de publicistică, se vo trlmlte 
din fiecare redacţie cite o singură lucrare 
pentru fiecare gen gazetăresc (reportaj, a rti · 
col, anchetă, ·eseu, Interviu, comentariu}. 

la concursul foto. d in fiecare redoctie vor 
fi admise cite 3 lucrări alb-negru sau color, 
care să nu fle moi mici de 24x30 crn . 

Ciştigătorilor concursului d e publicistico li 
se vor oc,:ordo premii, diplome, şi menţiuni 

pe genurile gazetă reşti amfntite şi pe profile 
de publico tii (cotidiane, săptăminale, peri
odice}. Aceleaşi premii se vor acorda ciştigă 1· 
tarilor concursului foto, pe do'uă secţiuni : 
pentru .fotoreporterii profesionişti şi pentru 
cei amatori. 

Concursurile se vor încheie Io 15 ior-,uafle 
1~88. doto lim ită pentru pr lm ~reo l ucrărilor pe 
adreso Consiliului Zlqriştilor, Piaţo Scinteii 1, 
Oficiul Poştal 33, Cod. 71341 , Bucureşti. 

Rezultatele concursurilor de publicistică şi 

foto dedicate celor două evenimente impor
tante d in viatd partidului şi o ţării vor fi co
municate prin revisto ,,Preso noastră" şi prin 
alte mijloace de informare ini masă la o lună 
după incheier.ea lor. 



„O etapă nouă, calitativ superioară în dezvoltarea societăţii româneşti, o 
marcat dobîndirea independenţei de stat in 1877, prin lupta armată eroică 
a poporului împotriva Imperiului otoman. Cucerirea independenţei a inau
gurat o eră nouă în existenţa Rom&niei, în afirmarea noţiunii române pe 
colea progresului şi civilizaţiei materia le şi spirituale, in participarea sa la 
viaţa comunităţii internaţionale o popoarelor libere". 

NICOLAE CEAUŞESCU 

PRESA VREMII 
• 

SI „ războiul de independentă 
!dcen ~e 1:nclej?endtH\(ă, „ $lun1'\ a 

\'lelli noastr e is lorl.ce". cum a ·dc
(lniH1 Mihti l Eminesc:u. şi-tl ufl11l 
in presil o tribuna la inălt,imca 
l't>li nţclor llmpu1ilor moderne. Da
mrlu.1 nccste1 tribune. glasul con
~tiin\ei rom:ineştl s-a făcut auzit 
cu mai multă tărie şi a dobindlt o 
1'l!r.onnn1a mai amplă, Atît ini\untrul 
hqtArelor ctoke, cit şi in nCnra lor. 

De cind neamul nostru şi-a !Au
rit propriile gazete, în limba şi 
duhul sa~• . ele şl.-au .făcut da.tarla 
expt·Jmindu-1 aspitatiile dln totdea-
11M. \inlnd treaz in ~rnN·ntillc 
prer.entului sentimentul da,t"11lel 
In1r1 1l e innintaşî şi viitorime• iii 
contribuind Ja mobili.zarea şi uni
ren tuturor energiilor in vederea 
1zbi11lii. 

La Ccl ca revoluţia de la 18'18 şi 
unirea d in 185!) - evenimente care 
se nflfi inlr-un raport de (llialie -
doblndirNI i mfopenrlenţrl <lcplin1 . 
proclnmnUi IA 9 mai Jll77 şi in!urllu 
prin singele vărsai în rt\zboi. a 
con.~titu1 1 preocuparea de căpelen lc 
11 publ!Nl\lllor d1J1 l'poc!i. c
Xlli1 l?nte dl nalnt~ !\tlU apă1•u1 e ad
h1x:. dStte±I incit putem vOl'bi c.tes-
1wc ~\ presă ·a independentei nşa 
cu ni vorbim de5pre. presa POŞ•)!) · 
tisUi şi u nionis li. 

lnlr-un $1:-0S mai larg, însă, în
treaga pr2Sf1 romiinea.;că. de ln in
reputurilc e1, poate fi soro tit{1 a 
lnrlcpendcntei, in .aceeaşi măsur:'t 
ln Clll't! pnale ri consiclerală şi pr~a 
Unirii. intrucil Independen\a şi 
Unlre;1 s-nu aflAl întotdea una in
lr-11 incllsuhtbilă l ttgălth'~ l>I ,;.itu 
C-Oncli ii ona1 re<.:I proc. 

Dnc:i in pctmanen~ă gazetarii ro· 
ll'rini nu t.vebult să \inu seama de 
raptul cu. aşa cum se exprimă \\li . 
l«>g.11niceanu, „la gurile Dunării 
nu sint numai interese locale: sint 
interese europene•' . e1 nu au aştep
~l ora independenţei cu bra\el.? 
lncrucişat.e, ci, in modalttăţile lm
Puse de imprejurilrl, de presiunea 
cont1n11r1 a marilor puteri, au pre-

110 ani 
de la dobindirea 
independenţei 

de stat 
a României 

gătit ronştll1ltele în vederea maril 
1nce.rcări, penlru ca la O mai 1877 
să dC?Clanşeze, pe fa\â , bii.tălla 

De altfel, semnele prcve:;tlloare 
ale aceslui nou net energic al na
\iunil s-au a:rătat in presă din 
vreme, ca ef~l al energiilor ce se 
acumulau, prin aparilia mal muttor 
pul11icaJii cu UtJuri simbolice: „ln
depcnden\n" (Bucureş ti, lAti0- 1862), 
,:1nde1Jentlenţ-a roaninA •· (tl't limbile 
ro1l)â.nii c;l germana, ln Bucu,i:eşq, 
1866-1867), ,, lnclcpendenţa naţio
nali\" '(P!Oieştl, 187'1) şi ni tele. 

lncli de la redcschlde:rea crizei 
01•lent:lle, j!azcLele romimeştl din 
\IU'u şl din teritoriile ailate sub 
slăpi...'llre străinii, lndlfct'enl de cu
loarea lor politică şi polemicile 
dlntre el!!, oglindind consensul ge
neral, s-au situa~ pe ac~aşt µozl \ie 
in problema crucia.ltl a neatlrnărl!, 
n depl inei jndepcndenţe, sustjnind-o 
cu nesu'ămultală bolllrhic ca pe un 
<;ll·ept şL o nccmlale stri ngentă. 
„Se poate zice - ar~l.a Rad1.1 Mttn
tea în .,Telegraful" clin 21 mai 
J R7T - ca ln '48, la '!i9„. ca şi 
astizi. toa te partidele au Cost in
tru.o.de, eă toli românii, flirii deose
bire, au contribuit la slvir!jirea 
warllor acte care au Ilustrat aceste 
memorabile date·•. 

P roclamarea indcpcncit•ni~i d1• 
s!.al a Românie i la 9 mal \877 m•1r
catn orin discursul lui M1hoil l<o-

gălnlceonu şi mo~lunlle par.lamen
'LUlui, ae nu cousacmt-{l fn mu<l 
s.:>lem~. a rust salutatu de i-illreagri 
p resr1 

Prin nr ti C'ole, reportaje. scrisori, 
ti.?legram", l;l\7.ctitr ln 1·omâneasc!i 
:H:t fli.cui E-C(lul entuziasmului ge
nernl. exprlmind totudutii hotiwiren 
nat iunli (la a :;c a riH-0 demnii d1;. 
actul Sfl \•irşit şi de a-l aPcăra im
pntriva <•d ot· re n.r fnrerctJ ~fi-I 
răpească. 

„'l'ri'liasd Romunia absolut ind~ 
f>entlentâ „. sc.rla cll<n Cn.1l ilalâ zia-
1•u 1 ,,Romftnu l", în 1t.1m'p ce „ Fami
lia" român i lor ~ransUv,_Anţml co
menla Jstnrfcul cv.enfmeoc ca pc 
„un fnp t dorit. de s ecuii şi oare \'a 
1'.i ino;<:rL'i cn litere de aur în ana
lele român<'. Ideea pentru cart au 
IUJ>ta t ntifia domni iluşlrl. aliţla 
mari patrioti şi alilea gcn.c.ratlunl, 
s-& împlinit". 

Cu e.'<C!lp\ia presei conservaLoare, 
ln Cn.mle cu ,. l 'lmpul ", care ex
prima opţlul'lea ncestei partide pen
tru calea tllplomaLlcă, toate cele
lalte pu l;>Hca,ţjl de dincgace şi ~le 
dlncCllQ de Carpliţ( au sus1lm1t 
Jdce.a an~)udl miJ ii.are rn cooruc
t1,1l orl l!ntal. ., Oorlnla noastră ce:i 
mai ' ' ic - scriu o!iciosul l ibe·:il 
radical „ Româ nuJ- - este de : l 
\'Cdca urmata român.li tr<?cind Du
năre.'\ ~l mergind sA con-(dbuie ln 
nhoicire<a unc{ domfnatluni de\le
nitc odioase lumii intregi. Voim 
ca românii să-şi dalorcaseă lor in
şile independenla 11bsotutii. o dorim 
pentru l!ll credem că ea v11 con
tribui la mărirea <;i la ridicar ea 
Jln(rfot" . La rind'1,1J ei, „Gazeta 
T1·unsll\'l\nici" era de pi'îrere oâ 
ţara 'll'ebule Să Intre l'n acţiune 
pentru a grl!bi, dru-.nodămînt-ul ră7.
bolului, pentru ooow·ea înu·egului 
neam romtlnesc. ~Dorinţele cele 
mai bune şi mal fierbinil a le tra
tilor vo5trl de dincolo tle Oarpaţj 
"-l acompaniazl - seda această 
gazetă în articolu I .. Ac~iunca ar
mată r oman u" din 3 '15 iulie 187i. 
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Din 
ale 

tradiţiile progresiste 
presei roinâneşd 

Ml1rt.ur1e .n p1Li-k11..1smul11i tinerd 
mlşc:i,ri »11ci;:i1l" 1e din Rom.uliii. „ o
l'iallslul ". p1 l11v1 publi r-all • d~ :ll'C~I 
le i 1p1i 1 utii la nni. .; i ~ 1 , • • _., n·
Z:Jln:i p1•inc1pill<! Ul „tir1n 11 11·1111-
w1 e 1 c.t1menll ir liberi - libcr-
111e. e~nlll.:ite. Cra1crn1• .te'. muş
tenltfi d,, ka J?enerntkl puş 1ptlstâ. 
ln p-!mul ~au numiu-, din 26 mnl 
l •.7î funicul care na :.-·1 fliast1·..1•>. 
~· n~t)Jlm•t a-;t r~I r~enlul eveni
ment : .,Azi e tlmpuJ cîntl :'O)Jl ânll. 
in avlntul I entuziasmul snvcnl
rt•lor trrcute, iau armele p('nlru 
a - ·t a 1ul rn incl<'pendcnţu ". Cinci cwa 
1n1r;\rll in at-tlune "t ~n!i l l. I >:ttii 
1..-uit~t.:1rei. şi s1m11t·ea r;mi'incnscfi 
s -ou t'()Ot'CnLml nsupra nrmalei \iî
rn. intruchlparea vuintei nali ln!lle. 

Prin l nformut11 şi repurtnje. nnr
trcle cvncatnw-c nlc c roi111r. ~ci-1-
&>rl d<.• pe front şi <llll I• "ltc c 1l
lt11il~ 1i1ril. n.rlloole. llw,!J"1UJ i.u
~c.-.1lv<> i.em.n;.1lc de N. Griţorcsru. 
Snva lkn(ia. Carol Pop d<' Szatnl.l
ry. primul no!ftnr f<itor~purlri· ele 
rât.boi. Rels . sau \'crsu.rl pntr, 1l11:e 
intre c.:lrt' cele u.lc Iul vn„11.- Alec
-;andri din ciclul „Oll l~ll noştri", 
zlhrele 1·/\zbnlului de lndo:p~:lclentli 
JU 1n!t1!'rn.at Si in .:tct>l:lşl Ump UU 
mlll •'il spe.'<lntcle, .<lll m t1\Jlli%:tt e
nurp,llle şi ou ruinat surc1·10µ1 . 

Ra:Jo1nd !ileie lor. file de cro
n lc1\ în care s~ ~no ZlU:travlte "'"'· 
lu\ia ;u·m~lei mmăne de 1,1 t1·c~erc.:i 
Dunării. rn.mle mter..:f'in de la 
C nvl\a. R~ho\'.:i. Pluvn::i. Smirdnn. 
crolsJ'ntrl dliVc.:dh in toatl' impreju
runle, ~priJinul c:ild. de::ti\' al 
p.,pul:l1 iei clvt.le, rl.'dăm L1ic1 dom· 
dlt'\'a crimpcle. edlficatoure : 

„Cine a or upat Griviţ.i ? Corcs-
1>ondcn1li tuturor ziarelor "Ji tonld 
lumea ştie ct\ eroismul rol llUn(,'8C 11 
luat Crhiiţa - subUnl.s cu leglUmă 
mintlrle „Pamllln" rlin 2 1ct~mbrie 
Hl77 : acolo se uclsc ca lul s ub ( O
lonclul lplliescu, mniorul Şonţu 
muri in capul batallonuJui si1u, di
pllanul \'altcr (Mărăcln.::in11 n.n.) . 
asvirllnrtu-se cu onm enil săi <o pre 
n Intra in rctluti1, că11u mort în 
ş 1111 1urllc 111 : acolo SoldcluJ Gri
gore Ioan. clin batalionul .11 2·1t-a 
de \'indtori. smulst un cJrnpcl de 
ln. turci, uclglnd pe cel r are-I 1111r 
to. ••• 

OupJ lupl.'l de 1~ Rnhnv'l un(lc, 
ln urm~1 un li' asalllll'i 1'<'pt•tt11e, 
ol o mani 1 au C:\"ru:'Wll po,:q itk'. (.'IJn

\'lnşi - cum :m!W ,,l\t onitorut ori
claJ " - c:ll lt• va Ci cu ncpu\in\ă 
c;l'i le m(!ntinl1, Iar vra~ 1.1 I i.i imnre
jur1mllc au fo.'>I ocu,patc de t.ru
pele rolTlânc cru~ au cnp1.ur«il şi 
întregul con,·ot de rore cu mun1-
I ii şi b<1gaje, ,.Drape lu l r<.>m im -
~<'rla „Romunut•· din 10 n.->1embr le 
llli7 - pentru n doua oal'f1 de l':l 
M lh.al Vitenzul. rilC'ilc ~ zici 1rllc 
R ' t!'.)VCI " . 
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Ctiilcrc:i Plevnei. c.hl'1a r.ocrnt lu
nHor mlllu11·e din :1cl'-it 11 '11..bo i. 
„cuibul teribil - i n <'.Ul'!! :.t: wn :=en-
1· 'L"c Ci r ~re;.a f>il'>ll'l u ' ) fTI!lllC, :i 

pre.dus cc.•·1 m·ll \ ' 11! impt ..-~ic. 
Oup.1 apro!tJ)C cinci luni de u:-:i

mat icii confruntare. după .-.>PI zile 
de bnmbnrdumont continuu. in c3rc 
600 dt> I unul' I llU \'ă~t fo~ !l!:U=3rn 
Plevnei, :-.~n proou.<i a~:.'l'llul ~t ·1t>r.:tl . 

I-:1lli Şi lmprejur1irllc in (' U'<' a 
m ·u· Inc predat"t'a I ul Osmon- r',:asn. 
dui>f1 „Cronica ?.llt>i „ clan „R!>inâ 
nul " de ln I O decembrll' H177. 1·e
l.:it..t(• conform dcolm1011cl unui mi
lita:. Turcii impresw-.i\i al t•c.1 vi
~ur11s m•m·1t11 ru'li'I, pentru .a-şi !'ace 
I lt: dl• t !'c.•cc1·e. reuşesc 1;a 1.;. douu 

1•e<luLc ş.i . int pe calc de a 11 Iun 
şi pc ~u de <i 1rc:la. „Iii ttrnpul 
sicesi.a, armn.ta romună .a ol'.lc:1l p~ 
Osman in ll'\nc şi in sp~ll'. 1 J un 
roc de nrtilene dlnt.re ct>le :n.J! l~ 
rlblle. Atuw.:I t ur<.-11 i n~onju1·1tl tlln 
toate părUle. cero:iră s;i in.n• în 
Plevna : dar nici asta nu Ic m:ll 
fu cu pullntl1. căci Plevnn Hi deh 
t>et1pu1;1 intîl de J'Qlllfinl Co.;'"1'.! pn
mlrO pe LUrL1 cu o canon.ndf\ in
grozlto.nre. Nen~i m nd nll mijloc 
de scăpare. Osma.n !lind 1·tnit lu 
pich r, turcii deplLo;mă :u-mel<' s!:·i 
gincl Amnn I Anum !w 

Intre monlfestntille de bucuri<' 
1>rilcjuHe de căderea Plevnei se 
numdrll şi acee~î. alil de ~·ăli o.nrc 

~ntru comunlune:i dmu·e p 
prcsll. care a ~vut lt1c lu l l>t! 
lui C A. Rosetti. londalorul şl 
riguilorul „Românului". orna 
pentru cvnLJ'lbutia su la c 
independentei . 

~;vacu:tl'C"l Vldlnului, -tUpii b 
1111 de l !l Smird•rn, 1mo1iall1.lt.i 
N CriE:t>resl·u. sl rc•ml1cr«1 I 
l•) l ll ('ulre ;irnmt!l mmflnu 
chcuin ull.im ut epis(ld ul "i\1. 
lui de lnd&penden\u sl pre;imb 
inl!\:.t!'ceril tnumfnle :i trupelur 
C!ll'ilultl. ln tl nctamblic lll7U. 

„Dc•fllarca. armatei 
Bucurc~ll s e poate 
conMmm a „ R?mitnt1IK 
brie I Bill - cJoa r cu 
anllc<' ali- EJadt'I prin care se 
j.in<.>R şi sr iollireu unitatea 
nli elene, n<;Ltel că un mic 
ştiind ci t es le de compaC'l, cit 
ele for~ prin unire şi prin (•Uit 
nu se lem t' de nmenlnţărllc put 
Jor e r lor m31i colosale, rc~h;ttnd 
<'~ o s (incn d e trt•unll in ml 
furluno~u1u1 ocean „. 

tn parolei cu rc.lnta1·ea evenim 
tclr•r ele pc front, presa n ren 
ş, a <;l1mulnl c:impnnln de adul'I 
rea o!ranclelor de la 1>opulajlc. 
lnrouse otit din punct de ved 
moteria l. cn spriJln pentru î 
trm·CJ1 armat ei, cit şi moral. 

Nu se proclamase Incă lndep 
dcn t:.a cind vrertcle ou înccpul 

c.i1·1-t<I neince-un dln toate col1ur 
Iii rll. „St·m·t, nnl!unca intr 
bnrhali ~I femei, juni şi Junc R 

duds n Sll<'rllic.i. tot. avere. s ini 
le p entru s aJvurcl\ celor mal su 
me bunuri din lume' ~ - scria „ 
zeta Trausllvuniei" din 7 mni 18'1'1i 
! ansind tolodul(1 npelul fomcnor dia 
Sibiu pent ru n.lutMnrea rll nl\Jlor, 

Pl' linl:ll! publlcilalt>n răcută ac
telor generoase, unele ,i?nzete Id'. 
contr•bull ln mod efectiv la orpt! 
n1zllroa ac1iunii de colectare. 

Do.că pres;i. prin mfldallrnUte sale 
s pt:clfice, a contribuit alături de 
sîni:ele vlirSflt la dobîndlren vlcto• 
rlei, răz\.>(1lul tle indcpcndenl.ii. la. 
rindul hrl. şl~a pus pecetcn mnapra. 
1!\'0lullei nC.'l':'.h:la. lmpnmlnd u-\ o 
ttnrllntfi nouo cnn• se \'a llCa <.'n tua 

ia unii 11r111u(111 I. 



,se ponit· ~icc chiar - obsorva Nl
C'OÎl•c tori:ri l n ... rstor la presei ro-
11111nrşli- . co1tal!1 dln l!l22 de Sin
c!ICDI UJ Zl:irl şlilor din Bucureşti. c!ă 
mareic interc.'i p~t.ru . ziar, în . alarli 
de nl!\'Oi lc pollhcc ş1 pa.s iuntle de 
i:rupări sau pcTSonuJe. s-n prod us 
·n mutnt•ntul rind o societa te in
:ren~a 1~ rost turburat ă în Inima oi 
prin c1•,1 d illll i a puriOc <în timpu-
tic m11t\0t•nc - n.n.) a oslaşllor l'O
~uinl 11c un uimp de IUJl lA''. 

E.'!lt! • semnificativ in acesl sens 
raptul că in perfoad11 ce a urmat 
11r0rJnmării independentei ~I-nu r:i
cut a pnritill o serie de noi publl
calli ca .. România liberă", „Steaull 
Homiiniei·· dln Ja.şl, „Rb boiul" şi 
Dorobanţul". „7la re do Informatic 

;epcde. ele lllc!alurii vioaie", 

L'n snlr it nou se tn(iripa in pl'e
Sl'I nJmiina. 1nr vechile gazete uu 
încercat să se adapteze din mer'>, 
r'1ri1 i nc;(i n reuşi să lină pasu! cu 
cerht\l?lc societăţ ii. Dovadă. ziarul 
1iQ1;wnt -r adicul ,,Romanul " apă.rea 
in cel muli două-trei mii de exem
plt\l'I!. in timp ce .,Doi'obani\tl • nlin-
11ca llraj11l, pe atunci record, de 
n 200 ex~mpla1·e. 

Core ~ra lizionamla preiicl r l
m11ncş t1 înaintea războiului de ln
dc1~nden\ă, aflăm din descrlere11 
tăcuti1 de C. Bacalbaşa , în PQSt
fntn h l ~t.orla presei din 1022, men
tronaUi mai înainte. O facturii unl
lorm:1. Predominau ziarele politice 
rnre cultivau polemica de Ja pai I id 
la r>nrtld şi „dind (> deosebllCt bă
gnrl• d i:? seamă P.oliticil şi raplelor 
din afnrh". ln afară de reportajele 
dczbntcrllor pnrlame.ntarc şi nrll
colc t)Oll Uce, mltj publkau şi ~ra
ducl!ri de telegrame după gazelele 
dh1 P es ta '11 Viena. l'I rubrică de 
~Uri diverse şi Col!eroane, lt'tldusP 
ŞI :1ccslea. ele regulă. dupil presa 
~I.rui n ii . rareori o cronică teatrnJ(1. 
S<:rvkl ul inCorma\filor Interne ern 
~foarte r>utin dezv1>ltat ". iar inter
\'iul incu nu era cunosc\tt ia noi. 
Pnhll~a\iiJe nou apărute in 1877 

SJlnr;: n~onotonia, inviorind intr-o 
11num1t:1 măsurii aspectul şi con\1-
nutul pr~el. Asl.tel n fost .,Romll
nln IHcrnrll", i.eşitii la 15 mal 1877 
M1h clln:c(fa Iul D. t\. hnurian şi 
11vîncl C.'I 1•edac1.Pr şef pe ŞtCJ'on Mi
hăilescu, care s- 11 impus prin li
nu le! sa literara. inteiectuaiă. cii
veri.ltatea temat-ică, aLrăgind ~le 

milt promllritoare conde1e Unere. 
Pe f\arbu Delavrancea, Al. Vlahu~l\ 

t-1 Duiliu zamHrescu. 
Apoi „L'Orient'', Iondat de fr!n

cewl Emile Galli, la 2 iunie şi con-

Din tradiţille progresiste 
ale presei româneşti 

1 im.lat de ln 2 l septembrie de 
„1: 1ndcpt·odnncc Roumnltic ~. lnts·v
cluce ruhri.ca lnftwma\lllQi; şi !ier
vtc1~u1 reporl.ajulut. 

De ~n 23 Iulie, deci ln citcva s~p
li1minl după inlrareo nonstrâ in os
Uliti'l~ile războiului oriental, işl !ace 
apnrl\ia zinrul care va nt1•age, pr;
mul. un num:lr mnl marc de clll
tori prln ~vioiciunea Inronnatiei şi 
nubllcarea zilnicii în pagina J n 
unei ilusu-atii. noutate al>snlulă în 
pre:;a românii. Este vorba de " Rh
lloiul " upogrnfl101· Weiss şi n>lcl. 
sub redac(in Iul Grl1rorc UaraJamb 
Granllca. „Onmenll din gt!nera~Ja 
mea avea sA sarie pest~ ani 
Constantin BacaJbaşh - işl atluc 
nmlnte, nu rării tnduJoşarc. de adin
cul ef ect p e car-O i1 producon, tn
nobllmd Inimile şi inl\l iind spiri
tele aparl(ia. totdeauna precisă a 
numerelor care dldcau, alături d 11 
\lhlourilo olltcrilor morţi pentru pa
trie.. insemnări menito sll. indemne 
pe alţii in împrejurări viitoare a 
mergo pc ate~i cole de sacr m 
C'iu„. 

Exemplul ,.Războiului· va Ii ur
mat de „ Dorobanţul", nprimt la 1lî 
n1liembrie 1117'1. 

tn .impl'e,iu rilirltc. războll1Jui a în
ceput, dQci, su se a(lt+me presa In
Qependentll de parlJdc. dar depen
dentii de gustul publicuh•l c!Htor 
pe care trebuia să-l satisfacă pen
tru a dăinui. 
Tendinţa de democrntiza1·c, fira

vă incli, se. va accentua şJ va că
păta conslslenţil in anii urmâtori, 
pdată cu apari\ia ziarului. Ieftin, 
popular, de in formalii şi reporlaJ. 
Cea di.DU! publlca\ie de oce.st fel, 
„Universul~. n fost; fondată de că
lrc Hnlint1l11 l~UiU l >Cozznvillnn, Ctl 
resp.onaent de Ct·ont 11.I mal multor· 

gazete sll'ăine tn tlmpul războiului 
rtu'ltrlJ de indopencfenld. 

N evol11 uc a Mli;ura o 1n.tormo~lc 
clt mai rapldt\ ~i d.c c;a'lfta le. cu
r\1 :11 de publ ir ul dt-\•cn.ll a1•rc:i bdtt
tor, nvicl eh• 11 ou\(1ţi dr p c front ~ i 
eo1wuron10 publiN1\ i ihw apnt·utt> in 
număr rn.1h•, i-n jUc:>a~ 1oi 1. 1. C:•
rai.!ia l\! o fc>i.l ;i · clcv<'nHă falmm1sfi 
Arnuzunt i in -.inc . inl im
plnrea mel"ltă să !le evocată a ici şl 
pcmtru cil este slmplomalică pentru 
d iut!irilc de alunei ale sazet:lril 11· 

';ol <1lmrn.for;1 grn<'m.lii. Dup:1 
„Ghimpele·' şl o prim{1 tncercnre 
de n dcv~nl lndependenl cu foaia 
umr.irisllca ,.Claponul", spre srirşl
tul lui nuirust 1877. pe atunci t oar
te Lin:lrul Caragiale, impreunil cu 
gnze~rul Fr Dnmme, Condea1.ă ;da-
1·ul ,,Natfunca rom â nii". Cit Ump 
reda\!\la u 1mtocit telegramele dln 
gazelele vieneze. u·cburlle m1 mers 
ca De roate. 'J:'irajul era in e,reş
tere sl vinzliLnril primeau ·dcmu e
rll \.li pe zi. Pentru a mru•ge şi mn'I 
bine şi a aven prioritatea inf(>rnui
ţlel. red11c:tia angajează -un col'es
ponden1 lmprovi1..at care pleaca la 
Turnu Mflgurcle, fn apropiere d e.
front. inlr-un moment clnd se as
tepla\J cu înfrigurare veşU de la 
Plevna. Pe b:iza telegrame[ Cc!iraH\. 
pentru a nu prlndl.' de vest.e alte 
ziare 1) primită de la corespondent, 
ziarul :inun\ă cildeJ·oa Plevnei... ou 
două hmi mai devreme. Trlrnls:.i l, 
baut, inourcase cifru.I. Reac.\·iu p~1· 
bllcutu1 in~lgnat, cara ia ou usalt 
t<edactia. după care a u1·mal rc
lntgeren au lonza\ lei d.e Upărire, 
pun cupfl t promiitHoarcl cariere a 
,Napunli române". nu însă şi ce
lei a rcdactorulu1. care. după c:tl
mrueR lucrurilor , Va trebul sU fli~ 
haz de nl~M. 

Accenluru eu prnocupiirli pentru 
calll.atca in formati c>i se vâdeşle şi 
1>r ln put.illcaren pe lingă co1·espon
denţelc 5ub formă de sct•lsmi şi le
l og1·amc ale propriilo t· u·lmişl spe
ciali. şi n unMo provbnl.te '1e tu 
t.ia1•lşli 11Mllni nCla\l 1n rata lhcU
lui din împuternicirea a numeroase 
ziare şi reviste de prestigiu din 
Fran!a. El'.•etla. Hatia, Anglia. Ger
mania, S.U.A. etc. După C. AnUp. 
autnrul _ t slorlei presei române". 

Dr. lto<llc.a şERnt\NESCU 

(C011tlnua rc tn. 1'41'1· 311) 
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•Am văzut• Ne-a plăcut• Vă 
Z lorul ,.Scinlcla" publică în numărul 

si1u din 17 mal o pngînă consarralll 
,.'l'ribunC'l dcm<><'rn\it'i'" inlilt1lnL „For-

me le dc moc1·uticc de conducere a i.ocict:iitii ini\inte 
de partid îş i conlirmu vinbilitntNl ". RcnliwlJ d,~ 
Cilwornht• Mltroi, cu .;prijinul cort'spondcnţilc> r 
„Scinlcil ··• pnglna nlclituitf1 dupii o conecp\ie aln
r!i. bine pu.„u fn evidenţi\ şl <1ln punct cit> vedere 
srnrir. se deschidc cu un urllcol de fond lnlitulm 
„For de.'ichis pcntTu dialog. d ecizie, pnrticlpnr<'". 
Grupotc lntr-o cnscu1, <'ilc-vn dnl<' ~'Ucf'inle se 
coni.litUjC' inlr-un •• ~C'urt rstor i<'" relevlnd rolul. 
ntrlbu~lill' ~i ru!>pUntll•rHc acestui for democraCie. 
Pagino continuă cu „J:~pcrienţe lc bune aş~nptu 
'>li !ic genernll7..nte !" şi „Cerinţe şi dircc\il de ac
ţiune p O'iibile şi necesare„, pentru a se ln<'hrio 
t!U „Opinii rrt.ft\t>neşti ''. 

ld<.>t-n de a publica o nscmcn<'n pn1?lnll ni :.<> 
pure blnc,·t'nltii, ziarul nducindu-şi astfel o con
tribuţie <'fkientii 1::1 înfllpluiren dczider11tului cn 
lll'CfL'>lfi forma demlX'nllicd su devină <'U udt'Vărat 

o ~rua!Li ele 1•duc'il\ie c· ivică pentru tot m:tl mul\! 
1·c tfltl•lli, un izvoi· nc-.1•c·11t de propuneri .ş1 ini\ln
tivl' ~OSJ><ltli1n•)t I. 

Î
n „Romă.nla llbe.rA " din Z2 mal pn
ţina intl:utută ,.Muncii susţinuUl, nn
J?UJare rcvoluţîonarli pcntna rentizoren 

inteJ?rnlli o sarcinilor <'conomkc" probN\zu lnter
\·en\in ncti vd a ziarului pcnlru impulslonuren tn-

Fără suparare ! 
DE PRIN PRESĂ ADUNATE ... 

<ivpllnlrii pionului ln totl indlcntori i ln tn 
rlcri cronornlt(' şi agrare. RcportN"ii El1ade 
Vinti l Lnzilr. Anton Unt•u se deplasează tn 
1rt•1>rinderj, stau cie vorbă r u frt<'tori respon 
dor şi CJ niuncll<;ti. simt „pulsulM muncii 
trnn"<fot·:i in pagina de 2in1· pentru inţeL 
1utur(>r, cautt'l. află şi descoperă cauzele unor 
Iicivnţe. propun solu\li de re?mcdiere. ~ 
fnpt t•aractN·ist icu repor:ajelor economice din 
rul „Romt'lnia Jiberll" care n u ~ limitează 
111 11 <'On~t-tnna succese snu 11 tnfâ\i~n nere 
<'l prnbcuz:'i lmpliearcn rep<>rb•rilor, clorih\a a 
'.Oru de a contribui t:Iectiv fa solu\ionarea 
prnblcme l'C ~e i\'CSt ln proct'!>Ul de prutluoţil'. 

R
emarcăm d.Ln revaoLu „Flaclra" din 
11Uli <'ele două pai:ini th.• mijloc 
:.aerate confrnlelul na:.tru rotor 

1·ul Ion Miclea. Tntcrvlul intitulat „un .rot 
care nu umbli\ <-U ··zimhiU vi ror, ol oe 
lumea ş i oamenii aşa cum slot" realluit de 
mcn Dumllre~t·u l'€'U~şt.c sii surpriodt\ person 
tntcn complexu u uecl>tui fotoreporter pasionat 
tot C'l,'C;) f'c li trezeşte interesul : „chipul 
plut r11. fltmrca, mişN11·ca :.1rllzH, documen•tUl 
g[1J ~:-nil, O<.lihnn ţ:'lrunului cit.• pe ctmp ... " nşa 
murturiseş~e. adău{!ind c21 se consldetil .,foto 
vie\ii". 11w.trntc cu fotografii care probea2ă 
zul nrlislului f o togra! care este Jon Miclea, 
n ilc ofern cu adevliTnl „Repere româneffi pe 
memoria unrnnlt is lii„ - Uliu insplrn1 ales. 

perfeet j u.orti!icatii , d~i blnevt!Dl 
la un spectacol. Cum se num 
~pectucolul, unde: u avut loc. 
au !ost aulC\rli. cronica nu spune. 
Singura precizort" (>'ile urmAtoaree 
„Cu "nutori• (?I) giraţi de 
liul Judeţean al sindicatelor ~ 

• P entru uzul iniţiaţilor? 

Jn „Rom1inin liberu" (1-1 mai) wn 
citit t> 5tirc tlt>ruta11' tl : „Unui bol
nuv ele Ilbi•ozâ c•hi-.t ica i s-n C1i<'u l 
luni un u·ansplan t de in lmd-plă
mln iar huma su sflnlllon...tt l\ rost 
lm1,!11ntatt1 in p1eplul altui oaci
rnt ". M.111urlsim rn run zlllxwlt 
mul1 asupra lnforrnn\ici fut·ll să 
11r lămurim tic c<' n ll'ebuil s:'i se 
lnloculasri1 .. inimu 'n siin(1tousJ" 
cu nltn crn pri\'in\3 pliirninului 
lotul P llmjll.•de - ribrozu t'l1isli
<'ii). O ci.:pllratie rxi'>l1'\. dl•.;igur. 
ll i11• fh't''>t' ('S t<? '>iÎ nt' fle fumizalft 
clc> unzeUlr, nu 'iă ~tudiem noi rnc>
dicint1 h nni f'a '-o n!lum (l' ven
w al J). 

vC'rcl!! <'rtltl, opllmlst ne de2\•ăluie 
un surtcL - izvor dC' poezie u cu
lorii ma1mNi1intl ochii privitorilor„. 
• \ !)u cum nm invd\nt ln orele dt> 
i:r.unutkfi, vom pune întrebarea : 
r in<' e . ~-.tiipin pt> culoare" 'l lU.C.· 
punsuJ e mai dificil. Dup1'i opinia 
noastră, c;tnt. douil posfbilllă \i : snu 
„tonurlJc de verde crud" sau „1?.· 
vor tlc poezie a culorii 11

• In nrnin
dou5 cuzurllc.-. se potriv~tc U?rib il I 

lcormnn ". AUtca TntTebllri (obli 
toril) r.imin f iirCI r.ispuns.. Inel& 
'\lntcm tt"nta\i ~i\ credem cA la pa
ginn\i(• s-a pierdut un paraanf, 
ori 11\,it>nr o r1·aza. 

• Artă şi gramatică 

Cllltm dlntl'-o <'ronicli de nrti'i 
ptn„li<'ă ap'i1·ut.5 in „Tribuno Si-
biului-- 121; nprllie) : . .StOpin pa 
culonr(', lucrat& fn dcru·adeuri rn<1-
ie?51 re m ni nle:> fn tnblourile de 
nalurll sl11Licll - tn care um văzut 
crl•• mni lspilltou.rP mere 5i flori 
cu zimb<.'lul c-nh.l - tonurile de 
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Şi. uln a~i cronicu : „DeU-
nator lll unor prt-mll no\ionule. 
pict.orul Virgil B11lciu se !-;lrnle tncli 
un albutros pe c:overtXL ~ timpul 
8U-şi întindă arlplle cu 1>ri\•iren 
(:..n .) i>pr<' satul unde bate Cncii 
fierbinl<' jnima lui l loren„.0 

De citat am mai c.lta„. pentru c;i 
frazele In „dt>grodcuri mfiiestre". 
vorbo gnzclaruJui, nu Jip<;csc, ~nr 

n<' vom opri aici. 

• Cine? Cind ? Unde'! 

l n „Zori noi " - Suceava (22 n
prilie) ci lim o <'ronfcii foarte ~
vcră (clor. după c~emplel~ oferite, 

• FinaJ deschis 

O notii publicat& tn „Romlnla 
literara" ( l'1 111ai) sc tncheie> a.La 
Iei : „Avem allle?a de ~pus clespat 
noi... despre problemt-1~ noastre
dac·a voi sc1·lc un al doi'lf'n roman? 
Nu „ tiu„. ponte„. fiirii lndofalA.„ 
in.r cronica o voi seric ctntJ voi• 
Ali citit l'Xact. Asa se încheie ng. 
ta. le c•o1-c<'tur l1 v11luri„. 

• Greu e să fii debutant ! 

„Viaţa studonţcascA " (l l martie) 
publicii o recenzie la o cart" de 
debut. Cităm : „Clici. înainte d~ a 
~mărluri:ii• cu scrHtor, autorul 
Principiului.„ ·•depune· Insistent ca 
autori tate in:eteclual!'i. Jar a~ostJ 
··ctepozi\ie" !>Ub\lre şi olamblca:j 



tectivă 

Am văzut • Ne-a plăcut• Vă semnalăm 
N 

r-nrn bucu1·nl s:i în regicilrăm roclnî<'in 
:.dtimbulul d~ experienţă realizat ,.u 
prilejul vizitei ele dtx-umcmiarc C<lt"t! 

0 
;i\·ul 10<' ln sfîrşilul lunii aprilie la 'fim.işoara. 

to dialogul inUtulaL .. F liurh şi făurar" pubhcaL de 
glZt?l.a „Orizont „ - Vîlcea (8 mai), sul> se-nm.Hura 
Iul Gilcorshe Sml•oreanu r11găslm o serie de itlel 
are uu rost exprimate cu prilejul unui schimb de opinii privind de finirea conceptului de om nou. 
i\Jcgind iormult1 unui dlalon (imaginar) între 

0, UnilT şi un indrumător al său. um cu e."<peri
en,\ 1. nutorul rcu~cşlc sti aduc!i in prim-~lan cec>a 
re c~lc dcflnllorlu pen1ru omul nou. clun!escnU\ 
n trnsliturilor • pozitive nk poporlîlu~ !1~stru. 1.~ 
rlu'c .,,o nd:iuu:1 n i.cmllă tlc caraQl<"nsllc·1 pr:9pr11 
oarnl!n ilor acosl.ui I im p <le muri prl.!fnccrl r l'volu-
111rn11rc. rl ml re care 1;1·1,,i= rlc e~t6 dorinta de B 

.,,Juji din ltla l1• pu lc•1' ilc i<lN1lu'1•ilc nons' re co-
1111,mr. tlt• u mill1tn p<mlri.1 ~·auzu p111' li1Ju lui care· 
.-s'c ';-I n Inlrcgului popor. 

D 
Ln gazete „lna~nle" B.ra.Ha. dii\. l!I rr.'jl 
rC>mnrcăm paginn iQt1~ulat~ „Omul -
in „oglinda" Japte lor i.a le", semnală 

de Virgil Mntri. Celor cile\•n scurte b:')~rafit ::,.i:
muniste, cum le sub1nllluleil7.A semnatarul. ce 
de{1n<•sc profilul moral ni oamenilor rare t răiesc 

.5î mun«<'s<' ix· rnc!en~urilc br:1ilcnc, li se alătur~ 
fnhl\bart•n unor opnt'l•nl mriruntc rnple tll' munc.11 
~I \•in\11. llnr C'lirorn autorul rcuşrşle „,:i Ic deset>-

pere srmni!kn\li profun d umaniste. Drshtur, pen
tru a resriecia a c.:evurui vlt.lil. din cure nu lfo~es'! 
'>' omncni C'U atitudini sau fnptc pc care Ic dorim 
ci t m.t i curint.1 de <lomrn iul nmintirli, V ir gil M.1-
te i con:.l'mncazii 1·n contru'>t c u Capie-Ic e'\emplure 
t-1 un1.>k' ulitucJini reprobubill'. As~el că . in ansam
blu, mesajul paginii dcYinr limpede şi uşor de 
llcsrifrnl. 

I
" ncep1nd i:u nuriurul din 5 mai. gazekl 

„Oltul". deschide o aouă rub-icii. io
li tulntil sn~c.>stlv „Promotor i ni nou-

lui ••. in care realizatorii !şi propun ~A evitlen\ iczc 
lnCăptulri de<:>sebHc din dornenlul l'reatiei t el:inico
ştiinţiflce, ol mişrării cil' inovaţii şi invenţii.. Ccrle 
cloun protlluri ru cnt·c (lrbu tcazit' rubl'lca infăţl
:,;eazii c:mkib~lille <leo:-tihlle ale uni.li maisku 
prinl'1pnJ. ::>~W C'l Hli::. L î n mntalu rclu şi ute unru llP.e
c1inlie.ll' tlin compmilimcnllll de orca\le a l !ntrt·c 
printlcrii '11cxtiln-Slat inu, r>r1l'c \'Uloriflclnd l ntcli
gcn\a 1t1hnlci1 proprie au Vl"nil c u sol uţl:i con.rrett> 
pentru p<>rfec\ionart~n Ol'l:nnizărli .şi lnoclerni1.,'ll'ii 
proceselor de prr><l U<'ţic, pcmtru promovarea celor 
mnî noi cuceriri ulc- şliin \l'i şi tehnicii. rtw,,lratti 
c:u por tre tele celor noi rroi. {ele nllicl demni ele 
un ma: umplu reportaj). rele doi111 prumuri 1-c1J 

sesc s5 se impuno ntcn\il'i C'i\ilorilor prhl con
\lnulul bogat de Idei şi deopoirivu prin sldlu1 su
bru s i !>UC<tint al prc1„cmt:irll. 

0 8 ERY ATOR 

fnseamnf1 penlru ficcar<~ pai:inâ de 
pro2ă o nc~flrşitii suită tic tntlărăt
nlce lnrc1·t·:'\ri rlc prt>clzic lnlclN·
tualfJ ur u11J1ri islQvitonrc şi formu
le clin re ln r <' mai rnrcnat-pm
ţioai;c. Astfol com.Litult. l nso\ilorul 
lntclrrl uni fli Autorului accs!cl 
cărţi -.rirşcf,. tc prin a prclun pînă 
la urmă roml'ntlle, t\lsf)l!nsi ntlu-~r 
J.le sorv1dile 111.crarc ale l\uloruh.1i. 
părt1si 11t.1u-1 1lecj clc-busolnl pr cel 
cnr(' 11r fi pu l ut '>Cril' J)rnzl.l Tri fu
V41nrca r c•h1i re scl'.ic '>i re.-.crlc 
p11u~pcol ut. in1lr<J(iucereu tcui·cl idi 
J!i Ju l'nnluJ pnralcl nt u nei opere 
flbscntl'''. Oorc debutantul 11-u 
lllmurit ? 

Fără 
PRESĂ 

supă•are ! 

• Criticăm ferm dar discrt!I 

O <inchctă publicată în „Orizon t" 
- Vilcen tlcbutenză nslfol : „Ca 
informn\ii, '>ilua\illc pc care l l· 
vom prezenln mai jos nu llepfi~e:;c 
\•aloare11 faptului divers : ele sin t 
c.xcl'p\jj. Ne-am opril totu.~i asupra 
lor pentru n încerca sil aducem in 
atcn\lc clteva din condiţiile care 
lc· nu favorizat. de data necastu 
lucruri demne de tot interesul. Este 
\'orbo 1lc atilurlincn unor functio
nari publici care, in loc să dc<I 
replica 1~otrivită unor mani!~tări 
tic purazlllsm. t'ochetcază cu ele. 
cnuzlncl pninibc nvutului obştesc. 
l'<>nvil'\UMt c·ivili1.ntc 1J1 anumite 
ll?hMivll<i\i". Ne H!i l ~plnm ca. <lu
pu llC•:asrn prcci;mre, numele tune-

DE PRIN 

tionarUor publici 11 t'ăror oli!u11inc 
ost(', pe buna dreptate, incrlrninnl:'I, 
sa fie scrise nr~ru pe nlb. Ori mil
e-nr amfollte in-;Ut;Uţlill' vlnuv1111•. 
t•n Hrlfr(:)l putem cili \lonr tilt~: 
,.Sin i. bine şltu·c ins tllu\lllc ~ i in
ll cprfndei•, I~ cţ11·e <tu sarcina de n 
a~h.:uL·it bi.m\1 f< lllsh'" a spa\llllul 
lo<mliv". $i doar obiectul interven
ţiei ga.zetiircşli iusesc limpede e 
nunţat la inccput ul articolului I 

e Cînd partea o mai marc 
ca întregul 

Revist.a „Lumea" ( 16 apii lle) ne 
lnfor.meaµ : „ln esenţă, modulul 
„Quant,.. este o navă cosmică de 
proporţii, cu o masă totali dt> pes
te 20 de tone (s.n .)„ Aproximativ 
jumătate clin această masa 1> repre
zintă .aşa-numitul bloc de serviciu, 
care este dotat cu pu:t.ernice insllt
lat li motoare." Cileva pcuie<grnfe 
lll.!li departe cltJm : „Prlnclpalele 
dotări (s.n.) ale m oduluJui -<Quanl„ 
constau i n cele patru telesc:oape 
„Roent.gen», cu o mnsă lota1li de 

800 (s.a.) tone, l'e.a1lzale. de specia-

ADUNATE ... 

hşll sovietici, in colaborare cu sn
v.antl din R.F .G .. Okl'rida şi A:r1g1La." 
M u l te mlm,mi mal C<tce s.~Linia ! 

• Cam în grabă.„ 

Citim i'll ,Jnformaţfo Bucnrc.~Hu~ 
lui " (27 aprllle): ,.Faptul că var~a 
şi cono,plda !.lmpw·le au fost.. puse 
în pm·ioa.da opLlmă, ele s-nu dez
voltial trumos ". Cu ati t. mat bine 
penlrou c.'Oruum.uforl, daT nu şi pen
tru ollllorli ca1·e vor fraze coreetel 

• Dezacorduri 

Foarte pricepuţi la met. Lîo.re. 
uneori ne mal pot"icrum la banale 
reguli gramaticale. Un e.xemplu din 
,,Sclntcla tineretu.lui " (7 mai) : 
,,Faptele de muncă sin.t a..~eciele 
esenţiale. semnifilcaUve şi edifica
toare ale angajărlJ plenare ale U
narilor. ale celor care l)rin mJniea 
şi braţul lO'r işi pun se:nnătw"1 pe 
harl.a impllnirllor noastre colidie
ne. (s.n .). 

RREF 
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Gutcnbl'rg. Ca organ eml
nr>mente al munclto:r1lor şl 
in spednl uJ munchorllor ll
pograJI nvt'm lot drrptul cl1• n 
ne '1<1\irll din clnd ln cind 
privirile in Jurul nostru, pen
i ru n vede.; C'cle ce :.<• pe
trec in cercurile politice !:ii 
rnai nle:. ln t.uberele care pe 
spinarea şi in numele mun
citorilor dou năvnlă pentru a 
lua cu tll!ult frinelc s!uvcr
nului. 

Cc.>i c'ln- oonlrlbule la rtaj
rllilc -,I nrvoile tJrii nu 
lot:1enuna dreptul de n M! in· 
tcrcc;a de mişcările celor ct>-1 
cirmu1c c şi dc tot cc se rocc 
pc spi narea lor. 

. Avem astiuJ ln put-erc un 
pttrlid prdins liberal. dar 
tarr în l'eulitau.• se Iace că 
nu intell!·~e hbcrl!l~ile sl <111-
!crinţelc• p<>porului muncilor 

.Am a.vui lcri pe ni nşn 
zişilor conservatori. $1 cum 
acest parlld c alcillu11 nu
rrial din bolc.>t'i e lesne de in
'eles ci\ surerlnţe.<le mojicilor 
nu puteau fi lun le in scamil„. 

Din <"audl ci'1 in \arfl la 
noi nu s-n întemeiat put.e1·
nic parlldul muncitorilor pen
tru n Intra in luoln pentru 
apărart':I cauzei lor, actua
lele parhdL• pohlicc au pro
fit.ol de toate 1)('aziunile şi 
prin discur:;uri p<1mpoosî• şi 
promi~luni de tot reiul ne-au 
nmat:lt inloldenuna pentru a 
le eh tncredcrea. cn. aoo1 ctin
lili sa pl'lala comite Jllfurll,, "\ 
nelc~i urile cele ma1 l!TOUWC 

in numf"le ncnl'rncilulul mun
cil"r ( .. Gutcnbcri;„. 8 mni 
H;f'il. 

• 
Ol•iallslll rl in R111·11n•ş tl. 

ln urml m.ini!cslulul dc ln 
!n" 1„cflll1 de d-nn I Nll
<kJd<' şi v. G Monun şi n 
inlt!rprt•tu\lunllnr cnmprom1-
tălonrc cr '-C dau ace„lui ma
ni(ec;t pc1nn1 soc1allşll in 
genere munbr1i cercurilor 
i-:t>t'illll' n11 ''atal urm~t11nrcn 
m(lţlune : 

.CA "cmll~til din C11p1tnlO, 
11rcnil1.n11 ca pnrUd sticlnllst 
~i in .u m'i de luptele politice 
:ile partidel1,r, nu \•oiesc a da 
concur.;ut lnr mrH·al nici u
neia dlnlrt? fracPunile .:lselor 
p:1rlide. 

Cii ci nu alt de lupint nici 
cnntrn 1ipo.-1 ţiu ni i cu guver
nul. nici contra guvernului 
cu op1,;dt1unea. Pe:mru cii ci 
cnnside1 ~ ambele ace5l<.' par
tide> cn rl..'nc:\ionnrr lil bur~he-
1c - opu~' nmindouil parh-

dulul muncitorilor şi prin ur
mare ami1'1dQ~lă de comb1Hut. 
Că soclnl!slii lllnd conlru 

si:;temulu1 burghez ş1 oşa dnr 
dn1or1 sa se nsoclczc cu toa
te asociaţiile care ar 1.drun
cina intrucilva \Tetinul din 
pr1nc1plilc burgheziei. c1 n .i 
vnd nimica rău că cel.1\enh 
au mnnifosLOL contrn cap:.ilul 
sta tului burghez put1n pil•in
du-lc din cc punct de vc-der1• 
nu PQrnil lnitial,..rli ncC?lc1 
man1fo!.tatfunl 
Că llŞ{\ fiind. punincl mnl 

presuo; de orice b:inulal.:i 1n
tenU11nlle semnătorilor ncclu1 
manifest. ci sint datori S1l 
declare cil oportunittJen htl 
nu ~rn bine \•enltă ~l ci\ din
s.lî sint departe de n sl! Cl'eclc 
o;olldarl cu pllrerllc emi:;1• 
<le !.emnntarli manlte.c;tulul. 
(. Rllsbolul", 1 J mni IU87) 

• Luni dimlncalli , toU puito-
rii şf parte din s t.ring-lltorll 
Imprimeriei St!l{ulu1 s-nu 
pus in grevei clin cauza mi
cului snlnriu. 

lnalnte rnsll de a i;c puni> 
in &revii 1..'I eu inalntat dom· 
nulul director al l mpr1mcrlc1 
Statului o pell~lune prin C'a
n- prrt inclt'au o;porirea c;aln
riului şi numai dup;i ce a
cesta 11.'-a 1-;)-.puns ca nu I<' 
l>(lale race nimic au inccuit 
lucnil. Greva c()ntlnuă. („Ciu 
trnbrrg", 22 mn1 1887) 

• 
J\ apărut la Bucureşti Pri-

mul numir al revis tei lile· 
rarr cl\ptamlnalc .. l.11pla. 11-
k.mril ", redactată de d-nll Dc
l.11 Vrnnccn A. VlahulJi. P 
f<spirci;ru C. Miile, O C·irp 
cir 

l'\Ulllt>l1• 11rri.tor .;;crlt l 1rl 
rc;tr !ie„tuh\ "'''"'11111r rtmlr.m. 
nentru rn nulilirul l11hilll•' rtr 
lil<.'ralur.1 -;rt ln\clrilR 1 vnloa
re--\ noii reviste. 

Reproducem duoă din.,.1 n" 
paeim„1 n :•-n ooeirl-i ci-lui 
A. Vlnhul1\ Intitulată . M11-
me1 ~ nrn1ru rn cltltnrli •i:is
tri sl\ Aibă ocnzlunra de a 
nuo;t~ dulccnla Si frumuse\i.>~1 
llmb11 in cure e -;crlc- "r"'I •• 
bi. re\'lc;lfl orecnm 61 c;ublim;
l;ile"t <:cntl111cn1°1nr l")()Clulul. 
c„ L1U11Da „. 8 mni 18117). 

• A7.i c;r impUncs;c :10 el"' nnl. 
clo cind romfrnii anlch:.oi. in
crunill oe Cim1>ia. Libe.rlAt ii 
de linl!ă BluJ. au oroclamJ t 
s uc; " ' tare drcpturil l' imur•·
„rript ibilc n.lr na tlunfi româ 
n <'. Pro..,-romn c:l.:1billta ntimcl 
<'On!otltnlr c:I n.;fâ1t c·on•l ltin-

nile indlspc11s.11J1lc ale 1.'Xis
lenlel şi prnp(1şlril românii J\' 

de pc«l.• mun\i Rom:'.inll de 
PL"ilc mu n\ I. ai UnC'i. t!ll şi a
cum. cl!r rl"cu nnnştcrca indl • 
''i<lunlltă\11 lor politice ca t: 1-
nmt h: n itrn dezvoltare::> po
tnv-it 1 firii loa 

&llutum tlnr tl ln toată inima 
;o:•u:t (le :i mni. care a chc
t•llll pc rom11n11 lrrLnsllvnnc•11 
la ctestcritnrc. ( •• 1Wmft nu1 ·-. tă 
mnl llllJ7l 

1' 
Oin Trim~lh•;mia , ·in I trc 

prin Ploieş ti s pre Oobro:rca 
muJLlme tlt> IAranl. unguri I 
romănl. Cei ce rămin tn Plo
ieşti pentru lucru. intrcbn~t 
fllncl dr o aşa mare cmlgrn
re. spun că nu m al au cu 
cc trlh 1>c la Jocurile lor. Ro
mă.ni! ndnugA pc tind maren 
'ltlri\cle cc bintule Trarullva
nla, care li race a pără.."1 ţam . 
si via\a rea ce o duc sub 
slApinirc:J ungureascii, pe 
care n-o mul pot lliUferl.. („ Oc
rnucrt\tul'· . Piui eşti, 8 mul 
1887) 

* .lubllcul lui Gcorgr Barl-
liu. Din dl:.cun;ul dr. Vao;1lc 
Lucaclu : 

., ... Şi usUiz1. cind a decurs u 
jumAlate de St!col de la acel în
ceput rcrlcll, cu m1ndrlc cnu-
1.ă.m ln t1mp111 l recul, căci 
reztl!lalcle jerttelor spmlulul 
tău depuse pe aHarul cultu
rh nn\l<malc române ail i>int 
ş1 ale nonslre. proprict 1 !(' ,1 

tu1uror, car" prin Une n1rtl 
inul clcşlC'pt;i\I .. la minte. 
Inimă ~ i li tera I ura" . apoi 
rpnri1J"i ln lupt.a nobila a 
..Gn,;ctol „ şi 1a1•ăşi lnlll:-1\1 
prin vuloroasa c1)nducel•e a 
„Oh<,C!r\'n turulul ", '>Usţinu\1 
prln sorljlnul barbiUc<;c ni 
.. Trnn'ii I vnniui ", inc-urnjn \ i. 
in'>uflc\lh prin nenumomte 
„Db<"ursuri ", „P romcmoril ". 
• ni?.erln\lunl am ajuns M°i 
v('(lem compus.'\ prin line îs· 
lnrin nlozoflcli n nnti1111ii 
nr·1stre clcpusCI in nemurllo
r.il .. Mrmurlal''. ( .. Gav.cln 
Tran„il\'anlei". !? mai 18871 

.. Orii a·• C'ile numele orl!n
nului '°tiol np~rul la Br·iiln 
„I a,·11111 ci(' '"on rtispin11irrn 
rullt1rii lnlrl' nlbnnczi. Poli
i iC'ft mllllantll nu va r~wc. ri 
num1i li1ci·a,turo "' stinw.i. li 
UTăm cel mal 1eplin '!ur .:cs. 
< .Romf1nuJ ·-. 17 mnl 18871 

RubricA realu.a~ d<" 
Dr. R.od.fca ŞERBANF.SCU 



azetari ·despre gazetări 

George Macovescu 

,,ÎD liCCilf C Zi 
ziaristul trebuie sa înliga 
în conştiinf il cititorului o idee" 

Cit•orpe Macou.e:;c11 şf-<1 ,,trins in 
t•otum puf.fne, foarte puţhic dfn ar-
11colelc, cronicile, reportajcli.> pc 
care le-a 1111l1/tcat in presă de-a 
llmgul celor peste cinci dcce11fl de 
ci11d ,'li-a dltruit ha.rut scriitoricesc 
r1azcr<lrici. A făcut-o, clesl(1ur, dtri 
modestie, dar, ludf~cutabH, ~I c.i 
111 mare n dn:crsită(U preocupărilor 
scrii!, comcnd11 rrumtel9r cărora a fost 
clwrnat .să l e r'ă$JJli.nd4 - şi o ras-
1n111s mereu neobosit şi cu pant111e 
- i11deoscbi i11 o nft de dup4 elfbe
rn re. Jn „Virsţcle Umpulul ··. de 
pildă, ciileuere apanltă i11 1911 la 
,,Cartea 1'ot1Hh1easca,1', abia. rlacă 
slm cuprinse vreo o siltă dA! arti
cole şi i11scn111ari de călăUJrie prin 
fn r(i sat! pe~rc hotarr•, dintr-o acti
t:ltrtte qa;:etdrea.sclf pc cit di: hu.le
'1111gatli, pe atit de Jocu11da şi mai 
nl(',ţ fi-btild. Dar şi h1 aceste pn
qini. ca şi ln 11olumul de memorfa
llstrrâ pc carc-t 1>ub/fcq ln JQ/i~ ra 
f:c11uir11 „F.mfn1•scv" sub trrhrl 
„P<U"(umul amar al pellnultU veaie· 
«<' dezt:ălulc eQndciul publicii.tic 111 
11111.ti mare nrticher, nedisimulata 
M c!ta(J'>$1e pentru pre>Jc2i1111M ,,_ 
''l/Jrn r.drela s-a aplocat cu dcMe
l>ft taLc11t şi cu neostoită nrdM'rt>. 
cum slnour mdrturlseş~e. l11cd din 
a11ii l/nerrţll: 

„Eram !n uJlimt1 clU.'lă c,le llr:"U 
- 11oteaza memorialistul - cind 
:irn rncepul să dau Urcoa1e r <:dnr
lhlnr din SârindaL'. Dai·. clnd. in 
\•m·u anului 1932, dup5 bllt!!lloureal. 
nm încercat să lnti1•u în rc:doc(ia 
„Dlmine\ii„, n-am reuşit. Era un 
nn arrlg d«.> crlzii. Am scris pc ~1-:1-
li-; in dl!erlte rtwM.e, lnclu~lv h 
«C'uvtntul llbet». tn l935, um 
rnccout '>l'l lucrez ln „AdevăL·ul•· !>i 
„Dlmine'l\a~. dar nu înscris pe s tn
tul ~a larlatilor, ci plillil c11„. t>u
c,1l11. Un•mrczece luni nu ml-a <i};t 
nlMcnl nici 11h bnn. Aim i. ani 1•itz
'1lt Da. l-lcesta e.-;te cuvirih1l • am 
r!bbil :irlic1i am muncit atit ,;i am 
~rrh; a ... trel lnrît au avul ncwllr cl0 

rnine. Nu păslr~t dl!loc um1t11 iri 
amare din urea vremr. el din <'fln
l ril. Am nvul acolo un ma1't• pro 

Cc:;Pt' înll·u ole gazetâl'iei, pe Tudor 
T1..'0c;!oresou-B1:.anlşte. Am nvut co
letit gen\!rt•!il cu a diror Pr:'lclenic 
m-am mindrit alunel şi mă min
dresc .şi nslilz.i, allţl ci\ i au mai 
rama$. Am invălnt acolo protesta 
aceasta. nobllll care este gazeUlrla. 
Tnlr-un llmp scurt, u trebuJt să in
vă! şi munca de t..lpogmfie ş1 redac
tarea -articoluluJ din pagina lnlil. 
Am UVUL prnfeliorl buni in munci
torii din llpog'rarle ~I in colesll de 
rc..'Clactte. Şcoala de la „Adevărul>
şi "Dil'T'inc<ila• nu o voi uita nicio 
ClnlA". 

ro•mat .şî afiirtntu la Şcoetlll u J11or 
µublicaţtl dC' sti119a, httr-o perio11-
drt cinel forţa cu vtnt ului t'lpitrit era 
chemate. Id dea OlnR Idealurilor de 
drep'tate ŞI sentbnanteLor cfomoc:ra.
ţ,fcti ale celor mal lal'gi pă.tu ri ale 
71opuloţfpf şi .să dcmaste totodofd 
dem11go171n prcnnolorilor curente!c.r 
11a(i(>11allsta $1 şovine, Georoe Ma
ccwcscu a consf.d!Jtnl - Şi con.sideră 
mi da cito ori M'e priLc)dl - că 
in.dcplinestc o datorie de cOn$fllntă 
ttd11chtd in fato citi torului dl11 zi
lele uoa,stri• aspecte mal pu Hn cu
hnscu.te dlu l111n:ea presei interbelice, 
din 111nrele dusr 11e baricadele 
' tliigii de cele ma( luminart co11-
dt!i1• rnzerrircui : 

„A ii g!ll'Alar "dP. :itinga„ in vr e
mea aceea - cilfm în,tr-un ortLad1 
din _con1emvora11ul" intifulaJ „Zio,.. 
tlstul'' - cind legionarii ucideau 
pc peronul uoel i.tărl pe primul ml
nlsl.ru al tlirli şf isi trchidau ad
' crsarli cu cll ţilul, pisl.olUl sau puş
cu milralierii nu era o profesie co
modă. A combate p§trundereu fa<;
c\smulul in Românln. " expune 
oorobfulul public metodele de cum-
11r1nu·e a unor polillcienl români de 
către hitlerişti. a condamna masu
rile luate de guvernan\ i lmpolrl\•a 
c•lnsei muncitoare, a scrie desore 
PnrUdut Comunist atunci cind slm
olo menjionnre n lui c;oni;lituio de
lict peMI, toate rcorezenlnu acle 
ele curo i ci vie. cu1•a I plălil drSe·>rl 
c•u jcrifc". Spre cin.stea. .~a. Georae 
1'1acovescu ~-a aflat. hl acei am. i-i 

prunele rindurl ale gazetarilor că
rora 11 µ Ic-a. lipsit, niaf Îll celt' mai 
orele momcute, uurajul clvtc. 

Cit de puternh:4 era fn/lru."flta 
partidului h1 coloanel e 11re1ci de o
t u11cf1 cit cl.e largii era woblcmc
t,lca. pe care o abordau, $'Ub ric1•astci 
111/btc n;ţii, pazetarii pdtn111şi de :ien· 
1fment ul Jnal1c:t lor m lsium sociale. 
Ger.roe Macooe.scu ne .spune în
t r-un. articol apoTui tot in „Co11-
tc1yipora1u~L1' . t'i 1969, sub Urlui 
„ Tra.djj fi\• : 

_Cind se \'a scril' isLot'ia luptelor 
sociale din Romanla dintre cele 
doull rltzboftie mondiule, este: neîn
doielnic ci\ publlcîsticU i se vt1 
acc.rda capitolul meritat.„ Ce cn
racteciza publicistica aceasta atlal.ă 
Cie dlrecl '>ub controlul Pnrudului 
Comunist. rte .sub lnflucn\a lui? Pe 
~curt, s-ar putea rllspunde : aclun
matca el. vatietatcn şi virnlcn\a el. 
Ztnrisllca. prin e~enta el, e ... !c ac
turtîâ. ŞI totuşi evaziunile slnl pu
slbile Publicisllca la care m11 re
fe r n-a ro~l eva"1oni5tîl. el de o 
nclualltate stringentă. Erau greve 
Io Lupeni ·~ Tăbăcnril lucrau i'l ct'n
<iltil imposibile ? Nu se ph\tenu sa
Jarme la Grlvi\n ? Cl'eştea şoma
lui ? Nu existau sanâloril pentru 
tuberculoşi ? Se petreceau si'Hb11ll
rii Jn inchi'lorlle din 0 (1flann, Aiud. 
Cnronsebeş 7 ln afacerea Skoda Soi! 
Jcrurau mlhoanele Slotului ? Sc·cil
trn·ii n u aveau unde să Oe inmm'
mintati ? 'Hitler pregalea războiul '! 
Lcgionni·li sl gogo-cuzlştif ucide:1u, 
jefuia4 s i mimau PC'11lru fnsdzarell 
\O.iii '> Dii;părea pllhea de pc pta
\J ? S<> w·deau cllrUle pe rui;url '! 
Se baljoc'lrea sentimentul na\ianal 
ul nc~tui popor. in'lporlindu-se 
hlllerlsm, rasclsm, franchlsm ? Se 
găseau tnloldcauna coodelc ascuţllc 
care să scrie adevlirul şi să infie
rcze pc cel vinovaţi. Şpre cinstea 
Jlt.eraturll rnmdne, bl'ebuie sll spu
nem - şi să subliniem mereu -
că marii scriitori al no~tri dintre 
cele două războaie mondiale - unii 
11u trecut în lumea umbrelor, alţii 
cot1tinui sl:I scrrc - at.l t1nut ase
menea condeie in mină şi deseori 
IP-au înmuiat în venin pentru a 
i.t.i~mallza crima, inful. UcAloşenia, 
f ,rădarea Uirll sl R poporului. S-nu 
rolostt nlunol. ln acel ani. miHna
N?le publlclslice cele mal varlnte : 
Nlmentarlul. rcoortalul. uamrlelul, 
r>1,1lemlca. Puhlicislul îşi a1c1ter1 mli
lncul cel mai nQLrlvlt pent11u a-qi 
i>llnJ?e scooul Nu se Ucea nrlli de 
rl""tl1!•1l p r ici. rl "lrln erA nrmll în
tr-o lui>t.a aorld. necJ'ulălo:U'e. r:lis
l "Ul!.ăt(l1>re„. Pentru pll.s~ror":\ „l)r
<linei" în sUlhH burghez. st.rl'\iuinu 
hnclarmil. O!llitfc:lll. 01·ncurMii. iu
''ocMo•·ll. <:.tl\oinii mnrilnr 7.IA1't> Qt> 
Pr11i 111 publicistii rlln redacllilc lor. 
'7erz:heA c10n:m1'" Proc1u;el1> r!P uJ
' ""C>ÎPI'" n ~IAl11111I . rl~ li:??>fl l'C ll 
-Mai~Ultll Snl1> R1>21>h1iH , rlP <'ll-
1..,mnie nrlre'll)b! rmMl.rlvA n11hll<'ls
llfnl" 01·o~rpc:lc:li cw·e.ppn n!'flnnl <>nll 
i;I 1111 C:l'f'rl c:r. fi"' Vl'l'llnHI rllnfro ~
ceştia cnre m11car o singurii nnlil i:;.ţj 
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Gazeta_ri despre gazetărie 
nu CI f•Ht l'hemat. In ruin v1 eunul 
li ipunal... De ln folosi1.·en coloane
lor mar! ltll" ccJlldlcne şî pină la ap:,i
r1pu un•)r J'c\·bte şi zwre, de ht 
l11tluentt1re!I direc1~ a Unor publi
ciş ti şi pîn~t lu comm~e1·en ;illora 
Mi :tefere la unele aC'ţfoni pMg,rcsis
t~ t.oarlidul u ştiut şl n 9utut să 
determin<.' ap.i1·i\ln, inh•e cele clouu 
ruzbo~1i e. a unei nublicist1ci cnrc n 
i>lujh lnt'.!I c~ele masel<>r muncHon
re, ale p r>po1•ulul, Interesele perma
nento ak• 1t1rli nm>„'>l rc". 

_ 1\ fl)i;t 11 vreme - cinm h1 <1T'
tfct:i l11I ~ Jtulncata istori<'f~. rlm 1971, 
induc cn # cal $1Uitn~mi.onac i'll vo
tumul „ Virlil elc timpultii" - cinel 
nprnape in fiecare r~rlnc\:lc de dat 
snu rev1st5 de tendinţe progJ·e::;lsk 
se gă'>eA un membru al Pa rlldu'ul 
Comunl I Rnmnn. Acih•işU dr. bf!W 
ni P:trUdului colaborau de nsome„ 
nen la 7.iare şi revlsle !>l e:-.ernl UUJ 
in'Oucmţ<J în rednctille resp!'clive, 
11junc ind pini'. la cm1rlucerea aC'e.;
tom. Cei Cllr~ am luc1·nt Io «Adc
\•l\rnl», ~oimlnealn~. - CuvlntuJ 11-
l>er·, .-Sting.i„. ··Lumea rt1l'l'unea:;
c'1-. • A:.i:i„ " R'?rioi-1c1·.-. ·d !:ra NC1u/:I.-. 
··l~nrtn„ - Zorii•"\ 'l'e1r100-. " 'J'lm
"''l'" . .../Cudrl)fl", -MunHcsl · !lasll. 
nr- 11minti111 de W'.'e.lc vlzlle 1ilnice 
i11 rerlnt•fll ~•le unor cnmunii;LI ale 
t i„ru- ind ruml\ri. discul ii. l'Xt>llcnlil 
i1ulu<•11tou suiercn t1 numer11a.-<e ·11·
lic11l1~. Tn \•rcmcn nl'OC<">elor oul.1ti
""· l.I n11me101~1•1Qr r11.·ti1 1nl rn11nr l· 
tr,rc li din nnii Hl25. rn:l6, u1:!7. am 
'"'i:r.11t mulii f'omunlsU inh•înd in 
h11•1111 rl I<> lni T11rtnr 'rcndorl''iCU-Brn
nlc;l„ st MihnH Sndn\'<>!11\u. nllt•v·i 
c-i<irl r11·P~ l l•1 1'\•µ11 ÎO (.'l)nrl11rp1·t>•I zli1-
r1•1'W ••Aflt'\~r,11" 'li • n irnlneitl D •• '. 
l n„ mlli d„nort" r<'frrlud"-~<' 111 
""Zh'J teril'! r.1r '" l fl'l(l'fll'fr 'OUOltcn[!i
for anelt>r m•I : ~Sr> intîmola - ~i 

Cl"tl flri>SC' - <;11 Oli rim rll' 11Mrd 
int.otdimun,1. Sl' intisnpln ca n<'C!St 
cl<'%11Cnl'ti !;!\ "C transform,_. in P"le
mk:, în p·1glnn„ publirstliilor. rlar 
nfolorl•.1tă :1cc~te rmlemki n u cruu 
rtil ('t:'VD decil Cll'lrn ire de Idei. Strii
hll'ettll !'OU nu 11rit11menll'le. dar 
nidoda l:1 n11 nlic;Mu înt1•e nnl inlu· 
rlllt-. crtl 'lmnill e> in-.lnuurile. illid în 
j'l<>lemkfl<" rtl rn„rlc;tlJ nu c:n r.,J„_ 
:.eau n."cmr>n('U a•·m" Fa Qt u I. Id"<''\, 
1u·a,;umcnllll erau ln!ilrumenl c m •Lll 
m l'l i pulern.ic(" mai e(ic~ce... Mi) 

rtindc-.c ocum. lr1 r1 dl„lan\.11 dt- ali
tio nnl, J!1 nbn1>µ,f\ lf1 co cart• ~eHP
rMia anilnr ·:~o-·-10 c:-u chelll!lt 
pnnlr11 n n lrl<-nl ln CO""' a cr1>zi.1t". 

n11r făc1•11(f TGilionr11fiC1 1.1re.ţef n
' rlri rnllcl, G N>r<Jc> Macovt•s1·11 nu 
11itii ~ii atraga n t1111(fn 11,11nra ne
rnslt/i!{i 'd <> /1 pri vl µl'i!!o jtil ftcrnn
Hs' k in ton1ri Mt11 r11cxitc tea. lul. c1i 

tn11tt> t111<mtli.rilr '1 f'l.'•"'nre. de ln o 
nub/irn.lil' 'a allri _ ~u I reh11ir sfi 
nhsol•lll1.iim în ni<'l un ):rnsu -
7•rrciur. <•I cu prilejul llll< i dt!„ba-

36 

îerr J>e acc11s1a t i:mli otgantzată î1l 
1979 d(• Muzeu/ literciturii. Şi adau
O<t : „ tn cadrul annllzei unei per
::;oonl!1it µ trebuie să cer<:etăm toa
k aspectele al'.th•itc1til sale, cvol.1-
\111 şu, c,lUzelc ctu·e :.iu dcterminut 
~chhnbări de atitudine... E..<:ie n<:
ccsar cn in ca7,ul unt-I persona1Hi1\i 
s:w in c.azw unei re\•JsL~ f"Gîndl
t'C3··, „ Vremen„) su Ci.: .in.allUtle 
1,t)ule nspeotele. mergin<l la delnllu. 
Dar, mai ales, esle necesm· sii :lU 
comitem Ct"t=şcli dcclarindu-l ' '•\
luroşi pe l.oli cei care au rosr l'l 
:;lingn, snu progresişti pe cel car<:, 
ln dreapln !Jind, al.I irfirmat lu un 
11111ment dol o idee progre.\;l:tlll ·. 

Pagi11ile. memariahstlcc <tLa I 11L 
Ge<Jrge Moco1•e$c11 rnclud tmui n'' 
munaL apr1•cîeri generale aswr1ra 
Pre$ei imerbeliae, ci şi dt:llc(lte c-ra
ionari de portrete ole unora lffrt 
co11delcrii „ge11era1li1l anilor ·Jo-•401•. 
aiăt,url de ca1'e ci l~icrat. ln .~crl'f"ul 
ctlrora a intillut acoleoşi fdenluri. 
ht co1ti·exwl acesror prof ilttr\ de 
c>crnumi drug{. de prieteni - celei 
Ccoroe Macovescu are. pare-.~e un 
Gttlt al priJ?tohîci - intihiirn şi cite
·1·1i dtn "pinfite satt.t osu.pra mcştr
.şuqu l ul. oe•ctLl rc•sc. om1 p-ro 11 nor a~ 
numi! (le11uri public:lstlce. 

Astfel. ;n evocu.torul porrret .Jl 
Lut Alu«ndru Sahia. care dup/i cc 
r.m1d:usese la 24 dl! tm.I revf$ta/.e 
. Veac n"u„ şi .• Bluze u lbasi re„ i'1-
trm1i> r.o reporter de ftLpre diverse 
iii redoctta zia.relflr ., Dimineaţa" şi 
.,Ad,ecâ rt./ ''. ocupi11d11-&e la incuput 
de i11mormi11tcîrile .. 11en:o11alftdţL
inr" vremii. 11em ru ca ulterior ş(t 
ol>tht<l T4ldacltlrea rubrici! ,.'.T'rifm
nti m u 11c1torenscd", George l'ilaco-
1•e11 c11 pnrrteste dt> la ea:crr~plc din 
rPportt1jelc• ttu<>.<itula pt!nrru a de
fini 111wk otrllmle ale repo·rt«Jllfof. 

.• N-a) pule<• spune - con,~-;<m-
ru:a:tă rl - că pc mu.sn lui cJe 
lucru din redacUn ;daruJul ~mmi
n<?a\a• (cfl ne m()destă ero ma.-uL 11-

cesiu! nvu·c tta~elar !I n-am "ă..:ul 
slaU:;t ici, rapoa.ntc. memorii. lucd'i ri 
de spe<.'inlliatc. dor trebuie s/'i u
m·m Cfl nll Metea forma'U clemen
tu I princdpnl în muncn l1.1i Suhia 
tn c-ursul ;.:Hcî colinda fabricile. u
zinele, nt.e!iereli?, şan t ie.rele tl!n 
Bocure->li. <:la de vorbi! cu muncl
lorL cu pulrnnU observn lotul c;:i 
încerca <:>1 ne cil mal pulin tJb
:;ervnt.. Nu ~cotea in mod osl.-?n-
1<1tiv cnrnel ul de reoorler. nu-l cn
plesea oe Cf'I in lt'ebal cu bunall-
1.flll. nu-l ?mtilea ou roci ele p"n
hlcme. "i slia să meat·~l'i ll)Ldcauno 
la esentn lut'rurllor. uven dilrut de 
a oblllle rnsnun:;ul direcl -:inl•pr. 
s,, cle:-.copere ra o lele n<::i cum <:-:iu 
petrt•~ul. s!i arie adevărul ... Cilili 
l'C!D'1rla iele rte ln prl1!'cs11I C r l\•ltN. 
Cili\i. rn sped nl. tH·el(' scurte im
presii de la începutul (ioctirui r e-

purtuJ 5i' veţi remarca puletl!n de 
t.l,sen·uti~ a gazcti11•ului, formulă 
de·u lungul unor uni de m1.inci1 In
tensu. ele cercetare a vie\Ji. 1n a
ceste ins~mnfirl noln(1a esLe dlct!C• 
lfl. S-ar putea <;pune : (otog1•a!lcti. 
.fleporrerul a văzul şl a 1 ranscris. 
Null'lal că n şhuL sa surpl'indii ce<>~ 
cc ern esenţial ... Ec<inomla mijloo
c..:lnr de expresie este excepţionala. 
Deset icnm, de al Hei. este insiru-
111entu I prlnclp~ll ln repvrl-aj , det i· 
oe k1cu1 ele frunte. Fr.izele sinl 
scu rte. UnC!Ori simpt'e proµozitil.„ 
'.L"(lt util de concis este şi c·o rne11-
laloruJ S:ahiu, gen în care genei:a
tfa Ju1 de ziariş,ti s-a e.xensat cu o 
continulhtle 1'emnrcabilă ... Comcntn
rlUI CPre ca, pc marginea Cnptuh.ll. 
să expui idei :şi su stimeşll :.entJ
:nente. Or, eccmomin unoi ziar nu 
ingf\dule 11 cles!făşurar~ Jn·rgi1. o ur
!:~me.nlorl' rcpetntă, caraclerli>licli 
nrti<?olelo1• de revistă ... Suhlo aven 
llru·ul cn in el I.evu rinduri să expu
nli dotele problemei, penlru c:i a
poi. :pe marginea ac~lor dale. 
să-şj demonşlreze punctul de ve
dere ci~ m~i concis. ceea ce lmpvne 
e.'l:primare clnrfl. f~l'ii ocolişuri. 111-
taonamcnt~ 'predse, Cll11ljoase. 0t" 
vll!cl. cec!! ce 1-a carac;lerlznt pe 
Alcx<1ndru Snhla a Eoi;t cura.ful 11-

ol.niil„1· $t11c. Un ~nzetar militunt 
r.iră 1·1trsi I - si ~azetm~ul eslc în 
rle<:nl'e zi în lupta - se nsenmâl'llt 
cu soldntul cal.'e. lrcmurind la pd
ma salvli a rh,1şm11.nului, uiln :c;ă 
I rl'U~ă cu 1>uscau. 

ProJU11l LUI M1rceo Cri{}orescu.. 
P<! care r-a uHih1it primu oura pe 
roridoarc/i: V<'Chlf cltidiri o lic<:11lt1C 
"Sf. Sava". a.1nlnctoi /ăcind.11-şi d1>
b1Jt11l pubf,ciş.tlc fa .. .Rev1slu IHera
di" a şcolii.. sc.uctte iu coidenrn 1rli
să.turile oa.zetnrulul de Jodurii cam~
plc;rd, i;lttjitor al ~crisu.llti cotidian : 

„Era poute cel mal strJlluclt zia
rI::.t clin J{enl'ra tla lui. din accm ge
n~ru\lc d1, I lncri i:ure nvl.'au de olP:i 
intre 11mC'nit> $1 s.:ilbălleic. între 
clemnilnlc şi n1.şin!'lasă rngcnun(,'h~
l'C In fn•a fnscismului, intre pnlriN
llsm Sf trădare de \aril. intre !ilÎO· 
C!n sl tlreaptn. Mircea C11lgo1·es cu :i 
fosl intotdcn·uno la r>Lina.n. chl~r in 
v1·eniu rilP cind anurentele ermJ 011-
lele... OcJntA. glumind ln pr<''l.~11tfl 
lui. am spus d:i dAcă pc Mlre-aa 
G1·l~oresru il duci inlr-un ousiiu. 
îl urci inlr-nn copac, în 1!1n:zun•1 
<·ooac nrtal in acel pusHu. 1-I îl 
d11l o ma.sini\ de 11crlli. a doun zi 
vn scoal-.? \ln 7.iar. Era un pa:,: iun:t' 
nl proft>t;lel. O avea in slnge. I?en
lt•u el. pr~a cl'a o necesit.ale ort\'11· 
nică a soeletă(i l şi a lndivld~1lul 
Fă1·~ presil. vla~a nu putea inninta. 
De la el si dle la Tudor 'l'codn
rescu- Bran:işte ţ:tm invli\at ră în fie
care zi ziarist ul Li·ebu.ie sii tnfiel\ in 
conşliin\.n c.itllorului o idee, Lll1 s1•1i
I i rnent. că trebuie sii-i spună ct•va, 
r."-1 mişlc. să-~ l'.i:lcă să actioneze 
Cuvintele goale. scrise orloind ~l trt 
n1•lc(» imprt.?jur1ue. rcpctRle cu roi;I 
sou fllril rosl, nu nveau loc i.n ga 



. llll'iti rnlll t 11ntă a lui Mircea Crl-
1..: .... •cu t;u \•j nt.clc Jul .u·d-:au cu 
„,,,~, . I S . I I 

C''U llc pc culm ·- cnsu u1 s-a 
lll• • li"' Jn IH'IÎCOJul de fond la 
1n11n:. ~ -

ltJ rohlil'U de c1len1 r îndu1 I ; de 
nu r ,1'1ţ1rw •ul de mari propor\11, tu 
Io t.: " l • I . rel:iW• cu scurt~ e ~n orma\10 sea-
li clnr .-e111niC1caUva ; de ln folh.'

c :iul nedlcOl tuturor pl'Obler'nelM 
~~ ,11111ne11 zilei. pînă . ln tmmcm hi· 
iul ~arcnslk srtu sent imental. To
~ul 1.tnrbtulul era mmuin't. in dl
filt'lh: ese11\c du.Pil neceslta\ I, <lur 
ntuludnlil in u1>n.„ P entru ci,_ pro
{l!s ia 11ccu.:.ct1 a gtv.e:tlllie!, n l ll de 
1ruinnast1 dar aut de g rea, care 
t.'erc :mcrlCicii - ci~ ztarfşt1 n-1m 
cuOlll!CUl cJzu\l in sluj ba e.i - nu 
avea t:iine mei redaciionalc, n ici 
tehnice. Lucrn cu rapiditate şi pre
t17.fc .Ern cupnbil sii. scrie edl tona
lul. ~·i-l c•ulcngă, să-l COl'CClCZC..'_. 
i;1i·I paginc1..e şi acelaşJ timp 'lf• 
nn<il) i1it1·euga gazetă . Ş1 ton te se 
în1lmplnu th timp t'C!~m·c1 •·. 

JwlU Cilu•orglte . Dfnu, onze111rUl 
Georgu Maaavesatl i1 t11istr1111Zd 11 -
1111iulrl dintre rde mm d·u·w111;e: 

.:\ m fu:il pt·l~leni vreme de pr1-
11 uzccl dc uni - mdr1u.rlseş1t: '' ' · 
Nt!-um intilnil într-o 1·edac11e de pe 
i.tmcla Sănndar, mbotind amind•>I 
în subr.oJul'i le pnginilot· dosnice ul.? 
ziarului. Vecinătatea de spa\iu t!r11-
llc ş1 condei ne-a dus mai cleparte 
dl!<!lt ne-am fi 1t$leJ)i.al noi d<1l, U\ 
c:unstat.or...a cfl ne inveclnam şi în 
111<>1 şi în idenluri, cu in multu 
1n•ivln\,t', aveam aceJensl p~rcri. li· 
CH:l~I mfKi de a a.c~.iona" „. Şi , ctu:pti 
CI! rl'Ul.ţetu6 o i1J.timpCrrrc de la i rt
ceptHul anului, 19•11, cind. tucri1td 
amir1doi t11 redacţfa zw'l'ului ., Thn
pulw, t-au vdztt t 111.moiri să r>dr6-
itu.sca Bucureşuul pentnt a 11c6pa 
de urnuirirca ageriţilor Sigurn11ţui, 
rnetmori11/fst111 fine să su bff.tit!ZI! : 
. Pentru Gheorghe Dinu. scrisul a 
f~t o :wma de luptâ, de grea şi 
aspra lupl.li, pe loale f1•onturllc . I\ 
fulosil-11 Jnlr-n perioadă deost:bllb u 
1~l11ril'I noas tre. în vremea marllot· 
conf P1mt11rl dintre ro1·ţele progr<!su
lul. :lle h1mlnll şi ac~lea <ila re
g1'<'.~mlui1 Hle intunerloulul, dlnlt'e 
ltturiuntşti -;I fascişti. Decnniul al pn
t:ulea şi aproape Jumătaie din ni 
t'lllC:llca, pină la 2:J August lll-4 t. 
:tu fn11t :mii unor lupte oecru \ăton-
1"\', d•· la lupta de i;l1 adă, pinii ln 
('<'a idt!olo14lcă. C heorghe Dinu s-a 
gă.,l t pe t11<1le baricadele. A rost şi 
p~ t'.l.!U din cii!im-a1•ă. fn futa ]UJ 
f'tl, un "1111,;ur duşman : ra.--ch;m1.1l. 
Alln\11 it erau muttcitnrii. ţilmnll, 
lntelt.!clu111ii, omenia, cultura... E 1'1l 

unul d1nfra r'el mal <:ultl zlnrlşli 
~ln g<'1w1•a\la 8U. Nu <IVeti d1ptci1rw 
<do ŞOOll im1lt.e dar cum şl'luse e l 
~-şi culfrve ~plrllul ş i • sfi depn
Ş('ascil ~ tnulU d intre cei ce cre
fcuu că a avea diplome uni·versl-
nrc tnsc.amnu n av~:i şi cultură!„. 
Pentru el, cullura insemna nslml
lure si n1,1 cumulare de Ullurl de 
l'fit11. Dur mai însemna ceva ..• Cul
tura ins~mna arma de luplli lm
t'IOlrlvn lncullurll fasciste. însemna 

azetari despre gazetări~ 
lumln5 p;?nt?·u m'l.5~ ini.'Ctnll.:i .opr:

J•ll pentru acestea in JJl~eleg~reu 
c:umpucatel ')I' prulJleine Jle v1e111, 
1nuuerem ca eJe apar in p lun p •)
J1t1c., c.!Cunom1c. socinl sau ~p1ntu.u1~ . 

111u. nuu pur.ni pud'ILll()nre a.1mre 
iu puţji1t11tl /til Geor11~ Macove:tc1t 
{)(u:;o11u1i1t1 ta<J ·marelui pamflet11r 
curu a JOSl '"· O. Cocea : 

„Li1::1l<!1-a!Ju mea de ga?.elm·I -
111;11ează George Macovl!scu - s-a 
r 1d1cut sub semnul Calmei uart:>
tulul Cocea. a rcporterului, comen
talQrulul, pamOetarulu1. cron(caru
lu1, a ceh.u CâJ"e ffiidUSt' la incep:.i
tul accst1J.i veac slrâlucll·e $1 netv 
z1ar1.')1lclf 1·oman~„. \lenea rar-..:orJ 
ln redac1fa „ Adevărului ·•, unde 111-
!.ădata domînnse u1lc1mll sau. S<l 
inulneu C:ll coleg i mai vechi., njur:şt 
c,Jn·ectorl. dnr r1u 1.(1bovca pn:a .rmd.t 
în birourile lo~. Se slm1en mul plne 
i nLrt: noî, rcpottorll l lncrl, plini {l t'! 
fntrebilrl, 1-:iJ:i.COll\I cn şi ~I de e vc.
nlmentele cure se invalburnu. <'D •i: 
pl'evesteau cut.u.strofa ccJu1 de ui 
doll~n război mondlnl„ . lTn timp -
scurt llmp şi vui rei:rela totdl'au
nn scur tunea acelui ump -. după 
Elrbcrare, nm luc1·a1 împreună. in 
t'edac\ la unui zlz-H'. Ei ern dl rector, 
iar eu s~retar de redactie. L-um 
vf1zut atunci pc :dul'istu l Cocea, pe 
publicist şi I?e (lrl)fe!!lunlst cc ştia 
rn1.1 lle •. Şi mLrlteirun incer~1l să p1·lncl 
de la ci. Scria m,tlool u1 de rond, l'e
port-0je, 110~.şl schit.a paglnolliJ. N'U 
e1·a numai pricepere d:Jtă de lunga 
li.li ex~t'ienţă. 'l'n lenilul 1 se moni
resta din plin. Conşthntn cu ziarul. 
cu fiecare apariilc a lui , trc})nle să 
zguduie pe cililor. să-l convingă ş1 
sA-1 ~cA sl'l ac~1one?~ ern ghidul 
prlnclpal al gazetarului CC1ceu''. 
Spaţiul ·11·u. ne 111umlte 11ă dăm. 

$1 a Lte curu e di11 µaaLn.ile fli ca re 
Georoe J\.1a~oi:e11cu cll ramo nm!n-
1/rea unor condc!if!ri pe c11re i -a sri-
1/tttt $1 i-n ind'TiiQft, a cllrur acl'i~ 
'vi tatc p.uf>Ucistîcă s-n fmtileti:I cu 
propria sil nreJientu hi cp1ornu!te 11-
nvr :ziare sau r cr: iste. Sif 11e mu~ţu
mim a mer1jirma cei din. ga leria a
C('sfor ei;r>cdrl s1>1ttCnumtale 11u 11µ
:teS<' 11ume prl!stlglvase cil• .n•nriort 
~i ziarişti precum Tudor Ar!;htV1. 
Mihail Sadove.inu. C M. Zun !1-
1•escu, Tudor 'l'e«loresou-Branjs te. 
Rrunea-Fox, Z:iharlu Stancu. Ceo 
Boţ:;ţ,a ş.a . 

.<;t pe11rro că 1111 o dalll. scrli11d 
dl!~r(' 011 meni şi /a7>tr di 11 prel$tt 
r/(!.re1ti11{1Ji pairu ş;: a primei· ju
·mătă.ţ.i df11 deceniul cinci, 0 <.'0rge 
Macovescu î1'lsislli nsupru unei tră
~iHu1·1 dominante ce i-o cnnwt<iri
zo t pe lvti gazetarii de sliniw şi 
anume curajul şi fncrcderea ne
zdnmcintală în nobila cnu7.ă pentr; 
care milttau. ,ţă rcdcim. în încheiere. 
citevci fragmen t e dfa articolul 
. Cindva ··Romilnia liberii ·· era iJe
~ală''. publicat [11 1969 hi „Maga-

zm lstoric". arttt:ul i 11 care e!a~ re· 
let1oc un c111oţwna111 m<>mt>ltt d.11 
ire<.-UIUI µrcH>t nou~rre : 

„ l n 'remcll Jcccn (in CrJamna fui 
l!t'lit, p._ c1nd luc.'ra la ziarrtl „ Tim-
1r«I- , pe ct:i.u•~i con du.taa de f(lpt 
Mtrveo Grltmrcscu 11 •. n:) liicaa:n 
paJ•tc din cuk.-<?Liv Lil de agllu(ll? ş1 
p 1•up.;gandu ni Coinl letulul Cenfral 
.ll PnrUdutul Cumunist l{bmli.a. li1 
luna nuicmbrlc, s ulJcolecttval tic 
pres;i H>rmnt din Alexandru G-1·aur, 
lile Zanunn, Petre fosil şl cu mlne 
a losl convocnt intr-o casă ileaalll 
de pe calea Do1·obun\l şi l s-a aclus 
!.i cuMşlln\ll de căjre Mircea Bâ
lănescu, lcg(ltura culecth<ulu1 cu 
conducerea rurlldulul, că i;-ii IU'll 
hot u1·irl!D ele cAlrc Comitetul Cen
tral !lâ se 10~l IJ1 ţe:tc zhtl'\Jl - Rim1f1· 
11•<4 llb<!J'..i.~• ••. lncepul.un lu oricerct 
publlcaţ11 sînt lntotclenttna gre1e.
lledac1111 t1'cbuln să nlbâ un sediu 
SeJJul era nrctut111denl şi oicăicri. 
Atlrmulin nu este nici hnzm·dut.t şi 
nici lil)Sit \ I.le sens. ColecUvul re
dac\,lonal 1-c i111runca cu r egu.lar1-
~u le, dai in cru.e cunspirali \•c, 
schimbule Coarb~ ci~ Ac~ta ('rn 
o 1·eguhl de fic1 a consplraUvii;l{ii... 
!nea inalnte de aparI1ia primul~• 
numiir al ziarului - Homânfa Hoern„ 
fapt pl?ll'CCUl in lat'lUQl'IC J!N'.l, 
Purlidul 1•eu,1se sll organfzeze C9-
JecLl\'elc de colnbQ1;aLori care lu ri11-
dul toi· aveau contacte b1d.lVlduall! 
eu zjti1•iştl, munci tl)rl, intelceluuU. 
care J.crlau penlrn :dar. 11n astfel 
de colecUv e ra fomlat clin zintiş
ttl pro1eslonişli Al. C. Coll:-lanll
;,escu, Gheorghe Dinu, George J vuş
cu„ Alex~indru Tolex şi Tere;:a Un
gar . Un nit colectiv era 1·eunil 111 
jurul ast ronomului Nlcolat! Dinu
Je:;cu, nitul la Uniunea pnlrin!llor. 
Din închisori primeam nruccle t.'U 
r~llll'llnte„. Pe ~11 oc<llite, mntu
rlalcle pentru pubHcal sosim:i.1 hi l'i'· 
d ac:\le. Citi -<tehnici>• şl 11teh11tce„ 
nu au purtat in bu1,urron.de, 1n ger1-
111e :;Ju în i;ervielele lor man).1-icrl~~ 
penlru -nomitnln llbN<i-. trnn.smi
sc din minli în mina. In inlilnlri 
cunspît·atlvc, l1rgnnrzalt- cu mure 
muiestr'it~ .;I lmaginotle '·· Memhrll 
colect!vt1lu1 de redoctie nu O\'Cau 
\•ole su aducî1 nici să in cu el mn
nu:.c.rise. ln schimb, puteau să scrii! 
rn CUJ'SUI ~cdln\elor de luc.ru StlU 
dacu işl n.'<:lnclau ttcasă w·tlcol~le-. 
lrebulnu sfi le trlmttil reclac~ lei toi 
p1in l r1te1mvulu l 1.1-n1,11 "tei\nic~„. 
lntregu l mol<!<rlol necesar um1i n u
măr ern 1>regrH1t ln 1·edacţie <lin 
puhct d<' vc<lcr <? polillc, st llis tri; r e
dacilonnl şi apoi dl&cutnt. nsttt:I 
i ncit t:i sfirşil <?l avea a\'izul 111-
turor tnembrllor colecllvului cai e 
pur1a intre.a~ respan.s:abU1la1e •.• " Şi 
d11pă ce nrată cei "pentru bine 
i n1cml'late motive de canspfra.tl11f
ta t t'" T"Pdactla nu acea 11iciodcrtli lt>
gciturd cu tipoyrajfa. i111>'fa1utli fn 
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pivni/a unei case po r tlwlare, u nde 
u n /ost ucenic rip<>oraf de la „Ade· 
t:dl'u l" şi "Dim 11teaţa", devenit 
dupd 23 A1101ut medic, n asigurat 
t imp de µeste un an şi jumătate 
r:;1drl:-c<t regulată a ziarulul. Geor 
ge Ma<·ovescu rcmemoreazd în Jl
nalut oni<"olu luL zilele fterbinţi care 
t1u p-reredat aparlţfa prLmuhii nu
mcf • l1•ţ1al al "Romănicl 1ibeTe" : 

„ l'e la incepui.ul lui 1un1e,! 1944, 
Petre loslC ne-n adus vestcn cll 
trebuie să ne pregăUm pemru a
pnrlfla l egală a uarulw ~Romănla 
libera··. Ştirea oe-a bucurat mult, 

ciut• mM1 şi surprins. Reoacţla şJ-a 
!ăcuL un plan de arlicole pen tru 
primul nurruir legal, insâ, i n piui., 
primise i;i\rc1na să facâ rost de htr
Lie de rotativii. Lua·am a tL!nCI fn re

dnc1ia zlar u lul „Ecoul„. După mul
te •analize„ s-a ajuns Io conclu
zln <·ă eu trebuie să procur h ir lla 
din cota ziar ului «Ecoul„. Am ezi
t.a l o vreme asupra formulei, da i· 
pină Ja urmă m-am adresat dlrec
tornlul MII cea Grigorescu, pe a le 
cl1:·ur \•ec:h i senLimcnte democratice 
om contal, cerindu-l ca in fiecare 
nonptc: să nu folosească fn t reaga 
cantltnte ele hirUe pentru Urajul 
zlr.1 \t iui. ci să pună deoparte un 
sul, pentru„. «Orice eventualitate„. 
La incepul nu a inteles, dar cind, 
fiJcindu-m1 curaJ, 1-nm arătat. 
"Ruinm1ia llbcml„ şl l-a m vMblt 
despre„. «evenluall ta tc„, d irectorul 
a inţeles şi, sub pret.extuJ că are ne
voie ele o rezervă de hlrtle pentru 
zilele c!nd bo'mbardamen lele aerle
n~ nr imp1edlca aprovizionaren nor
mală, in Clecare scară punea un 
sul <lcoparle. Şi nşa s-a Căcut c:ă in 
nour>teu de 23 Augusl 1944, ·am 
avut his'tie pentru apari\io primu
lui mn'!'lrn· legal al ziarului •RomA
n:.:i llberA" "· 

Cind în tunle 1974, in cadru l und 
Rotonde de la Muzeul lite raturii t? ro 
euc1t•a14 aceea.$i pagină e1'ofcd 
oulindl nd mi!itt1 ntismu l p r Psei ln
LcrlJi>llre, auzetaruL George M aco
uesctt. hi ~JJiriiuL aceleiaşi modestii 
dt! <'"'"' t11C.'11rlonam la lnceputul 
ac.?sttil ort lcol, decla ra i1~ fa ţa au
dilodult:i : 

„ El bine, toate acestea au rost 
rAculc cu conşUjn\a că trebuie !A
cule de cineva. Nu vu spun nce<it 
lucrn co ~.~ ne „lr lbulm merlle in 
plus ~i v5 l'Oi să credetl ră l•t 
\•irsk1 noasLrll nu mni nvcm timp 
sii ne mol ltiudăm. ŞI nici nu tre
buie sii o racem. Nu mal a-:·em 
ce clşllga prin aulolaude. O !dceau 
însă o.ament, NI.Te , u nii ~llnlre el. 
au dispărut şi lor tl'ebuic sn le în· 
chlnăm memoria noastră .şi ,•hinr 
mcmnria noast:ru de astă-seară. 
Fără ci, ru.ri lupta lor, tilră acel 
ca1·c şi -au je1·Lfll viata. poale noi 
nu ne-nm CI adunat ashi-scaril sA 
vorblr'!'l despre un trecut care .le 
îndepărteozi\ din cc în ce mal m ult 
de nol ". 

Constantin UARfE 
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cJal, şi la respectiva categorie de 
tlnerJ. I..am pubMcat 3Cl'ISOSll'l'll şi .:l 
urmat o av.:i.lanşâ de sc:r1sorl in 
lemă. Dezbaterea s-a prelunglL tol 
.:.mul trecut şi Lată de ce ni se 
pare firesc câ acum cllltorll .A<; tc ..1p 
tă de la noi o In tervenţie mal .a.cll
vu pe tlrimul educ.iril tlnl'relului. 
Ne-o solic1lll cel din orru;c, dar şi 
cel de la s111c. Hetfnem nume1•oaso
le propuneri Câcute în ae!!sL sens 
in scrisori ex~l.:lte din actoşanl, 
Dorohoi, Darabani, Sftveni. Corn!, 
Bucece:i, A lbeşll. M ll)Allenl, VirCu 
CimpuJul, Ştefilneştl etc. l!: vorba 
de educaţia tineretului, in special 
a elevilor. Mullf ne cer să Ca'.'em 
m;.il mult pcnll'u orlent.area lol' 
scol.ară şi profesională. O student.U 
di n laşi ne propune sli trecem mal 
frecvent pri n Internate. p.i;m caoti
ne:e scc.la!'e şl, desigur, pr in disco
teci. ŞI nu lntimplător. ~ntru că 
unele rebui.uri n1e şcolii apar în 
a~:.n zonă, unde educa.Ila rlimiue 
in seama pcdngogl lm-. a cumltete
telor de canti nă or i de lnlo?rnate, a 
oplniel p ub!Jce ... 

Un spnţiu mai lnrn ni se -;olic'it:i -
şi, fireşte, ii \lr)m a corda - c;illtdlll 
sc.rvlclUor pr in comerţ şi coopera
lia meşteşugA..reascA. unde, dupa 
cum se exprill\3 un citito:-. se cerc 
„o nllludJ.ne mai omene.:isc{•' tata 
de public. Sint aceste1 pil1't!"ilc 
unor munc:ltori clin Boto~nl , Do
rohoi şi FIAminzl. ale unor llnerl 
din localltât lle amin~ite. ale unor„. 
pe.'lsiona-:l. Un cili lor din D.:irabunl 

consideră ca „boierească" a 
nea unor cadre nt.:11 linete dl 
mer\. Combaterea alco~Usmul 
ducaţls şbHntitică, lnb·ans 
f.ată de at itudinea abuzive\ 01 
Cunc!Jonar1, combaterea C11v 
mulul de la unele depozite 
provizlonare cu ridicata .a m 
lur, (1 pieselor de sch imb, a 
riwclor, combate-rea lleg..-iJLl4U 
se muJ comit in acordarea 1 
lor ln f(llu:.in\1i ln s11tl'. ct<'. 
o p.:iletă ~mplă, d.:tr lncompl 
lemelor ce ni se sugeresză. 

Pe parcursul a cinci nume 
ziar :un făcut publirc oplnJil 
p:-imate de cititori in cnest: 
respecUv şi c.:ire priveJu. ~ 
s,;i puLul vedea. di"erse do 
Am lr.~e::venlL lu orgune!e Jud 
şi ce:itrale pentru a 11.>lu\Jona 
mel'O:lSe chestiuni de ordin 
cu.ltur.'.11, dat' şi de Interes g 
de cunoaştere şi Inro.rmarc. 
mfo-:J intre\lnem un dlaJog 
cu cltito:·ii pe cele mal v.ar1a 
blecte, prioritatea nvind-o t 
t"ll'e vlze.:az.fi cuno:i.5ter'ea ho 
lo.r de partid şi n leg.liur 
Av('m convingerea că. real:d 
ce~t cl1t110~ dl.'mocrnlic Inlr~ 
riş I >ii c•i tltorl. nc \lontnd 1n 
01·1enl.4rllor şi indlcatU!or J.n 
lovarăşul Nicolae Ceauşescu l'!l 
vint..."U'e,1 roslll1l la plenar~ 
:!4-25 mar-tJe a.c.. conlrl uwat 
blne la ~ran.spuneroo In ta;>l a 
liticii pru11..i dulul desporlrea 
ttei materiale. de 'imbog~~ll'e •l 
volt nrc a \deţ li splrltU'lîe a o 
nllc..: de p~ meleagurile no:ist. 

Din tradiţiile progresl 
ale presei 

(Conttnuare din pog. JJ 1 

~părută in l979 sub egidn Fncultă
ţ li de 7Jnrlst ică, numărul acestor 
caz.-tari străini s-a ridicat la cir
ca 30. 

ln cuprinsul coresponden telo1· lor 
se i.nUlnesc şi Judecau de valoare 
asupra armatei române, a compor
ta.men lulul el eroic. „ Astlzl - scrin, 
în „'l'eleKraful" din 4 septenlbrll! 
1 ~77, uchmr.n, reprezentantul zia
l'Ulul el\'e\lan „Bund" şi ni celui 
umcl'1can „Cblc.~o Ouette" , ~l in
suş1 oCl ţer in'tr-o cu·mau\ s l l'fll nu, -
run fu ma con\."in&ere cA armata 
romfull merlti a fi pusi llntl orice 
a l&.i armati a Europet şJ oricine 
poate fi mindru de solda{U ,1 oli
leri.l el care au da t probe atit d e 
r.trlUucfte de vlteJle„. Vi relatei 
auslea, rugindu-vi a Ic da publi
clt ilţ ll , fiind o datorie pentru mlne 
si r elatez un fapt Ja care am fost 
mar tor ocular llngl bravii soldaţi 
români". 

Sacr!Ciclile poporului t·omăn, sin
gele varsat de bravii săi Cil pe clm
purlle de bălaie ale războiului de 

Independentu ou a u fost za 
a.şa cum, viziona r sc1·1a „ 
Translh anlcl", purtind printr-o 
~estivă coinciden\ă d~ta de 1 
cembrie 1877 ; !lccare picături 
si nge „ \•a aduce rodiri innU 
inmlfte şi va forma cbUW. cant 
leca de aici incolo ned 
elementele de vlaJi ale po 
de I~ Dunllreu. 

Dupi1 a lte cîleva decenll de 1 
clupă pur gatoriul unul nou 
cel de reîntregire, la l d 
l91 li :icco;t.e c:uvint.e îşi vor pri 
sLrrlluclld ronrirmare prin hn 
nirea Marii Uniri 

Gene1·atlile cc au urmat. d 
ele inr.lntaşi, şi-nu adus con 
\ ia lor la npilrarea tnde~ 
~I uml:i\ll, bunul cel mal de 
ul rt1mânllor din toat.e timp 

Ziua ele O Mai. in care c 
a n de nn, independenţa. s-a I 
gă\lt în semntricaill pd n vie 
dobintJită nsu prn !asc:lsmuluJ 
popC1arele Iubitoare de llbe 
printre care se află şi poporUl 
Iru ai cil'ui fii sl-au dat vla 'a 
Iru zdrobirea hlllerismulul. 



Documentar internaţiona·1 
Giovanni Giovannini -
Oe la cremene 
la siliciu <vm> 
„Comunic, deci exist"' 

Actualele şervlcii ele doaumenh11:e 
ale rcd.nctlllor sfat alclituil<!, în ge
netnl, dln tilleU1rl din oot ldlanc sau 
ri1J\'Ilitt!, .adi11w1e în plicuri, identl· 
(Jcatl.' pe subiecte. ~'utugrafille sfnt 
1.1.utt• ln 1110<1 •,11nilnr, 

Me:.!Stll metod:'! d<: !nmagu~innre 
.'1 1ntormn111tor orc d!!..;lgu1· merllul 
de ii recur!?e la solulll simple şi 
ctl un capital rcclu~ de lnvcsllţil. 
Cel mult, se pune problemu dutârii 
au du!upurl incăpllloan.• şi clasoa1·r 

Cu :tt.'t'!ilc ml)(!nlltăţl elem(!ntare 
ele ('ntalo!Ulrl:! :.c fnttmplnli in~!I dl
J1cullâll struclurolc care in prezenl 
<in1 :i~ri 1,1\',1te 11-cptal de volumul 
tui mn1 mari! d.? Informat li c • lre
bu1" inmagazlnn1. 

ln primul rind, spa\lul dln ce în 
ce mat mnre t'~rul de scrvlclllc de 
''"' umentare 11lr rcd1w1lllor rr>p1 c
dnl4 ch._.ltuleli lot ma1 mari s1 pro
duc dJClcullilll dl' ncces la doou
tni:ntt-. 

Crnt:r iul de catulogttrc 1radl1lon11l 
tind~ sâ llmitczc numOrul de cu
\•Jmc-<!hl•te (kcywords) pc11u·u fle
c:a• ,, 'lllt-e, 

Cclutart!a un1:1 şliri intr-tin 1tel'\l
c111 tic dooumentar~ alafitul1 din 
tliil>ttlt'I e~tl' cl ll'lcilu dlr. onuzn Ir.
CI <(•1'11nlctl fl'~\lellt inlilnlfă in c1•1-
tl'difo d" ciatolu1:1nrc. 11 11umi:'t11ulul 
tcdu.~ de cuvinte-chele şi a canll-
11'1111 101 mal muri de mu1erl1H clin 
tfl'L11re pilc. 

Pfordc1ea de tiin1> ric;.cul pierde
rii 1fo mnlCL 131('-. rll 'c11·1 şi rl~le
rlol'Ari nit· acl',torn snu cotnlo~4rl 
~r1••11e : nu exlsU nimic mol greu 
•lt· P-'i' 1 eh• •ii un d , •unwn •i •piu 
l.1 lvc11 l lui 
P~ de n1141 p:1rf<:. n cert.-elarc pe 

tu:et;,ş1 -.uble1•t c:.tc itreoale si 
nlrl nu <><;lt: poo;lbllâ con,ul t~rea 
llC!t'lnraşJ d 1cumt'nle ci„ ci1tre mal 
l':lldli abrmn(I 
lf M~erni1:1ren tipului exL.;tenl ele 
~me.ntare C!lle c:osli<;ltoarc şi a

~t=~m:illvii, Iar necesilnten ele a 
I' 1n~~ Sfllitille ponte duce hi e
{n nar1 de malel'ial document.'l.t·. 
rl~f ~llr•·n m:1,ori tale a cazi1rllol' L<>ale 
7.<>~ e <lltlcull!iti sint obiectiv pre-

. e într-un serviciu tra(ll\IMal 

de dacumci.uar<>, conlribul.nd la t'tl· 
ducei·ea u tJJi zăril aceslu.in tl '>nr la 
ncnzurne de ut·gen\n". 

Pe de altă parle, pare tW~ln fll't>
babîl ca serviciul de documenlar·e 
tL·adi't).oaal să mai poatA fl\ICa un 
Yiitor •ţt11:-ţln cuntexl lnto1'1'Tla~l1>nal 
t:al't1cleri~a1 p1i.n 1mAtcerarea unor 
Jr~1punAtoarc structuri de bănet rte 
dkle compul~·rzaţe, 

Servlciul de dooumen-k'trc ni rc
daci1e1 se poute t rans!ormn in pre-
7,cn~ in1r-o modernă bancii p1·1n u
llllzaren letin1cJlnr c;ie elal:lurare e
lectronică a darclor şi n micmm
nlilrif originalelor. Ca o consecln~li 
a 111 mzA!il <:Vmpult!rulul in cule
gerea te."<.\elor. colidian~e cele mei 
moderne s-au gmdit sa utili~ze a
cesl 1nstrument ll<1u Si pentru re-
7.oh'area prnblemelOL' documentării. 
Memori7.area şl c:ăul.arc.a de infor
rnr..11i codlfîcate sînt func1ii Cunda
mentale ale. Cl>mputerlJJuL, ta cni•e 
s-n considerat normal sli se 1•ec11rgd 
n1nd ne<:esară intr- un fel aulomn
Uzarea proceselor de document.a1·c. 

Dîn momenlul in care rntt·egut 
conllnut al cotidianului, sau ol al. 
tei publlcntli. este clabo1·ni de că
tre com!)Uler pel1ln1 culegere, C3tc 
uşt>r să oe inchrp\.l im reali1.area 
unul silitem computerizat de docu
mcnhh't> care 'Si1 ail.>(1 te.~ tele innw
gazinn(e 1n memoriile sale cit' inn-ill 
cu dlsc magnetrc. 

Primele documentări 

computerizate 
Banca de informapl a zia1·ului 

„ New Yt>l'k 'l'!me<;'' tnnsUlu le pri
rn1.1l exemplu de lTanspuner:? A 
i.crviclului de documentari! l'('Clac-
1 ionnl _pc computere. BanC?n de Jn
rurmallf a zfarului .,New York Ti
mes" a Cost elaborată şi renltwtă 
în cinclnalul 1968-72 şl a lntrnt ln 
funcitune între anii l072-197a. E:l 
a ap~ru1 in primul r ind ca un tip 
de serviciu •_-e trebuia oferit unor 
nbona\I exrerni şi numai margln'll 
cn se.rvlclu allemnUv rat~ de ser
viciul di:ieument.ar de reclnci;e ln
tc1•n ln ,.N. Y. Times". Totodată, 
•. 1nro1•tna'tion Bank" n npllrut CLI 
dl lva anJ rnai de\tt+~me raţl'i de a-

dopl-<mm tfo slstemr. electron.ice pen
tru pi <>fluol'rea şi redacuu-ea zia-
1.11u1 : lnlr-;idevAr, ti lt:'!st. ml;rtldl.ls 
lu . .N. \ . Time;" unsister.i etllt<Jrtul 

c"lmpJct numai ra sfîrşlltJI anllc.r ·10. 
CYvinlelt'. cheie şi e.xtr~ele. ob

tlnu1e de un personal spec1allzat 
sn LLcea•Hii problemă, situ tntrodui;e 
munuaJ ln te.rminale video in com
puter, şi se referă nu num31 111 
nrllcr>lelc publicate in N. Y. Times, 
t I şi ln o sel<l<!lie obtlnulil clin 70 
tle alte publicai îl (ziare periodice 
ele.) ; L~xt..ele complete ale artico
lelor sim in schimb mcmociuHe pe 
micrnC.lşe. 

Actuala bnncă de date cuprinde 
oprlltlpe :I milioa ne de documente 
şJ ca•eşle tn rllmul de 250 OOO de 
l.locum~nle pe an. Dln ele jumătate 
so referă la N, Y . Times. iar res
tul la alte publlcntiJ. 

Aboi1ulu1 la Banca de lnfo'l'mntli 
are ncceli ln slsiem J>rin i1~termc 
cl iul Lillliz{lrli unul termlnal videri 
Şi ~Une Ît'ltreb1lrlle Ilaie prin CU
vlntţ! cht!ie (fncluslv num~ pn>prif. 
lr.icnrl t!COAral'ice clcl pe subieute 
carl' li in!<·resea..:1i. Ace'{ te cu\•ln\e 
ctwic sinl t't>nfruntate cu cele din 
calulo~iil memor izat in computer, 
şi prin l r-un dlnlog intre abnna1 şi 
i;istl!m, S(! :\Jtmgo la seJ«tarea cu
vl11tl'lur chele r.:orespunzăt.oare. tn 
aci.:st moment pe t."Cranul termlna
lului se pot l'lbiine ext ra.sete cljn ar
Ucolele '>c.ll!Cllonate in ordine cro
nohJglcil s.iiu în ordine cr-0nologicA 
inve1 su. 111 c3.Zul ln care <·onsulla-
1 ~n <.>"trmeloJ· nu sal!Sface exig_en-
1c!o ab1mntului. se poate cons!.tltn 
articolul nriginal reprodus pe mi
cro!lş~. utllltJnd numărul tic rere
rln111 care este indicat pentru ri~ 
care (.'!I.tras 

StruclurrL şi „sollware"-ul de 
ge.<rllltne a N Y. Times rruo1·maUon 
Banc e\•oluează in pre?,ent sp1·e so
lutll tehnice şi organi;r.al'lrice mal 
m1)dl•l'ne, rnre Lllld sn o ap1·oplc 
tk c~c •Ylai 1·ecente b1ii:t1.1i de in
fr.lrm·1m p to!'n tr t.1 zla.i-e. 

B1ml'11 tle ştiri „ DE.A" a Age1i1lei 
1111111.me A.NS. A. es'-1'! struclu1"1.ltă pe 
etJllc21)I · Hirnllare cclt11: upllcale de 
N. Y. Timt>s ln fo rmaLlOn Bani< în 
bmm c~lor ment lonu'le clt'jll rn <:n -
pllnlUI l>l'CCedetlt. Ap!i<:a.rtUt cOll'l
put('l'UIU1 Jn serviciul de documi!n
lurc nl redactlel .• TnrQnto Ol~be~ 
s-n l'C..':tll1.11t cu clllva a~ in tntir
:-lerc "11ă ele N. Y Time.-. 

1\ccno;t11 a dus I:< concepcres unul 
"•Sll.'ITI d~ lrAlnre n tell.'°Wlor sub
:-lanţlal clifttril rle n ncestuio d1rr 
urm1l 

Nivelul de aultvnnll1.11re al 1>Crvl
cll1lui dt! documentare al Tl>rnnto 
Clnbc e;te ma1 ridica1 det"it in ca
/.UI nn:1liwt nnterlor - ni N. Y 
Times. 

F'unct 11 le care se aseamănă. cel 
mn1 muli in cele rfe>uii cazurî slnt 
cele 1·ererltoare la cii.ularea Jnfor
mallllor · nl)()natul „poartă ilJP dla-
1011," cu bandn de date prfn tnler
mc.'Clh1J lc.rminalulu1 videt>. ln CUT.Ul 
„ 1r 1.?ronto QJ()be and Mail „ 1e Pol 
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Documentar internaţional 
oblinl? ca rfu.puns 11J sistemului nu 
1„.:<ll'usc din articole, ci lexlele com
plete, Iărfl a f1 nevoie de consut
t:lrcn mkrofllnaulul co1·espunzf1tor. 

J\c('<tSUi din urmă pos1billU\U: o
feră nvantajul că !ace mal rapidă 
consultarea textelor Integrale. dar 
in1piedică o vtzltinnre n cnrocteris
ticil11r ~r:ihce ale oriitlnnlului şi a 
co:ite-:tulul pa~lnll în care era si
tunl. 

Vinderea ioformatiilor 
l 

C:onstrulrca l>uncilor de informa
lii ziaristice de dimensiuni mari 
p1·esupunc invcstllli şi cost.uri de 
utilizare care 1şi găsesc cu greu o 
justificare economică in lnl(;ldorul 
unei edlLUri de pres". 

Di: acc,•a inform:1\iil<' nwmorl?.{1-
1,. t>l' c'Omput..•r tr.•buil' t•tm„icl~rnl•• 
dreJ)I bn1.a pen11 u nQi tipuri de 
prticluse sc:rvicil în aşa l~ incit o 
bu nl1 par\e a costurilor dl! d<"'l.Vol
tnre şi ullliwre sl1 p•nh1 fi rec!.1-
pe1·atiî din vinwrea m1orma\Ulor 
r:ltrc tlhm\i externi. Pot ci)1~t itui 
obiect de vin7.are tn slr:\lnătate alil 
consullnrea directu a bllncl1 de date 
cu terminal, cit ::>• CUl'IliWre.a de 
(•xu·ase sau de texte Interne pe 
t.:me şi 5llri ln runc\ ie de exl~en
\clc abonnţl101·. 

Con.'ltrulrea de b:lnc1 de informa
t ii lo nlvel nn~ional, Mu chiar ln
terno\lonal. cărora să 11 se alăture 
bfincl re~ionaJe şi locale publice şi 
particulare, pe lingil faptul că 
c·orespund nccc..'>IUi\ilor dt- împărţi
re a sarcinilor. tinde spre satisCa
ceren exlJ:en,\.elor de info1-mnre com
pler~1 şi de ma.ximl1 dlfuuire. 

fn.-cind de la un ~ervlci u Lrndl-
1 Iona I de d0<·umentare la o bancă 
de informnţif trebuie s't se mti.ezc. 
ac;ad;u•. nu atit pe autornati?„arca u
n1>r opera\h vechi, cil m:ii curind 
pe i,;tabili1•ca bnzelor pentru ser
vicii infnrmali\•e no1 şi mai com
plete. 

Porc cert cA înseşi modntiw\ilc 
dl? m1?morlznre. dl? ~es şi râs
tlindire u cunoşt in\clor se ww 
sC'himba sitntllor in Jntn tlic;ponlbl
lhil\11 de bănci de dale extinse 
treptat 111 noi conţlnulurl 

Rolul clcsl f1şurat de in!o;m'l\ln 
scrlsi1 ca vchlcul ·fundamchtal de 
d1Cuu1re n cunoştlntelor va !I mo
dificnt I.replat de accl•sul la băn
cile de date prin intc~rmc.'<ilul unor 
t•o!J·mlnal~ înt.cnicliVt!. 

Are3..,til schJmbnre în modalllil
t1lc ele transmitere a tnforma\illor 
nu V!l Ii lipsită de efecte asupra 
metodelor şi usupra con\lnulurl
lor invăţăminlulul şi nsupra , call
lăi li" cullurli. aşa cum accesul în 
t imp real ln Impunătoare struclurl 
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de dat!! inreg1strotc pe memoriile 
computerelo~r va avea con.sccln\e şi 
nsuprn 1-.;>lurilor şi asupra carJcte
l'lsticllor lutu1·or m1jloncelo1• de In
formare. incepind cu cele tipurlte. 

Dispunind de o bnnci1 de dn!e 
pe cumpuw se 1>0t realtzn : 

• conectarea la rcieuua telcloni
C'li nornmJ!i incu de pe a~m. 1:ir 
în viilor ln sisteme mol comple'Ce 
de rc1elc cu bandă l:trgă : 

• construirea de servicii de clo
cumenlal'e de mare capacitate, care 
m1 pol fl realizate cu mijloace nl
tcmatlvc. cu posibllilalen dc inc-.ir
care şi de consull.nre imediată dl! 
tl'rrninnl vidc.-o. .ohlft•I !le -.rrvicil 
de clocumentare pot fi rfispindlte 
rn mvd aproape neliml lat şi cu un 
cost uni lllr de memorllr.are jn rn
pidă scădere ocltnii cu evoluţia teh
Mh.J~hlor de bnză : 

• un acces aUl local cit şi la 
d ist..1n\ă r.u viteză de cîteva ordini 
rll' mltrim1 peste acL>ell u mijloace
lor 1rarht1onnle : 

• s.cleclnrea rapidă n ioJormn\iel 
exacte ln momentul dorit dint1·-o 
cnnlllate lot mal mar<' dl.! dttle dis
ponibil<". 

ln anii '7CI se nprecin ca in!or
rrul\iile sub orice rormi\ inmagazi
l'lflte se dublea7.ă ln !ie<:arc opL ani; 
în anii 'BO se consideră cu ncest 
lucru se vn înlimpla ta ti~are cinel 
ani. 

Din acest motiv. pe pirul mcm
dial ne ofilim in prezenta unul nu
măr tot mn1 mare de bllncl de dale 
ncccs11>1Je publicului. Dar, dincolo 
de numărul lor, importante sinl 
c:illtatt>.n şi cantilatea inCorma\lilor 
inmnr.azJnate, care în urmt'ltorli Rnl 
vor suferi hnbuni\tlitiri conltnue. 

Video tex 
. 

ŞI videodisc 
ln continuare ne vom r eCerl nu 

atit la noile mijloace de lnfornlru·c 
ln sensul strict ni cuvinlulul ci mal 
ci :.grabă Io realitil\I cu care inlrea
~a lume n info1mnţlel. şi in<leosehl 
cen o llpăriturllor. va lt·cbut să se 
confrunte în urmtiwrli ani 

Termenul \ ' ideotex de-;cmncază 
doui\ tipuri diferite de aplicaţie. : 
vldeotex-ul cu difu1.are circulară, 
cunoscu\. deja sub numele de lclc
te>.'1 s1 videole'\-UI ihl~racUv. cunos
cut Ş1 sub numele de \•lewdala. 
Ambele constau în recep\lonarea. 
de către un eleborator vechi. a 110or 
•cx:le şi semne gl'al'icc s imple pe 
televizorul obişnuit dm oasele noas
irc, adaptat în mod corespunzător ; 
deosebirea fundamentală dintre cele 
douli tipuri este că vldcotexuJ in
tcrl\ctl\1 uti11zează drept. vcct'Or pen
tru a ajunge la nbonnt re\caua t'e
lcConlcă normală. 

Primul tip de video~x se 
c•unsiclcra si cel mai ., vechi„ 
tre noile mij loace de into 
Televl1~rul utll12at nu treb 
fie near>:irat in culori, deşi u 
rea relevlzoarelor in alb şi 
de\•ine un element de rest • 
a pre1.enlărli grafice a ştir.llor, 

Vidcotexul circular se d 
su bstanpal de acela Interactiv 
oarece. spte deosebire de ac~ 
u1•mă, renJlzeazti un lip de 
nlcnpe monodlrecţional (sau 
singt1rl\ direcţie) in tre centrul 
\5tor şi ahona!I. Din acest motiv 
mi\rul de ştiri este transmis in 
ciclic şi continuu, bulellnul de 
c1we poak Ci disponibil este I 
laL la cttcva sule de P3Rtnl. cu 
dilin sâ n u se utlll1.c1.e in 
girne C'lnalul de televiziune. 

Deslgui, proiectele de apll 
videotexului clrcular au suferit 
cctjnlri din cauza aparlţlel apl 
mn! evoluate reprezentatl de 
deolexuJ ;nteracUv. 

în compora\le cu vldeo&ex:al 
cular, în videotcxul in~v 
daUtiillle de transmisie sint 
plet di ren te ; in acesl Oll7~ 

e'CplO:\teazlt. llmpU morU Ai 
I r-0 nsmJsil de teleV(!ziune. ci se 
ze~ză reteaua lele!onlcâ pub 
AC'esl rupt fOC(' posibilă o Cţ)IQ 
care mi intr-Q singură directJe 
abom1t, ci bidirecţional . 

ln trnciL cillalogut (lln lre a 
computerul central esle 
tnternct.lv. sintiem io prezenţa 
mului sistem de transml~re a 
t•!lor în dubll1 sens care va fi 
pt>nibll in urmăloril ani la 
tlt> m:isll. 

Aparatul abonatului va fi de 
fcr!ntă un teteviz-01· color cu 
n ul m'll'C p<mtru a permjte, 
problome de bun!\ vlzlooare, 
?.entarea pină la 25 de rindurl 
40 de oornetero fiecare. 'Flreste. 
tclevl101· vor trebui adăupte 
c·Uitclc tl<' 1lctodirtcnre şi. de ID 
r<'l'en\ă cu re\eaua t~leConlcA 
dem). 

Lcg6turn <llntre abonat şi 
laloJ: şi deci !Impui de utmiare 
1 e(elei telefonice. esle limitat 
Ump~ll necesar pentru a pune 
trebnreo, A efectua cercetare.a 
· crvicille de documentare elee 
nlce şi u trnnsmlle răspunsul 
rormollilc transmise abonotuhd 
memo1•izatc şi în cazul aceida 
memoria in ternă a aparatului 
tl?levlziune. 
în ce priveşte serviciile care 

r! furniwle nbona11tos• s-a 
deja că vidcotexul cirealar 
ti-Jsăluri care tind să-i IJml 
aplicarea comparoliv cu Po 
tuţtle vjdeotcxului l.nteracU•. 

l n cazul vldeotexulal ID 
s-u vll'.m l că inslişi nat.ura sa 
cu domeniul ln!ormaţUlor pe 
<.'I este :în mllsurA să le r 
sl't fle potent ialmente nelimitat. 



Documentar internaţional 

Terminalul multifuncţional 

pc;slbiJilăţlle concrete de dituza
rj! ele noi mijloace de ln1l0f'n1are 1 , 

d~ Ja ~ldeote.'= la v:b:leodisc, vor !I 
Jn mare .rn.ăsw;ă legate de dJsponi
bllltatf'll unor aparate termtoale l.a 
pr:e1Uti accesibile. 

De dtlva ani asistăm la o evo
lajie oare tinde să t r.ansforme 
~p1Dr1-1l " de leleVIz1une dJn ro

Îul !jâu tradi!Jonal de apar at ter
minal al unul ştslem ~e telellri!ti
we rn acea mol av~n$.at de ·!.er-
mlmu audiovizual a l un ui sistem 
c:l)mplex de telecomunic,aţLe. tn 
accastl\ opllcă, recepţionarea qe 
f.etnn alc cores.Pu.rizăf.oa:re TV-ului 
ll~lm,tl. altă.tu.Hă din tmagint şj so
nar s.c;oc!ale. devt'l1~ U'naill-nt-re nu
meroasele fun<:\li ima&lna,bile ln
tr-uu viitor apropiat: 

Jn leg~tmii cu posibilităţile de a 
aveji o i>lală de tnasă pentni \Tldeo
t.ex - tle ,de t.iP clr;c~tl a.r, tf.e jn
te.'f!ctlv -- se observă că l:a 01-a ac
!udliî J.nairlcnt& 1n·flue.11 te1 circulle
lor auxlUarc de codl'l'fcare pentru 
nd~piarea unul televizor coiot: pen
tm recepţionarea \'ideole~i.ul ul est'e 
~Iii ou 50\~ din cost\11 de >ba1.ă al 
wlevlOOtulul. 

Reducerea unei astfel de inci
dcnje sub 20% J')are o oon:dI\.le esen
tialii pe.n h'u a permite Q difuzare 
pe scarll lar-gll a videotexului ; se 
ap11eclază cil o asemenea red:u~re 
poale tI rea:Il,;a>.tă' în 4-5 ani, :în 
t!Qul in care ~e ajunge la o sl.a.
ţ,fllre grabnic.ă a standardelor pc 
plll.ll c.m:opean, 

Dar asupra faplulu~ cji videpte~ 
xul poate deveni ·un mijloc de uz 
C3Ş1.c. l)ăredle 5iot desllul de con
trovetsat-e, Şi în lumina experien~ 
~or ncga.Lh•e inregi~te glriă 1n 
Pmentt. -

Polrivl t un or expll,'r~i, este pt,f<in 
P~batsU ca vrdeote~u1 să fîe u,n 
ll'la)JQC de. ql:strlbuire a infomnaţl!
lor pu!)Jlcului in .general, coropara
Mv c.u ziarul cotidî.q.n. rndloul Şi le
lev~zlun1rn. 
Al:re~rata fortli a vldeotexului 

"'lie ~°ct?'.:!a de a face· .ac~lbU l'ler 
~.nelo!· 'ParUoular-e :ţral\<lirea la .dis
tantă 11 dalelor. io.tr- o Qa-reeare m~
i:tţţll aşa c.um _personal compute
~lM llermH.e tirala.rea datelor pe 
P~l'lll loc·~l'l · 

Un:ecrj videotexuj a fost definit 
un -~ervfohr de tratare n ~nf.or.nra'
!Iiti Pe a\TC lo\l i1 IJ<Îl uli:ljza fl) rA 
~ !JP nişte apj;?ciaUşfl to domenial 
rnwrlJ ln.(r:u.matiei. ' 

8~11 llt ceastft vfzi\Jne se suSOne că 
. ra nl casnl'<: 11 a p°li:rul 'Pentru 

:•sl:c{f~. în timp ce te!U'11i naluJ vl
qoo " e&te un ~fparat Dfr•fesional 
~ u t h1ersonal de lµcn1. P ri.o urma-

• e.rmln:tlul \'ideotcx ·ar Ii menH 

să .devin~ un fnslrument $Pl!CfO!i
l'Ăll, separat ele aparatul de tel<evr
wr din casele noascrc şl re;o:erva1 
in exciu$1\iţate comunlca\.fllor cu 
1m1,1mHe c.en.h·e. oe sei:vtcîu sau în· 
lre a.bonaţi. 

lnt:r-adevâr, esle i>l'evl:61bil tu 
ln ju1·u1 ,.oonnlul. b!Urfnu~uf televi
zor·• i n urmlitiori i zooe ani se va 
Rutea ds?_volta fn mod modulai· ~
numllCll . t>cinU·u casnîe de l'n'.1:-<'rma
IJ e şl dls't;ractie ". 

Es~.e important clu obser v11c cu 
această apal'atutql 1mmple.'<A e.-.fllt:i 
deja, ~ c."î. P.(!111.i<u u.rquUorli an.i !;e 

'!şteaptA ca preirU1-Ue. sâ ff{: l:eduse 
fu nşa fe.I incit să_ facâ µfa\a con
Si$iemă şi l)e'1'lt11u a.~amblacea h>r 
i~1 ş[sleme c~mple.~e. 

Concluzie 
Crtt1orulwt alent a l paginilor nue>.sl.l'.!i 

cărti 11.De b cremene la şlllti iu·' nu 
1-a scăpa~ probabfil faptul că sca
den~e even.lmentel.Qr semn.ificati„ 
ve ale acelui procies ~xtr11ol'dlntn.:, 
ca.ro porneşte c:le la aţ!.e mai vechi 
t'omlc. e.".' i·esJve rup~tre ~i:riă la 
ce1e m$1 recente mfjloaae de co-

A lucrat 
totdeauna 

cu răspunderea 
profesională 

şi cu sirguinta 
omului de bine 

L-am ou.nO.'itUt• pe llh\..t:t'CEL 
CA1 ... r.AŞO cu mulW 1111! ln ur
mă, 1a pup1ica·1 rn ,.A~r1cLl1'lw\a 
n<;>tiă ". Era şef de seci1e. iar -ei.t, ~hl11 
ieŞll de pe băncile FacultAjii de 
:dad&Uoil şi proaspăt angajat al ga
zetlei amlntllc, fi fusesem iincreciln
titt .spr~ a-ml sllil)ra:v~nea uceruda. 
A J~t,,.o nu mrrn~i cu. răspun
de.ro;i pro!esf(>nlstului ~1 c'll :>jirguiri
\n omului de bine. dar şi cu IH.lell 

dlq'ufoe de sJ,ne de can• ouinal ini
mile cu .adev-dr1ll inat'! $1nt. in stnre, 

Dt> pe. ... ~ trei deceu.îi. ziari-S:llt t cr,,. 
ll\Un,r~~ 1vf111·l'el Calinnt1 a a<1~lonnl Îll 
1?1'Ch'l1 a:f'ra.1·ct1 ln .,Agricultura nnu~r·. 
.,Satul -'>Qcinll$l'' ~I „Agrl~ullw·a se>
cialislă" . pa,glnile qe r111A!fii. rQpor
laJele şi arlicQlcte sa.Ie fiinrl Tnlot
deauna de inalrtă I inută gazeUh:eJ.ll<;cJî, 

\ 

mu1l:lcmre, s-nlll pre7'A!r! lat ~ ln!cr
\"alc qln ce trt ·ce mâl mici. ~i e~ll' 
t•ef'a ce Slaracter.izc~ ct'l mai m1.1l1. 
®Oca ooast.rli, un rl tm acceJ1erau de 
sl!bimbnxe. 

lntr-ad~vfir, ~cii şe ana!i:teazjj 
momentele c~e -mai st!h'lnliicatl\rC? 
·în cvalu~a mijloacetor de com1J1nl
care din epoca prl'!.iSt<n·lcti şi a îs
to11iei antice · ·vwern ritmurile 
de SCA'imbare în perioade de mi le
nii cel puţî.n pmă în e.11oca aenaş
fettll, epoca lui Gulenberg şi a Iul 
Colwnb, a fornlă.ril .stat.elor na,(io-
11ale şi a Ref-oi'nlel protestante. ' 

De la ~ere i'ncu 'll!e SJ? sch' m. 
bă scara Umpul~\t şi PJJlsalli.l:e 
sehimbih:Jf Jn domeniul mi3loacwo!· 
~l a formelor de c0mun.Uuu·e : s-u 
1rccut' trep!.al. ele la 1-etei•i rea; _l:i!m
porală a ~11h.ih.iJ la aceea, rputem 
spune, a deceniului_ t>cmt.ru a ne 
da: seama de aceasta nu w·elruJe sil 
racem ex.pmicmţe deoseb!iie : <.-11'\e su.-

llciept să privim . .:u aten.tre ce se 
intimplă In dimen..'>iunea vîe!îi nrnis
lt'I? ~Uc:lfenc. 

Thw-a9cvlir, trecem cu· muli mn i 
:nal'e viteză <lecit aceea carE: nie-a 
dus de la •• cssec est pcrclpi" la „ to
iţito cri;'o sum •~, la C4ndi\!a z.Uellilr 
'110ristre 03.l'C se poate ca1'8cterfv.a 
pcin motto-ul ,,comunic. a Et(lÎ c~tsl'" 
( 11 c;ommurtico. - ergo sum''•L 

'DMctueere sl &dinpl.ite ţlt> 
EmfliB QQSM.I\ 

rli11t1nfilndu-50 prljl 11atos l't'\'ltlu~i,,_ 
nar cun<,1~tere aprofunt101ă a 1e
n1t1.Î teii aborda.te. stil afos, ncW"a
tcţc. 

Ml-am Wlilrtlll şl-ml voi amtnli in
loldeauna cu o sua\•ă U-esăthie d.e 
su:fJ.el de lit:ă:ritl de llllltlif!i\ pc 
care î1 suqp1\lndcam in privire oti 
de cite od il puneam pe masă .in 
manusecls in cMe, o!tinchi-1, de.\co
per-ea o r.aw a reuşU:ei gazţlăreşţl. 
Dar nu uit nlcj mihnirea cu care 
mii do~e.nea - nlclot'lata pc un lon 
de Sll•Pettfod!ate orr cu ar(1ganţ.â , 
ahlnel Qind1 11ural: de condei, lăsam 
vorbele sa zboar-e pe dea.c;u pra Ideilor. 

ln ~~ Oe iÎ Priv.ea, a fo:.1: un 
l'U:b.ifo-r pfoă la pa llmă ail hmb I 1 

n<>astr~ şj un neobosit şleJ;ul lor al 
cuvJJttulul. tal! din '~.şltm1l t'ra?.elQr 
snle irumpea Impetuos- Jntotaeaun11 
r<Jeen. 
~tre ~ottmrul lu1 1974. o urunţ~

boa.!ă l...a obligat să se :pensioneze 
ina.l:nt-e de v:reme. MreBlcl~ îi .aoor:
dau al1unct şansa $l.liJ)J?aYie11Ui.rll pen
Lru ma:xtrm:11ni tl(li anL Mia.rea \~itn
llţale d~n l·nuiPUl l.U,'i atH de p1Ji„ 
pîn.d, nedomolli:a lui dr'<l.!WStre doe 
vlat.ă sl de oamen.i'. b-au aj~lrtt să 
invingâ - c1,1 preti.J·I a~'Ho.r suit!r:ln
ţe I -- ueie1•tlitoa rea boalli1 lim.p 
de ap1·~::i;t>e 13 ani. Ztle1e trecute, 
veste.a trecer:it lui w n&ilinl:ă ne~a 
·cernlt lnhn11e, lle--8' mooţ()şat' ~ri
vivl le.. Ne-a păţă.">ît 'u,n pri-etan, a 
dlspărb l un P<'ltimaş. it1 bi tar al etr· 
V{4'(lU1U·Î. 

P@l\IBILIU V0.ICULE.'3CU 
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Panoramic extern 
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Valoarea lui 
Sd reamlntlm un t>i>isoc.L 

per r<'cut, t.'4ra trcculli, 111 
Fran.ia . Con.slllul con~tit11ţio-
11.al ol fdril respir.o.· un pro
iect de lege prlulrd d rrptul 
de proprietate 0$Upra orr;a
nelor de prc11d, şu•1inut de 
ouccrnul ClliraC'. pc moth.•ul 
rd acasta 11u asiou.rd ,ţuf iclen
ttl „1JTntcciie pc.>nlru pluralis
m ul presei ". 

Deşi declarat lll!C:Mt'ltltupo
naJ, proluctul a fost aprobai 
de majorlratea conaervatoarr 
;,~ AduMrea N11tlo11al<l Jnm
CJP~d . Lei urma •irm<'l. .~pu
t1rau ad„J?ffl 11oli IPgl. ad1,o
r ll nu s lnt ldsatl de ca.pul 
lor! A stfel, se l11t1.1rzlcc unui 
cd1tOT sii /ic p rnprlelarul a 
mai mult de 30~ 11 drn pu bll
t'atftle polltlcc $ t qp11erale a
f late în circulaţie la ni-vei 110-

rional. :\'oul act l.e{l i •l~th> a
nu.la leoea anttiru~t. l'miacl de 
fo!ltul gucern socla lbt rn J984, 
prin care se limita dreptul de 

ZIMBABWE: 

Retea 
~ 

. 
proprie 

Eml&iun1Lc de tckulzhmc 
Cranşmisc de la H4ra ro, ca· 
pUola RapubUcil Z fm babwe, 
c.coper4 nst6zi pestl! 60 la. 
sut4 dili ierlrorLu~ tarii. Po
trlv't celor s p1Hc ele mini.,. 
t rul lp/orm11ţ11lor aht Zlm
b4b wc, se u.rmcire9tc punerea 
ln funcţiune a unul post de 
radio care sif fle 1'CC4lpţi,onaL 
fn orie a colt al ţd rii. Este 
oorba dr „Radio 4'·. far emi
slu nile Mie uor fL de.9tinate 
a.ctivitaţll d in ~coif. precum 
ff peritru iMtrtdrea adulţilor. 

1% 
proprietate la JS• 11 din publl
coţiite editate p'! p!an n4ţto
na.J. Nu era, La 1>remta acre4 , 
nid un ,ecret rJ kgl.;lat'>rt1l 
lncel"C4 să hm !teze Imp eriul 
editorial al lui Uobert H„r
sa.nt. proprietarul a drca 40ll u 
cb11 7iarelt de dr1·11Ia:~ 110-
ţlooold dm Pam. precum şf 
a 1311

11 dln cele prot'lnclale. 
Ceea ce le ern tPam11 celor 

9 m embri ai c:>n~Hh~ltll con
stiturlonal s-a fJC"tl'e<'ul. De 
curind. judecdroru[ Claude 
Grellfer a 11i.<1iat rontt> procc
cLu rHe de ct>rcerare im pnt rl I'« 
edUQrurui Hersant ~I a 11 dht 
dfrccwrU 11d l. MoUou.I 1 Lc
{1C4 .9c r<•f eră la 3<1111. iar 
sărma.tLuL t!dltnr cl<>ţinca„. 
doar 2911 n d in. m a ju l 11resl.'i 
f ranceze. 

Si dacd toi it pnrmlre lr
ui:a. lierson1 intenlfonc.aza $n 

obfiîlă acum ~i mnJvrltatett 

ac1iw1ilor u nula d Ir PO·'' urile 
de televiziune. 

de " presa 
Conform datelor 0J1cial<t!. in 
Zimbabwe 4par dou4 ziare. 
Jn.~lf pla.n ul d e dezvolta re 4 
mijloacelor dr hrformnre in 
masd preucda ca, !n Jurul 
a.nuLui 1990, $d existe S0-40 
de. pcrJodf.ce. 

Oe asemcuca. t1$lc in curs 
de con~ t rucţlc <J ~tatic de 
emisie 'rv în oraşul G wer. 
Acesta va putea sli orlourc 
trn11smlterca programelor el<.? 
tc1eclziune zimbabwiene şi ffl 
st rdl narate. 

Anticonformism 
Fldi!I lcocndel de anticon

f onnlsm cu C'arc esrc aurt>?· 
lat relatt.!Ul4 aoenf1 1le de 
presa, z1ar1stul vc.st-aermn11 
Gi,nter Wallra1f. autorul car
ţi t „Gattz Unter„ (Jos d e tot), 
a adus trtbunalulu l drn oas
S<.>ldor J un sac plh~ dtt pan
to/i dl' ba11cl1ct foartr uiatl, 

ca pic.se la dosar, ln cadrul 
procesului de defdlrnaro pc 
care 1 l-o intentat olonntttl 
otelului ticst-germa11, concer
nul Thusscn. 

Potrf.vit lui Wallraff, care a 
lucrat ln Tl111ssc11, dcohlza1 
1n murcilot h111orant t1crc, a
ceşti flattlO/f de IJCl~Chl'I fl<JI 
I 

proba ct'S grupul Th11sse1l nu 
jurn1za in<:41id-minte de pro
terţu? cdifpei de cUTdf\r e din 
C'arc a /dcut parte. 

Prima z i a proceJUlui a 
fost in parte consocrard u111n 

razbol de cutnnte in lepdtu
rd cu mu.ncltorU angajaţi 
t!'mporor de Thussen. 1n timp 
C'e Wallralf •i:orbea de M1>a

"ten1 inchinaţt". <tt.'°'f ltt( 
orupului a insistat 11$tlprd 

donumlrU de "colcbOTatorl 
rHn exterior ai. lnLreprfnderUw. 

Dupli rum se şi.ie, z iaru tuL 
vcst-oerman a r.ove~tti tn 
cnr,ea sa experienţ ele haDtce 
prin cttrc trec mu,ncit orU imJ· 
(Iran ţi in Germa 11 ia fcd:eraM. 
Degh izat ca muncitor rul'c, e l 
a lucrat la mal multe socie
tcfţi, intre ca re „ T ht1$se p" şi 

,.McDo nald". 

Se intăresc 

monopolurile 

in Belgia 
Contt.nwi moMpol ttGre4 

m l)loacelor da t1t/orntare ln 
masd din Beloia. Estir 11e>rb4, 
de această daCif, de t ta.nsf e
rarra tn mlhtilc unor parU
cularl a co.1uilutu! de teleul
rlunc TVI , 'J)(? timp d e 9 o.nf. 

Si ngura. co1td{ll~ care U se 
puiu n.oUor JJ>roprietari e$te 
ca o parte a s ubiectelor ce 
le propun telespccta1orllor 11 
fle Inspirate din realitatea 
bclgia11ă. 

Prtntre acţlo1tarfi de ultimei 
oră ctl staţiei TVI si.1• campa· 
ttia lu.:i:emburohci de l'Gdfo· 
televiziune RT ~i clteva z14re 
belourne de llmba /Ta.nceuL 
Se ~teaptcf ca primul~ emi
siuni a le stafiei TV partlcu· 
lare dllt Belgia scl fie dl/ u
::-0te htcepind din cea de-a 
doua jumăta.te a !Jl!ClltU i an. 



o( carte pentru o • • • 

toţi turiştii 

tn li brarme Capitalei a 
apărut u~ nou ~dl~m pc 
teme Lur1s-~lce mi1 I ul al : 
CU NOI LA DRTJ1\ !" , re

dilct.at de Costache 7.meu, 
l<>a~1· lstrate .ş i l'>etirc Ba
ron i-eprezont1nd nn g)îid 
tu.ris.Uc uLU tuturol' ceJ.or 
ca.re doresc să n.e vi zii:e'l.e 
ţp1r,c1. 

R omânia dispune de po:
sl bil i tăti turîs tice şi de t1•a
tament dintt c cr;!.}e mai va
rJattc : tra tamente IJ>alnca ~ 
re, vacau.te fa mure sun Ja 
munte, Îll za.ne cu folclor 
românesc a utenţic, t u, v.~.s
t1gii ale une-i istorii r:'ld1l.e-
1~are, cu monumente nrhi-
t«aot()nke de v~loare ,un..i
versal ă, cu rezctt vt-? na ttu
ralc, boktnicl:?, g.;,\?Jogice 
etc. 

Oficiul Naţional de Tu
risn1 ,,Carpa_ji" uiler~ viii
_taiorilor clivetse r~rngra

me : exeurs U prîn ~otiele 

foJcio.rice Ş:i de l.'liltercs is
.tor.ic, pc Dunăre sau în 
Deltă. Tur,i:ştli şLdHni se 
JX>L afla 1nk-o adcvO.rată 
fncu.rcăturâ, :fîind pu~i in 
situaţfa de a alege in l-rc 
·~cl iversitot~a mun~ilor El-

veW•l şi ifru (nUSl!\De rl
\'Îer~î !1rai1ceze- . 

Ca!t'Lea r eeenf apăru.tă 
a..cope.vă un gol J.n libera
LU'i.''f.i de spoci·şHtEl·te, pre
z~:rrtw:id , detaliat, eele mai 
au.n0scufe trasee ·ale tării. 
Gblch:wile Luristice pttbli-
c:;<tte pfoă în· prezent -
monografii se;u1 s tud U, a
vi nd in cea mai mai-e par
te l,l:l-1 c:arructer ge1~e1·al -

tmtau o a:numa ~on~. Ohl-
, ciul de f1:1ţă ia in c;oosicle
xaţie :t.on.e lll t1.rner ousc, 
practic ·intreaga ţară , ur
mfad t;tPî trasee ales~ cl1 
grijă, i,n func~1e ~m de 
frumuseţea peisaj ului, rut 
şi de imparktnţa <i>bic-citi
velc).t' tµti s tice. 

Se p1·erGinhii astfo1, i n 
r ezumat, :fiecare tr;,1s eu, 
a1ăturb1ic:lu-i-sr cHe t> f:lşă 
Leh1~tcă a r>rincl palelo11 o
bfo1cti vc ·ca.1;e pot fi v1:1i~ 
taite. şi lista 00mpldâ a 
~osibilită'ţi.lor de eazarc. 

Ll continua1re. sînt de
sorise locaJitaţHe, m onu
mentele, se dau de'talii 
priv-ind 1storia locală Ş;l 
fo1cl0,11uJ. c;lh'l Z<>nă, rrten
t:ionmdlu-se legendele 1CJCll
·rJfor şi prczrmtinc.lu-~o, de 
asem~ni, personali tăţi!P ls
i O.rice şi cultu mlc aJ;e eă-
·TOr 11umc sint lega te d~ 
ă~_te- 10.·~tăti . 

Cartea e sor isâ într-un 
sLil captivan!., cu umor şi 

adună la'ola:ltă informa~ji 

(bine documentate) cu is
torioare an:i\tzaa te. Şi 

esic, perntwu oricine , o loc
lui·ă agreabt.I~ şi Lin [Q(lr
te practic ghid L1~risti,c. 
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• Organiu.pn ae 
slndfca~ din redact!a 
z1t1rulu1 „Cuvfotul nou" 
- C()\'3!,'lla a lni(iot, în 
tadh1l activltătilor con
:..aar.at.e inlîmpfnun i 
Conferinl~l N~ţionnle a 
part1dul1.1i. un concurs 
inl'rc redac!J>1•1 ventTu 
cen mai CJ"\.lmoasă pa
glnil special~ şi cel m~I 
interesant report.i1J-.an
cheUL Etl !$te n1l'ni~ sil 
stimuleze sp!J.ftl.!,l de 
inilk1tivă sl efmiunlc 
dedicate inf1lţlşări1 cil 
mai vci·idice A marii" 
în.făptuiri :i<H:lnUdte de 
pe moleagunle judetu
lul dJ n curl>ura Cat·pa
Ulor. 

• ln mlfmr>lnnrcn ll
eelu.Laşi even1ment, un 
<."O~i-s slm ilar a Ctl.'ll 
init lat h1 ::edac~;a 7.ia
rului „Pe:lh'U socla
Jlsm „ - :.tammureş. 
Ori!erU : nout.ete..i şi 
onlginnlita•.e<i 1emel, cc1 
mal adcevat s! mal su
~estlv Uliu, llfvelul pu
~dcl~tfe. 

• Aflală la a 3-a e
dllie, CXJ>o2i\ln de n:rl !I 
Plas tlclî. glluJuifă de re
dacţia guzr.tci •. CMhlă
ul M a ri-unit cl!iva au
l<Jri r(Wrc~lativl pen
lru m1,şcar.ea de art.li 
ptaslldl din Jude~ul 
Neam\. lnke partlci
pan\i - Doina DD$chie~ 
viei, Gheor.ghc Vădană. 
Dumllru B&cm _,1 Con
~tanUn Futamon, care 
s-au at'tmut în caClrul 
taberei de pictură .:Bra
leş '86•. Demne d~ "te
llnul a u Io~t ,sl contrl
buth!e alior a.rliş1f pla!>
lîcl : Vasile-Doru U!ian. 
1-•toriJ1 N~ca. V:tlcntl n 
Sava. SlivJ.n Bat'deseu. 
Camelio .Rusu, Vasi!e 
Spăt!ani. Petre .P.ellres
cu. Redn.~t1a u>nbllcaţle! 
de i1a Pl~trn Neamţ a 
găzt:llJli. de asemene.a, şi 
o cXl)ozi(ie de gratiei{, 
sn.U.rică. semnală d~ li
ruirul al'llst plastic Va
slle Tl'llan. 

• ln redacl1a ziaru.tui 
„Pentru sociuJism " 
Mru.-armure$. tnnn : 
. .Pa.rficiparcn RomfmieJ 
la circuJluJ mondial dl" 
v11lorl. ReaJi,zarea exem
plară a. J)roduc~re1 de!IU
nute e~orlului - sur
«'ină <'entr;llă a riccărcl 
întreprinderi. :\ ric~,·ji rul 
f•11dr11 de comJucu c" 
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a rost dezbalaUi cu pa1·-
1i~pare.a tovară~lor 
Ioan Oabor, d irector 
adjunct aJ c-abin<!lul•.ii 
j11deţean pentru netivi
ta te ideo'l'l~lcă sl 1POUtl
c.'O-educallv-'. .şi Toma 
HuUm, lector la Insll
lulu1l de subingi neri din 
&ia M'cif.C 

• Oon!!ursul rncll~!.?.l 
reoont cu ierna ,.Epo
pee.a croio4 u luptei 
Dentru lnde1>endcn1ă ·· 
orga-ruzal de călN? fL'
dnc\i<l ga7..ctei „Ap3rarcn 
palTiel", im1preună L.'.U 
Biroul U.T .C. dLn Cu11-
:>Utul PolltJc Super1u;· 

concurenli. P.rem1ul de 
ono!ll'~ şi cupa au (O.>ţ 
oferite Lui StelJa.n Lam
bă (Constanţa). maes
tru al spoM11lui. t'SJ'e a 
P?"Ol)U~ lonl~ ct>le 25 de 
p: '1bleme de .şah. iar 
premiu, I lui Eduard 
Nicolau CPL.'ltra Neam\). 

• tn recbic(la zLaru
lul maramures~n „Pen
h·u socialism" s-o des
făşurat 1·ecent o de7.ba
te:-e lllteresanlri. pe te
m11: „Sectei~ religioase 
in Jumea. 1.11>ntcmpora
nl'i ". De2lbaterea a fost 
crmdusJi de pro!. UniV. 
dl'. OcmVl!Ul NL..-tm·. 

. 

PE SCURT 
de la noi 

·11 J\11mat ~i. S-:l b1.1.c•mll 
de un ttu-g iJltcres În 
rindul llncrllor oflie1·1. 
rn·Liştr1 mUlla.ri ~i sub
lnl§ine.rl. Numărul marn 
de scr1sori SQSHc pc n
dresa rcdac\iei. caWa
tca rll~nsu.rllor, multe 
din\.re. ele amplu şi r i
g..trQs documcnt.11le, a 
f,âcul ca de.semnare'\ c~
tlgă'torl tor ~ se? poa-.i 
decide n urna I prin lra
~ere lu· sorti. 

• Pe linia Uilor mal 
vechi şi sl.a!Ornlce pre
<1cupărl. c.oleg,ul nosfu:'u 

~ de la • .InvMliminlul li
ceal", Mircea Ioocl, e.'ite 
pre7.enl., in acooslli lu
nii. cu o nouă expo7J
tfo de plotur:'I : .• Co
bonră încet (lnollmpu
rlle". Tn ca~rul exp()7.!
tiel. au Cost. organi7.alc 
Lu tkt1,e dtre•ite : o soo
tă de poezie s\ plasticii 
a Ceruiclului lilerar-ar 
t.lstic al zluristitor şl o 
masă rolundă cu te.ma 
•. un etern izYQ.!: (ie in
sJlÎTa\ie - peisajul r o 
munesc". la cc:1re au 
pru•1iclpat r l:.'dat\in re
\.isl.ei .• Cin 1.1rea R-0mâ
nlc.>i'' şi t\socl.a\li'I Ar
lişlilor plnstlcl Amatori 
din Municipiul Bucu-
11eşll. 

• Oupn ga~t4'i 
„CcahllluJ " la ş;ih chn 
;:icMI an a inh'unil 40 

ll-twr al C.C. al P C.R-. 
.\t.))eOtelc rnur•d-fllozo
fl<!e nle p1·obleme1 au 
fost abordatu în stdnsl! 
legătură cu sarcinile ce 
revi,n presei noostre i o 
domcniuJ oouc.'\rll ITll.l
St'lor. La de~bolare nu 
panLlefipa;t si reclliolflri 
al Ziarului ,,Bunyavidelti 
Făkil)."B". 

• Colegiul de redoc
tie al gaz<!tel ,,Telcor
mnmd~ a organizat un 
tllrS in cadrul c1lru!.:;i 
si,f\l citite şi dezb~lute 
lucrli.r'Ue de. diplomă 
.al<i .absolve11tilor cursu
rllrr PQ:it-untverslta!'e 
de pc liogâ S<!cHa de 
zlm•is~icll J Academiei 
de parUd pentru invă
hi.mlnt soc:lal-poUtlc. 
Prim.a cxp1ine1-e a fost 
prezent:atll ci.e Tpn H o
~aş despre „Trei 6.fllr
tu.r1 de ,·cau tle pn'Să 
telcorm.A.oe::inii (18?2-
194'1) M . Concomitent ur
mea"ă să func(ione~e în 
redactte ş.i un c.urs de 
per!ec\fonare pe proble
me de s~el'lrii<lL 

• Semna.him o bunâ 
lnl\l'ativă n 1·edntll<!i 
ziarului timişan „Dr'1-
pcluJ roşu " : redacto
l'll, insolit! <le ramllllle 
lor, au 01•Janlzat re
ccn:t o ex.cursie de n
~remen L ln Crulovă(. I' 
frumo:isll 7-00li p1-c-

m<>n-lanâ din ?attea 
est a judetu!uf. 1.41 
curs!~ au P:rrtlc:l1>at 
Llp0graf1 de Ul f 
prinde.roa Obligraff 
l00i1hl, 

• Viorel 
~sie i'.lulon1l 
de incltiant.e 
cu oameni· ~dev 
„oare tt·t'llesc şi m 
cesc aJci, Otjn~re 
snu pi•f.ntre 
n~trJ (le oe alte 
dia.ne" : DinJo'°uri 
tlmpllit-Oare dcs11re 
mea io care triUm 
ditu.ra .Polh.Jca). 

• O nouă carte utul 
~nlru gv..ela1'i, de• 
a:east.a în &lltUra 
c.ademie.i R.S. RnmAn 
• ,Nitfoo gnunatJCI\ „ . s 
:-remnâtura J>re.sttgl 
a ao.<tdumicl~nului 
Grttur. 

• După \'olumul 
\'ersuti „1'oJnfcel 
Voinicica". c.'Oleţ!Ul 
tru Daniel Tei din 
dgcUa cullul·al it -
cllo a dÂruit copiilor 
nouă' G?U"le lol.llU1et4 
.;volnlcioa, Volnicei 
Azornl " , apărutA ta &: 
dtti\i.ra ,, lp11 Creanl(l•, 

• Gazela .,ori.om 
- Vilc;ea ..'I v1·r.animt tl 
fii acest an o manlI 
lare cu!lurnlA de larf 
interes devc:n!ţp ttadl„ 
l ionalll : fn!ilnlrllc o1u~ 
lnrllor en SOl'iitorli ori• 
!fi nairl d c pe pllilJlrlle 
\ ril cene. Pnn Lre c.ei pre
zent i in ~ee..'it QO b 
aceaslil manifestare s-au 
nClăt Dl'nu Săra~1. Do-
1·u Moto<:. Georg.<:? Sme
oreanu şi ru\11. !ar. 111 
colii.ale de !nvllat, Du
m l ~MJ R41.:tu Pope••U 
presecUntele Uni unit 
Scrittorllm· din Repu• 
blioa Socialistă Rom&. 
n ia, 

• tn Bd.I bura Stiin:· 
1H·ică şi llfocldopcdlcA• 
aiplil'ut da curind o 
n.out'i lucrnr'! ltlllA ari· 
carul gazetar : Mlcal 
d icllona.r enelctopelfe.;. 
Este vorbn, in fapt, de 
cea de-a m ~ edUle a 
cilr(U. muli îrnbunătA• 
li hl laf ll tÎ\? cel(' Pf«f"' 
ceclenl<! {I A7~ •:t tD78) 



• fnlrc I OU2 şi I !J80 
con Ului lnterguvernn: 
nieuhil ni r rugmmulu; 
aniero:itionul pentru 
0 .,,;, oit.arca Co111unlcă-
rU ($.P.l.D.C.J a aprobat 
urrn„to3rCI<' pl OIC.'Ck 

4; di. proiecte de pro
i:rarm· cducuhve ~1 se
;010.1r11. -1:1 de proiecte 
prt\<ind centre de for
mare şi dt! cercetai·c, 
39 de proiecte de agt::n
li• de presll. 30 de pro-: 
rpete privinct tt11nsm1s11 
n1dlo ş! 1elevi:dune, 10 
pirnlccw d<> planlClcare, 
10 prulcclc dl' echipa
mente oudio-\rlzualc. U 
protecte in de>menlul 
ctuill, 7 de zintc ş! 8 pC11-
tru d~.voltnrca tcle;::o
munlct1l•llor. Din punct 
de vt.'<ll'l·e r~lona1. A
Crlctt H bt?n(•Ilclnt de 
71 de proiecte, Amcrl
c,;i L.'ltln6 şi regiunea 
Cnrnlbclnr de ·lll li • 
i>J'(1(t!ete. A~ia şi 1..001 
Pacificului dl! ·~2 d ' 
pr11ll•cl.!. I un Ic m·a be d" 
3'l de prnleelc, 1·t>:;! 1 I 
t'e 10 pmit>elc Ilind 
dt>sllnmf' romum<:nliihw 
1nler·t<•glonnle. 

• A,,ocla\UI Ziarişti
lor din R. P. Polontl a 
nnun\8L convocarea con
«r~ulUI său ln Varş >
''ia. in 1.llele de 1-'l oc
tombrio n.c. ln prt!Zt'.nl , 
Asocln\ ln cuprinde li t:>J 
ţW 7.lanşt I. 

• tn Frantia. „ An
tonne-2- propune un 
nnu s(w1:11 cu prcunn 
c:ontfnu1 lru;~rvctlv-c<,1u
cauv - 11CaU1.t.orle i:1 
fnterlorul co1ipu1111 onw
nesc". Seria.lui are 2 I 
dt t'PISQ<ldc (Clcc:n~ cu 
o dl1 milf1 de o ori'il şt 
este prt.'1.c.nlnl de Pierre 
Dl!sgro1,1pes. 

• A f<ist lnchelat un 
acord tir (·nopcrurr •n
lrll uniunile 1il e1 rlştllor 
din U.R . .Iii. şi r:. r•. 
ChlnC?.11. Cu acccnc;i o 
cezie. n rost S(:mnat şj 
III\ acord de coo·y•rn• 
~ l~rm!.'n lung Intri' n~ 
~co1iile de prcsll din 
cele d®u •rin. 

• ln Polo11ia a fost 
organizat un Sl'mlnur 
Pe"Tl tru zlnrlşt li din pre
sa oentrolia şi locală 
Prlvlnd nc>ua ordine ln
tt'rnat il>naH\ in dome.
niut ln!ormaţ1ei. Semi
narul a avut loc sub 
ausJSlciîtr. societti\11 Po-

lt>neze „ Amicii O.N.U.". 
Cu a~til octJzle, zia
rJ~l li s-au int.ilnit C•t 
specialişti din sfera co
rnunlc&ril 

• Revistn ,,Diâlogo 
social·· editată de Cen
ti'-11 pentru Dezvoltare 
S<>einl11 dfn Panama, 
şi-a sărblilQrit ce.1 de-a 
20-u !Ml aniversare Pu
bllcaUn apare lunar şi 
1m1ei-eazil in paginile 
sale şlhi. analize şi 
cornenUUil despre eve
n!mantc din 11ll"U şi din 
.:.-1.nlinittat.e 

• Noul cotidian bri
i.anîc „Lonclon fla ily 

găllrll cm1stunllo1' pc1·
mancnte „Aki Pragu", 
dcstln:1 te tl.'>CU I w 1orll1>r 
dtn \,31ile svc1alls1e, din 
\Arlle Asiei, Africii ş1 
Americii Latin~ 

• Cel mal lnah luro 
de wlevf;dunc <lin A
sia va 11 cel care si• 
va da in exploatare 
peste d•~I ani în parlea 
de onro n C<tpllalcl Chi
nei. Be.iJmg. Turnul v·\ 
avea 380 m indl\lme, 
ceea ce echJvuJeazli cu 
un zgirie-nnrj Cl! 110 c
haje. 

a Teh:.•\•f•t.iunea rrnn
ce-.til a lncepu1 lran..,mi-

PE SCURT 
din toata lumea 
' ews'", apărut 1a 22 fe

brunrlc a.c., pi·opcletat~ 
a C\m<>Seutuluf ~at 
de presă R. Ma.'·weU, 
se deosebeşt~ de cele
lalte cotidiane de dlml
nea~ă, prin faplul c. 
in afara f.><lirîei dio pri
mele ore ale 7.ilel, ma 
scoale pc praili. pinii 
spre seară. încă patru 
ec11i11. 

• A<!toruJ -ametican 
V tctnr Garbu: va inlier
pre-La toolul scrlllorului 
Ern.<it Hemingway in 
scrîlilul TV :pe care i I 
pregii~te .Jose rvt.ar ia 
Slmchez. P1viectul da 
teaui il1t:l1 dI'n ~nu 1 
l!lLI I. 

• Ceoţru l rnteJ'tlnilo
nn.I pentru Studi1 Su
perioare jn Zlarlsticu 
din Ametlca Latlml 
(C.t.E.S.P.A.L.l şj Cen
t1•u I de pregâ1frc al Ra
dh>dlfuziunn Olander.e 
CR..N. T C.) organlzea:di 
un aurs interna\io-
nal specializat în pre
gâ lirca emlstunilnr di: 
actunJUAH la radio. 
Cu.t-sul se desfăşoară la 
Quito CEcundor). 

• Radio Praga cuo
pereazlt cu aproximativ 
70 de sta\li de radrOdl
fuz:iune din circa 50 de 
tilrl. O atenUe d~
hltii este acordacă pre-

te.ren, priJ1 rc~eauu TF-1, 
a Ull\lf serial T V pc 
baz.a operelor lui Ocor
ire Sim e.non, celebrul 
părinte al comJsnruJu1 
1\1Taigre1 Serialul se 
compune din 13 episoa
de, în dlstrtbu\le fiind 
numeroşi interpreţi el~ 
frunte a1 scenei şi e
e1·sm1lu1 din Franta. 

• Ln oraşul belgian 
Gand, poll\fa a arc.">tat 
pe Paul Cossens, redac
lor şe! a l ziarului „ o u 
l\torgen ". Ou ucnalu 
d~lnde.rfl Sn redactia 
cotid 1a11u Ll• l. nu fn;.1t 
l'f!li l'lllte. docurtiNitclc lu 
23 de 7.larlştt. Acilunu.t 
poliţiei urmeazll apnrl
\iei ln ~lnr 11 unul artl 
co1 despre .urae011lle or
gun ll'.alor!lor turnt'ult1I 
de tcnls de ln Anv~rs 

• .Editurn i-ovJc.>tlci\ 
„f)ulllt1Ala1 • a publkaL 
o culegere de docwnen
•e lnlltulnlO „ P.C.U .• 
de.<1ure o•ljloucele d e 
comunicare io mn.'ă !.I 
de p ropagooclll". Docu
mente!"' se· L°"!fe1·11 l:l 
presa J>t'rh>dicli, lu 1>r•1-
ductin de curte. pre
cum şi Jn r:idlo şi te
leviziune. Oe nscmcnt>a, 
este trata~ şi prol>le
mn formt\ril nl')llor ca
dre de 7Jarlşll. 

• Un i-;eminnr pe le
ma „ZlariRtlua şi reta-

l 1111! Intre S. U.A. ŞI 
~te:\'.ir ~ lost organl
.i:nt. la Ciudnd de J\ie
>".ico, de FetlertJlja La
Utlll-Amerlcană I! Z!a-
1·işU101· Cf.E.L.A."P.l. in 
l.'Oh.1bu1·;1re eu Black 
Press Jnsl1tute (B.P.1.) 

• John Dhnlsen, pi-...~ 
i,edinl~lreccdr e;eneral 
la .. trerald :md w cek
ly Timl.'S"' ca Şi aJ t I r.rei 
directori, au dtm1s111-
na1 ciln Cunc1 iile I <.iC. ca 
ui·mare u cumpărări& 
.i:1~l:ulu1. do către. socie
tal.ei• „Ncw.s L ld" a lui 
R. Mw·dt:icll. Dhalsen a 
fost inl«uil de John 
d' ~v. Prl.nlre cei ca.re 
.1u O<?up1u c(!\elalti? pos-
11.lrl clevenll~ wu:anl~ 
e~le sl JtmeL C!IJvel'l
Jones, snm lui nobert 
Mur<loch. 

• IZ zl<lrlşll c.lfn l l 
~ărl ale A.siel de sud
e.•H şi dlll zona Pac.l
ltculuf au participat la 
prim11 con!e1in\ă regJu
nala n Fe-dcr:iţiet In
tcrnalionnlc. a Zla.rişll
lur CF.I.J.) e>rg,a-.ni~t;'1 
la llong Kon~ Temei<! 
ptlnclpale dlscuuit~ au 
ro...-t : lfberlatea preseL 
condl \1Ua de muncă ale 
ziari.ştilnr şr posibiUtti
tlle unei viitoare coope
r;lrt. 

• r..n Sao Pooro, cel 
mni mare 01-aş (Hn .Sro
zilin. s-a desfăşu1-at.fes
Llv:ilul ;darului .. Yoz 
<la Unldadi"' CVo~ea 1t

nl1Jl~11». cotidl<inul P~w
tldWul Cornunlsv Bra
r.lllan. E.c;te prlm-n ma
nlre!it:m~ tlie aces,t rel 
<.'l'lre ore loc d.e cine.I ro· 
muntştli brn2Uirui1 ac
~ionoa1,ă in Jcg;,l'liţate. 

• O nouă agen\1e ele 
I nf<wma1 ii a !clst. îml
lh\atii in Statele UnJL..> 
ale Amerlcll. Ea a -pri
mit numele de PEACE-
1\" l~'I' şi a rost. ion~ 
dată de un grup dt: 
luptători american.! pen
tru pace din Calltorni:i 
şJ New York Agcnt::i 
dispun.: de un ordina-1 
tor la Stanlorrl CCaH
fornia). în n cc1n.11 me- • 
mor1e se află lnConna-
1 llle <:ele mai d lferlr~ 
privi l.l>ar~ ln mlşcăi•tlt! 

a11Urtizl:>oln1ce ~merl

cnne. 
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lnaltă productivitate, 
competenţă calitate • 

ŞI 
Principalele in treprinderi produ

cătoare de aparate de n1Clsul'â sl 
conlml penln1 m!mm1le nonelectrl
ce ş1 lnt.repi inderlle produtJtnare 
c!e unelte din ~~n- nciastră s\nl l'e
u nit{! in Centrala IndusU-lali dt· !\t e
r .anied Pini\ - C.J.l\J.F. - ccxmlo
noiurul, fa n ivel na\lonal, penln1 n
c~te c:negor!J de produse. Planul 
de dezvolt.ore al C.l.M.F. pc:nlru pe
riQndn J !lSS-1080 prevede sporir~a 
c;ubst.anllală a produ.otlel, in far•t 
o rată de cre:ş~re rn.r inUl11IUl chior 
lntr-n Industrii: aUl de c.llnomkli 
cum ec;le Jndu~lria romilneasd1 
J\t~l lucru 1.: concepui. i~ {1 in n.<;n 
I'! in<:It să ncoperc c~l~tm\ele- me-

1 c11 rna1 rt1vc1•sHicni<• ale parlent.•rl
lrir inlt.'rnl şi cxlernJ $1 dtZ\'•1l1a
f('{t prnclucţlei nu c.>Ste pri \tl lit cil ri 
pw1ct 1'11: \lt.'<lere cantitativ. ci call
:ntiv . in Hll!O. nunl31 în ln1rc1>rtn
derea de Mecanltă Flnă Bucurcşu . 
IR la sută dint.re produsele Cn.1.>r:: 11~ 
•1tnl noi şi rcproiccuit.e. Pe ba„~i 
unui pro~rom concret. C.J .M.F. u1·~ 
me:izu !A re-.1l11eze proou'l(! dln ce 
1n ce mal complexP, dC' mnre dlfi
cul\lltc tehnlcn, la n lvel c-imnctlllv 
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cu prli lu~uo de v1rf Pt' plnn m1>r.
dinl. 

Vm bind despl'c nouU111lc in pro· 
clueţlu. ln{tine .ii V ALERt U :\I A'J'.l
OUE. dLl·ectOl' AlnD~ n1 C.I M r. 
\in":I !'u precizezt- d n u e!>le vorbii 
1lc un c:nprlciu, ci de 11 nl!Ct::.lt~•te 
I n t'<lnlexttJI rt>v11h1\iei lehnlco-şll
m~lilce c::ire se innn1fo~w in e<:I)· 
nonua romunea~f• „Nnu&alt.>a p10-

<lusulu1 - spunea interlocu tornl 
nostru - e~te modalilatea de n 
ră.<1punde mod1flciir!IM' lnten:cni l"' 

in !\trucwra cer~il. expresia 
lit.ă\IJ 11 CJexlbllilâ~ii noastre 
O\lflJ.lltCe" 

Opinia dl rcc1-0rulu1 general 
c"n~ralei dii expresie ~i i:indlrU 
menllvr munrii dm lot.repri 
de l\lcconică Flm'i, a lntreKul 
colectiv di- conducere • mg. 
oonne.&:u. dlrechm1l inu·e 
rh, lng. \' ielor Nicolesau, dt 
adjunct tehnic şi de pl'oduc\le, 
Adn.10 C'i lugilreanu. dtrect<ir 
junel comf"rciul, l n~. OclavlaG 



• tner şe[ cu prcgătiren pro-
1iJi. inll sorronia )3uşc, contnbll şct. 
du~11ci , tng ntlhaJ Petre. şeful nte
ca :: p1~ecta1'e constnuotâ:vâ şi 
1':h Q)ogtc.\. 
lti:"11 pelitla noului in tntreprlnde-
~ 1 M F. poale tL observată de 

rHe ~n '10 all11I. La tintirepnJ.n.denm 
>JJ ~ecanlcii ·Finil dln Bucureşti, 
c.!e exemplu. nomenclatorul de Ia
~tle cuprinde suU? de grupe d1:1-

•te de produse. 
tl"';_ tru a realiza programul 6'1ll 
:cnprodUcţle, tn·trcp;rlnderea de 
·t~!că Fină a adqptat şi perCec
:1toml' cele mai modeme tehnologii, 
I ptcJrce aecârei w-upe de produse 
~ paramclrf Autc~ionall şi eco.no
mM <t'ldlcnţl , compctlllvl pe pla\a 
e:<te.tflâ un exemplu J·n acest :il?f\il 

11 constituie dlscurll~ d tnmantate de 
~itare cu liant gal:vank:, uneziltâ 
de i.Mllli productivlbt.e, destinata 
(J3118f orm!11·11 unei lruogi grune de 
rnaterfnle. Pornlnd de '1a U!thniCll 
t'dlllentâ m uoen(a tlrmel Wi:nter 
\R. r. C&manla), Jntreprlnderea de 
lfeeanldl Finfi a dublat aproape nu
mârul Arupelor de disc4ri diaman
IRU: prcv!lzule in!Plil in licenµl. 
PrlnU'e perlorman·1ele sale se nu
'.11lircl discul pentru Industria ele<--
1ronfc:il ullhzat ln. tăierea plâclhr 
ptntru cl~uiteîe integrate, tranzls-
1ur1 ~I Urlslorl. Uh·~lmea Căieturli 
nu depllşeş~e 0,26 mm, ceea ce re
dllt'I! subst.ant ial ple1'd01·il.e pl'OO't
~ la tilieren materialelor coslisi
lllllfl! S-ar putea menţiona, de 
'18l:I l\ene.1, discurile diamantate cu 
U_.,t gulvanlc, utillza1e -pentru U\-
1~ rA$11lilor slnLeUae. a'l.11uue cu 
b~ de $1iclă sau fibre carbon. 
discurile pentru tăierea carbw·llor 
melaUce slnlerr1.ate et.c. 

Apoinlell! de control acUv, uWi
.1ote dltect asupra maşlnilor-unelle 
Wit rezultt1tul mal multor idei ~h
nlce C>rlglnale. Prevăzute cu bJoeurl 
rlectronlce si capete de palpare, 
~te aparate lnteligenfe aslglU'ă 
llll'c•l.ia dlmensionaH'i şi o notabilii 
C!COnl)rnle d<' Ump, Glfnd comenzJ 
~u!IJmatc In runcµe de prog1·amul 
1mpr:lmn1 

Yoca11a per!orman\ei in lntre
Pl'lnderea d.e Mecanlcâ Finii găseşte 
u~ .$PJ'IJin s<llid .fn .icUvitnten ln
~ !Ul l.llUl de cei<eetW-1, slAuUJ .şi in
u llerfe tehnologicii pentru mecanicii. 
11: 1 şi ~nelt~ - adevAra1 centru .al 
nl~ Ul •n grndlrea şi crea1ra tE>h-

şl t11hnol0gfcl1. Ideile ce se 

-----------
11ii. 1'ilhnonil!lru ~lectromconlt- D.· 
l r.u t:ll Rall'I Wllfllhalaâ. 1. VIU!~O· 
Yehfr ~•~trom~anlc pentru o.u10-

ea11111 "'1"· ~,. Tlll1omclrn cll!l:lrome-
un11h Ul:IJ'. --- - --------

~ 
3 
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lnTREPRlnDEReA DE mecAnlCA PlnA 

nnsc ale.I sinl reluate Jn 
mentete ş1 in st>eţUle Prod 
unde lucrenzo m \.l>ncll<>ri ş( 
cl<>nl de înalt:. caJif!cnre 
să Cabru:c produse la cele' mat 
te cote caJiklUve. ~glit.wia 
tntre cercetare şi producţie. 
laţJn ne<-onU.:nitil de 1J'.'ltormau1 
Irc cei care concep şi ct?i care 
culă consUl\Jle. de altfel 
in.nlluhtl nivel tehnic şl ~ 
aparatelor şi instrumentelor de 
i..u-a şl control produse de 
toate inLt·cpri.ndel'lle reun ite fft 
dnil cen lr ale1 

Clanwnll mUl'bClU din in 
ro:i bucureştoonă de mecanlc:A 
o:înt :mgajaţi cu toate !orţele la 
depllnirea exemplară a prod 
!lzlL'C Ja toole sortimentele. 
ales a producţiei de ex.port. în 
tcrea mal a ccentunllt a Prod 
t.itll muncll, ln reducerea 
nJor specifice. BllanţuJ pe am.al 
eul este rleosebl L d<> rodnic, c:eee; 
iJ ll l:eslfi convinglito1· nivelele 
realizare a principalilor indl 
de plan Astfel, produotla ti 
fo!>l îndeplinită. cu 104,6 la 
accnsta materlallzinc;lu-se tn 
!>C de mecanld'I fin! de fnaltl 
pet.tl\•llate (upanite de mis 
c1mL:rol, scule diverse etc.). 
denl, in centrul preocupărilor 
pr\nderU a sta~ producUa de 
port, reaH.z.alt'l W1Ul t.rocut ln 
porţie de 11.2.'l la sută. DepifU1 
i.cmnate s-au obţinut şi la p 
i la netu <;i praducţlo ma.rf4 
dutn şi incasnlâ), in sporire& 
ducUvlllllil muncii, in ob\,lnfll"tl; 
ec:onomii d e mat.erll prlme '' 
terlalo?, de energie şi comb 
Au 1ost re.'illznte progrese el: 
ci:! pri \•eşle reducerea chelt 
la 1(100 le.i produc\ le-mnrfA. 

Cu rezultate bune, rcmarcabll 
insertu oamenii munctl dln 
prlndt>rea de Mecanică Fini tl 
acest an. lnsuUe\l l de -t 
lndlcalll şi orienUirl, de .,... 
\ele !ormulnte de secretarul tell~I 
al partidului, lovariişul N 
Ceauşescu. acest minunat 

· muncitoresc este hoUlrlţ să-41 
pllneas~A in mod exemplar 
nllt• ce ii revin. con!lrmind 
rople maturitatea lui pollllcl, 
şamentul sl'lu total faţă de-.i~nl 
mu1'1.1'll soclet<.'1111 soo!abste „ 
tcrnl dczvolLale pe păm'intul R 
nit' I. .._,,...-Elena ..,_uaw 

-
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Ct·lc 111ni noi modrlt' tk conCccţii ~i lricornj1' - ctaruri idl'al<' pentru fotiţe ş i băieţi: 
• iachel<·. srurll' i111pcrnll'ahii <> - comode. ))t"ac·licc, moderne, c u dubluri ~i detali i 111 conlrn~t. 

llt'nlru '11cunţă, cxcur-;ii, drumeţii ; 
• 11antaloni lungi '> Î scu rţi, salo1>e.lc cli11 te rcol, cli n fesă luri lip in şi ti1> humhac; 
• bluziţl•. fus tiie, roch iţe cu Vl)lanl', rije. brotJl•rii şi apllca!ii - cocheto şi clcgnnlc; 

. • tricou ri uni ş i im1>rimatc. hlu.1l!. cămfi~i. pulovere, ve~ ... tc şi jach ete tricotate, leje re <>i wmod(!, 
•n culori 1w..,tclate, vesele. 
~ Magazine le> M.\1 ER A şi -ra ioanele s1>1·cia liz.a l<' ale magal inc loi· comerţul ui de s tat i. int gata 

•1:1 ' u !,ali•.J ad1 dorinp1 de a oreri cele mni frumouse cadou ri c·opiilor dumnc1woastră . 
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În lumina noilor orientări 
. . . s1 sarc1n1 . 

„ 
stabilite de secretarul general al partidului, 

tovarăsul NICOLAE CEA USESCU . J 

Un stil de muncă revoluţionar 
de ·promovare cu Îndrăzneală a noului 

Întreaga activitate de presă ! " 1n 
\s.tt•ntla pt1lillcll n llmll iunll', 

Jntlt•o-.t•bi a r<•k•i tic a clouu jumi1-
l (1\l n <>•. n rn ... 1 dt•ost•IJll clc h1li.i11r.Ji 
în cvenmienll' de insemnătutc mn
Jon1. Viziln dr lurru n to,•11rdo.ulni 
N 1C'C1lae C'P:t tl )C'-<'11 , Im pr!'un.1 ru 
ft>V3răşa Elenu Ccau,si>~cu in jude
ţul Bihor, r·~lclulto vizllc nh• se
t•n•lnrului ucn1•rnl ni pnrllclului. 
ru 1leo„l•birc tn unlli1\I al!rlrol<' ' ' " 
s tal 5i 11oor,crnth. lt'. 'lrtllnţclr C'"n
mll<>lului Folillc Ext•culiv şi plc:in
rn C.C. t1l P .C.R •. prcc·um 1 pl\'nn
rnlc unor impcw!Hntc Iorumur I 1Jll' 
dpnH>rroi\ll'l non<,lt•e rcvolu\lon:\I'·' 
s1· insrriu cu mnJu-;cult' fn rrocc-;111 
dr conllnu ti pcrf1•1•\ionarc C'alitaU 
vii n nrtivilJ\ii politice. cC'onomlt'r 
~i !it1ciall' C'Cmsncn1lc lnff1pluiri1 o.. 
bit!clivclor r€'lni 1lc-nl Xlll-it'~1 
Congrl.'s ni pnrli1lulul. Un pr.wr<, 
nl'.'tnL1'C1'llpl. 11ina111lc. care poarli. 
pecetea acUvltăţii neobosite n ron
duriitorulul pnrtidului şi st.atului 
noslru, Lovm-uşul )lk'<llae Ceausescu. 
ct llorul Romunil'l o;oC'inlic;I<' mo
clcrne. 

De marc lnsl•mn:"itnh• In pe1-:.f1ec-
ti\'a lnlrc;:ulul nn '\mt cuvfn turil,• 
ms1!!1• lle SN'l'•'Lnnal l;l'll<'rnl cil 
particlului 1h• ln t ribunn tno:tt?lor 
rorlllllUrl dl' lllOC'mti<'{> - l•'r<10 lU( 
DPll\O<'l"a\il•i ')I t •nilft\li Stx-l.11: ... ;L•, 
C'on-.1!iul ~a\l<innl ni A~rin:11urn . 
tnd11„Lrit·1 \llnwnlart'. Sil,·kuhurii 
şi Gospodf1rlril A!X'lor. C1m . .;1Hul 
Nn\ Ion ni ni Onrncnilor ;\lun<'i1 :-1 
C'on-.mul Sup1·<'m ni Dcz\'Olllirli 
F.<'onomit·1• ')I Stx-lal<> - <'ll\' in' .irl. 
N1rr "" ron.;U\uir in lot ntlll'.I lm
rmrtnnll' clorunwntl• politie(', !:>:.i:.t•'
tc rn irll.'i. orientări 5i Indica.li ci,• 
rnnru profunzlm('. df'Cl'i<'blt rll' p rr
\1oa<,c ~nlru 11t•ti\•ilnk<1 tic 11 r 1 
7i n c-nrlrc·lor ilt• pnrtid şi rl~ o;tn t 
')i. "<' tn\rll.';.?c. n i:nzctarilnr. fn 
fapt u tuturor oamenilor r.1uncli. 
Sinkm. practic, in posesia unui 
' ' a'il şi complex p ro1tr:1m d e or\1-
u ne. cart' dă un p.utc.rnlc Impui; 
in t rcţ:i i :1cth· ilă\i productive, m obi
lizează e forturHe i n lrcjtului n oo;frn 
popor pentru dcz,·oltnrc:i in l<'n-;iv;i 
n economic i n :i\fona l<'. prinlr-·i 

mai nct·Pnluat:i promovare a 
lu\iC'l ">lll11\iflre şi tehnologi 
foptUit'l'n n11ii r<>volu\ll aJCl"ll 
pe această bniă. trecerea 
11-un 'lladi u 'lUl)Nior tic del 
n•. 1't':il11n1·1••1 unor ritmuri 
th• prosire.s in ţoate rlo 
crl')lf>rca m•c·onll'nilfl ti c 
muncii -.i virtii Ollml'n ilor. 

Dc-zbntt>ri IL'. 11111.::urilc• 'liablh 
h11U1rîrilr luull' Jn ~edln l<>le U 
n.~reh.' la care ne-am referit 
înttlntc:> „fn t el<'! 11nh1r/'i sll asJ 
p<>r(f'r\wnnn•u pe nrni depar 
mundl Jn tonic -.fcrc.lc ''1eţU 
riolt• „, "Pirilunle n \ilrll n 
S.• clhlin1:e \n mntl cic0Sţb1t, 
'l'tnnHiN1\ in f!Î inn jo l·§. bo 
p le nar e.I C.-0. al P.C.R. de 
re, Jl C.Olru :zilele de 2--t de 
u Conrcrln(el Nailonate a 
lui. la ordinea de zi n aces 
fhnclll·'i(' 1>roble111c clL• l'X<''I~ 
lu in'l(lllll'lă Inic tcoretJdi şi 
di. ele vnlo11n• pro1w1111ntiC'A 1 
1ll'\'1m ir·cn sot'inl l'il•1 ~I <·tnnun 
p .11 rit•l 11011-.t re. 



„Este necesar să crească răspunderea tuturor or913nismelor democraţiei 
noastre socialiste, a tuturor cadrelor de partid şi de stat în îndeplinirea 
răspunderilor care li s-au încredinţat, să fie întărite disciplina şi ordinea in 
toate sectoarele de activitate". 

C'onfotin\a :Naţional~ o part1~lu
l1,1i \•;1 fi pt't'rN!ată ele tl lte do\l,\ 
1·~·1·nlmcntc pollticc lm1>0r:ilnt~ 1 

eel de-ni IU-lcn Congres a l l?du
ratM poli l ic1• şi c ulturi i sodnlm1·. 
ale ţillrul lucrări se vot: dcs
lil,llr.1 i n "Zih·lc de 18 şi 19 augur.t. 
şi 1dl'l!l!rile pentru cnno;l lllle popu
la"" muTiicioalr. orlşcneşll ş i c 11. 
munoh•. -;tabllitt• pcnlru ziuo dr fh 
nolrmbri~. F Jrt1 fndoial~. ilC<'sh•:. 
l'Or dc11loni;,t rn IMd o <lnl!l · 'll\~n 
'1'lr pos1bHltd(I dr 11tlrm.lr1? a pcr
!lt10<ll1t.1\li omului nnu. rapar1lf1~l l l" 
•Ito procrc><;, prnrtir nrllmitat1„ n'P 
tli•m1K1ru\it>i •rwinlis fp, !:Orl.al1„mul 
fdn I orlo1 lui rc-n c<:tt'<" 'Ir Mt11·~·~!1? 
eu J)! 1p1>ruJ ' I pl'nll·o popor. 

l>u11'I <'um l'tn „1 fire-;r, eforv~
,('l'ntn 1>11111 it·,i ti lît fle puternk."1 din 
1111•11,IJI lun;i -;i-n .a.no 1 o I nrg.\ şi 
J'il'\'>:nnn l.1i r••rtt:oC'lnl'<' fn p l ~l n il"' 
nh·~„. ,,~n1 r-th'. tlcpnrtnmt:?n~l·~ ~1 
locali•, int 1u ... i\' fn rc\•lo.;tclt? pre
Pl>ntlc.-r,•nl 111„1 nrc. prr<:um ~! tn 
r:nl~!Unilc- I<' t'OClio i;I telcvizhJO\'. 
.\r11~l~:l uu r1•r1roz.untna, pcnt.ru lo\I 
\(l.IJilorri Ptl"il•l noaslrc un nou ~i 
\ltlilucit pri lej de a dn cx11rC<.•1• 
l'Onlunu şi unilăJi:i de nl"tdnmel
""' 11 înf'rl!l!Ului nos t ru po"o1· fo 
Ju11111 11artidulul, 111 !-Otlcrul·nrului 'iilu 
l~tlra l. lo\'unisul Nicnln11 
~l'llllşo..cu, atlt de p uternic afirrna~ 

fn loato mnnifesti'irllc aminlitr. 
~ tl.'icmene:1, au L'f:H1stl1tult un nou 
llJLrălucit p1·H~j ae n refilecla h11-
de ~ !ermll a oamenilor muncii 

!le înt reg cuprinsul patriel de 

n tnlăptuJ in ce.le mni bune 
condilll plan~n·He şi pPog1-:1me
lc- iii' d~1\•ol lt\re cwonomi.::o--:0t·1·1I:1 
0 \Gril, prevedenie ;1clualulul cin
f'lnul. obl!'Ctivele <;t tbllhe de (" 1r.· 
1o:1't">UI rt1 XI I r~lea, d.- n tmn11p1.1 ne 
nu11l,Hlu1 in violă. Prosir1m1ul t.le 
1•diClr arc> a 'locielll\ll lţnciti'lste 
multl.Wtcs·al dezvoUute si de ina
intnr1• a Hontiinlei !;pi'<' C'Om•m:""'· 
în nc••laşl timp. :Sîni put<m1lc o-
1:1i11rlltl' c11luz1n~mut i;l însuJlt'ţjr<>n 
ru cart? oamcn li m unei 1 din 1t1tlU'l
trlr <! agrit'ulturi\, tl ln "<'IL•lnll• 
c:t•ctonrc alr 1•con11ml<'l lnltmp· mi 
Ccmfcrinţn Nn(ilmola R part11l11l11i 
~i ""n de o -10-n nnl'l.•cr-;n1·t- o Rt'
publ i<'ii. sur<'n"Wll' ob\lnute <I~ 1'1•1-
mt'l'lltlSI' ro,littive? muncllon-5d !" 
renli?nt'l'R ŞI rhinr rle>p:Jşlrca ln 
lt•(I lnnlt"aln1·ii. n'tit rri c1.rnl11.1·1\•i 
c•ll şi cri rollt11tivi• n cutrMn1lc.r clr 
plan. 

Zitn:iştii. toti cei ce nctivcazri 
tn 'lomeoiul preo;ci tic p<irti.I -
ilir lri nrrl Tnll'f'ngn pilt"lil ,1re ra· 
rnrl1'r tlt' pnrlhl - <olm pe .t• pll'l 
('On ... ti!•nli rl1• mnrP11 C'Omplc~ltnt„ . 1 

Mlr'f'inllor r•~ Ir revin în uctu·111 
perinm l1i "" puternici\ rfcrvITT('rlll 'i 
urNllun1·<? tn tontP 'lP<'tontl•lr. 01 ,
punl'll1 NI tn\li de orienl•inlr ~I 
ln!lk aliilt" J)l 'l'l'ÎW. limrwr.1 ,!1)1„ de 
1•warfi-;ul !l:i<'o lac Crnu~n•rn h1 C'ti· 
' 'u1t1irilc mo;lilr lo fll<'nnret" rorn
murilor dPm(lC'rntlci nom:trc munrl
to1·1."şti, 1·evolu1ionarc. fndeosebi tn 
c~a rQstilu la plenaru comună a 

NICOLAE CEAUŞES~U 

C'on„il!ului Xo\ional al u amonllor 
Mu11riI şi u Consllluhl l Suprem n~ 
Dc:-zvoltări! Economice ~· Sociale. 
amplă ;mall;o.:<'I, modt>I d.- aplicare 
;1 prinripulor ~I l<'itilnr rons::rucţ1-
el socialisto 1:i pnrticul.arIUlţUe spe
rt flroc <t('l l11tl t!i efapc jl!? c;!ezvollure 
n <•cnn"mlc-1 l'Nmi'lnt"iU. De ln un 
cnpăt ln nitul. nce<>lc c u v inwri 
slnL str.ăbătutc de Ideea moclcrnl2.ll· 
rii intres:ii noastre \'ic\I cconorr.1-
ce ş i socîula. 3 rcnllziirli eo11111cti
th•milii şi prrforninnţci in '>Copoi 
obţinerii unui ndcvurof i;nJt cnllta
ti\• în pro~rcstd multilnterttl n i 
\;irit. ln lurninn e:1.'ignnţl"lor impu. 
se t le în'ft"Jp'tl1lrna unei noi ~~1tWltt 
11 mun<'li 'fi \•le\il, preso non-;trli 
l"•le chrmatf1 să pnrliripe tot mni 
nrl!v - prin mljlonc:c>le Ct,_1 <;\nt 
lll'OJlllJ j, - J.a l~ll~(IL'ell t•ilm\
C';i, lnteţ?n11n, ln lnate sortlm<'ntch.? 
n planului pc CIC'<''it an . rni;!„1ln
d11-w fa mai mru·c mli.sur~ ~cc!t 
pin I acum IX' protluc\11\ flz'cli. ce 
r:1mh1e <;l tn viitor con11l\'ia Lf(! ~11-
1i1 1X-nlJ'u tncleplinlrcn ltlturor ('C
lorlnltl inokatori. ln<'lu~lv u v:1l .)
rfi prorlurţil'.'i-marfii. Exi„ t:1 ionii• 
ror11lîţlilc pentru NWllznl'Nl nt·M~i'
in. fllr11l«fl - nşn <"Um $Ublln1n 10-
vnrr1„11l Nicolnc \..<'n\lşcscu - p!i.L· 
nul dl'.' tl~1voltnrc eronnmicA I <;u
clnhi, elnbnrot fn cono;onanţ·l c11 o -
bii1rl iwll! nclop1 nlC! lu cel dt"-n! 
Xll 1-l«n C'nnttres ni p'.lrlhh:lul, 
r r1!tpt1n<le pe deplin •• ne .:~itii\illlr 
socieliiţ ii noa.s ire soclnlislc Sl IOT· 

1 



„Fără de1voltarea continuă a proprietăţii socialiste, de stat şi coopera
tiste, nu se poate asigura dezvoltarea patriei, nu se poate asigura victoria 
socialismului şi comunismului". 

ţel materiale, forţei umane. capacl
Uţli de munci n popG~ul•l n ostro'". 
~mînerlle tn urmă exlslE-nte fn 
unele r nmuri şi secb:>are de act!
vitr1tc, In uncie Judeţe - Iat\ll iie 
care avem datoria să' luâm o ati
tudine ma1 fenmA - nu-şl au in 
tllpt nici o justi!lcare obiectivă, :fiind 
generate mai ales de nP,aJUn<>ur1 
orgnnizalorico. ln acest contc,.,t, e
forturile se ~r cOnCM\trate eu 
prlorilatl..' ln direcţia 'i"Cnli~rH pro
dueţ!ei ele materii prime. sruclf!l 
deosebite revenind fr;t aceast'1 pr•
vlnţ;'l publica·ţlilor din zonele cnr
bonlfere ~i pelrollferc ale ţ<irii. A
r cluiosi clC"zidcrat c;e impll11c a-l 
rfispm1dc şi susţjncre:i p~rmooentd 
a unor acţiuni de presă e~ldente 
- nvem tn necastă privinţă o vnc;
t.'\ expcrlen\ă - pentru mal bun .1 

organizare şi desftl5umre o activi
tă\ll ele recupel'nrc, reconuitio~arc 
şi refolosire a materiilor prime, 
materialelor, pieselor de schiml> c;I 
subonsamblelor1 pentri1 Hchiclareo 
oricărei forme ue risipii. 

Cu mni muWi stăruinţă se .~cr 
sprijinHc şl eforturile o~menilor 
muncii din celelnlle ramun lndu.<.
trlnlc, în ~'])Cela! din industrl.11 con
structoare de maşlni, de oare. se 
şUe depinde fn bună măsurii. re:i
liza~a ritmică ·a producţiei lD 
toate sectoarele. i;;ste bine c~no.scut 
faptul că· Jivrnrea cu tnth„..:1erc n 
unor sorttmen te creea1.li o reacţie 
negativii in la~. care pcrlurbd 
procesul producliv tn mul~ alte 
întreprinderi. 

Din nou, şi ou acest prilej, se
cretarul general al partidului n 
subllnlat necesitatea lnfăptulrtl tn 
condf1H optime a planului la e~
port. Această cerinţă Izv~răşte din 
raţiuni economlc.e temelmc funda
mentate. şi tn primul rlnd din ne
voia asigurării ·resurselor necesare 
importului şi llchidărll creilitelor 
externe. Foarte · bine procedează. 
deci. acele publicaţii care •cordtl 
constant spaţii largi acetat domt-
niu al aclivl~ţii economice - c'ln· 
siderat, pe drept cuvint, •• priorita
tea priorităţilor" - şl, ca atare, 
Iniţiativa se cere a fi 1encraU1-'ltA, 
clemer,;ul pubUclstlc tn aceastl 
direcţie lmpuntndU-!;e. credem noi, 
pentr?I toate publicaţille locale 

Datoria noastră este de a ne spu
ne cuvtntul mai hotărlt şl ln d o
meniul ap.Lkibril !erme a prlncipl-
HOl' autogestlunll, autollnanţib:U sl 
autoconducerii, el pedea\.ionA.dl or
ganizării şi modern!zărll proceselor 
de producţie. Este nevoie Je mal 
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NICOLAE CEAUŞESCU 

multe articole, reportaje, tn,c;cmnl\ri 
care sa subl1nic1.e 'convinaator răS
pundcrlle onmenllor muncii, ln ca
litatea lor de proprietari. produ
cători şi bcncf.lclari, pentru conti
nua dezvoltare şi intărire n proprl
etliţf I socinli!fte. Sl'l-1 del'9rminlim 
pe ·oameni sii gindeascA ~I l'ă nc
tloneze fn cl1ip nou, revoluţk•nnr, 
stl-i t acem sli lnţelcag·A. tot snal 
bine că de rezultatele muncii fie
cărui.a în parte. ale tutl,11'or l;.i un 
loc, dcpihdc, 1n ultimă lnslan\,ă, 
creşterea mni pronunţat.ii a eflei
cnţcl rconomicc, crearea 1n con11e
<.'intă o condltillor necesare r l.lic!
rll pe o noul! treaptă a bunllstl\rjj 
poJ)o1·uluL 

ConcluzU şi sarcini de o deose
bită Inscmnătate au re:wltat pen
tru lntreaga noastră prcs.1 din cu
vintarea tovarăşul ul N~colae 
Ceauşescu la plenara lirslt:I a 
Consiliului Naţional al Aplcultu
l"il, Industriei .Alli.menbm'e, Sllvi
culiurJl şi Gosl)()CL'\rlri.I .AJ>elor. 
B:ldati toate condJUlle ca în a
cest an, prin munca plini de riis
pundere şi abnecaţie a tuklror 
oamenilor muncii din 01ric1dturli. 
Sii se obtlnl1 recolte superloate ce
lor dln anul trecu1 şi, ca llrlllare, 
un număr :.porlt de uniitilţi ngrlco
lc, cooperatiste şi de stat, chiar şi 
de Jwdete. po11 nu numai să concu-
1·c1..e, dar sil. şi obţinll asemenea 
producţii care să Je dea dreptul de 
n primi tnaltul titlu de ,,Erou al 
Noii Revoluţii Agrare••. Aceasta 
Impune. însă, întărirea răspunde
rii, ordinii şi dlsclplln.eJ, dezvolta
rea spiritului revoluţioruu- în tn
\renga activitate a lucrlitorilor de 
pe ogoare, directfi tn carre, evirlent, 
presa este fn măsură să aduci\ o 
contribuţie sporită. ..Ne a!Uim in
tr-o etapă nouli - subl..inia tovară
şul . Nicolae Ceauşescu - in caro 
revolaţla nu numai cil nu s-a ln
cbeiat. dar p une noi cennte. cere 
abnepţle. o rllspunder;e şi moi 
mare. pen'ru ci .-porae cxtrentele, 
crete urlqele cuceriri ale şU.ln
$cJ ca.re trebuie euno5cute el tn-
1uşlte". Rezultă, deci, limpe-
de că în sustlnerea pi:ocesu
A ul complex pctvJnd in!ăptuLrea 
noii l'evo'luţil agrare este necesar 
Mi promoviir?} mal puternic, ca tle 
altfel tn toate celelalte domenii. 
spiritul revoluţionar, sll acţionăm 
mai fcrrn faţA ele tot ceea ee este 
vccW. perimat. propulstnd cu fn
dră2neailă noul. Acum este de strin
gentă actualitate sprijinirea oame
nilor muncii delasale pentru reau-
7.a:rea iil cele .maJ. bune oonditH a 

tuturor lucrlirâlor agrJ<lQ)e. 
'l'ect>1telor de orz şJ griu ln 
.stabilite, concom.l.tent cu 
lt1crlMlor de 'tn:tretlnere 
lor prlişltoare, a luc 
horticultură şi, ln special 
.din legumicultu~. făr4 a• 
;la, desigur, zootetmra. ev 
acţiona mal prompt tl 
cu cit va .sport audienţa 
ln rîndurile oamenilor 
pe ogoa1·c. cu atft tnai 
contribu1ia concretă 8 
tn anul cinci nnlvel'S,\\m 
de veac de la încheierea 
livizării ogrlculturll, la 
de produc1u !nalte. · Ia ni 
1·Inţelor noii revolutll 
j.rtlpliclt. ln creşterea n:vutfel 
rale a pal'ricl. 

fntrcaga noastră presi 
~led, pcnlru perioarln 
ele un omplu şi complex 
de lucru pentru îndeplini 
piară a prevederilor plan 
acest an şi pregătirea 

în vederea trecerii Ja 
sa.rcinHor economlc:e din an 
care, aşa cum preciza 
general al partidului, 
fie lln'JI hotliritor pentru 
rea programelor de m1od4H'81• 
proceselor Ce bnol odce. a 
acUvHă!L Ne-am referit, 
doar la clteva p11obleme, n 
cumente politice cuprlnzfnd 
re bogăţfo de idei, teze. 
şi rnvâţăminte, care, bine 
incluse, fotr-o formA sau 
planurile redacţionale, VDl' 
ş i mal puternic pub1icatille 
tn lupta neobosită pe care 
popor român o duce penţru 
tml'a pa trlcl soclallste pt 
t'Ulmi de prosperitate, proll 
<!I vlUza:~le. P61'fe<:t'lonarea 
nlb'I a pregătirii politico-1 

şi profesionale, Hirgiri!a o 
de cunoa$fere şl culturt. Io 
responsabilltliţii 1 a spiritului 
Juţic?nar fn 1oate r~acttlle " 
datoriri ele prim oTdin ale f 
in dintre noi pentru a ne 
ni ctt mai bine nobUa mW 
ne-a !ost încredlntal:! de e 
ai opiniei pUbllce, de purtA 
cuv1ntulul par llduhJi fn r 
mn<;elor largi ale J)9p0rulul. 
gu r. rei:-pcctaren acestora va 
sii sporeascli contributla 
noastre ln mol:>ilizarea ţuturor 
telor unu1he şi materiale ln 
ren tntlmpinăril Conferinţei 
oale a partidului cu noi Jl 
gioase !apte de munci, de ct 
demnitate. 



RE·PORT AJUL 
Gen publicistic cu îndelungată şi stotor

nic6 troditle în presa noastră. reportojul 
şi-o ciştigol de-o lungul anilor o binemeri
tată audientă Io publicul cititor. Ceea ce nu 
înseamnă că in jurul problemelor reportajului 
nu ou existat numeroase controverse, ince
pind cu cele care încercau să deportojeze 
reportajul literar de cel publicistic ~i sfirşind 
cu cele privind carenţele reportajului con
temporan. Toate aceste opinii, multe găz
duite în paginile revistei noastre, au totuşi 
un numitor comun : ideea - nuanţat expri 
mcttă - potrivit cC5reia valoareo reportajului 
este dotă de cantitatea de adevăr, de viaţo 
adevărată pe care o c.omunică cititorului, de 
măsura în care se constituie într-un docu
ment, pentru azi dar şi pentru miine, ol ma
rilor prefaceri revoluţionare ale epocii 
noastre. 

De aceea om socotit oportună o dezbatere 
despre starea reportajului contemporan, la 
care am invitat ciţiva dintre reporterii care 
ou primit recent premiul pentru reportaj Io 
concursul de publicistică ş1 foto organizat de 
Sindicatul Presă-Bucureşti. Au participat: Cici 
IORDACHE.AOAM („ Flacăra"), Sorin HOL
BAN („Informaţia Bucureşt iulu i"), Constantin 
STAN („Scinteia tineretului"), MIKLOS l6szlo 
(„ Elore"). Lo dezobtere au luat porte, de ase
menea, Constantin AMARI] El ş i Marin STO
IAN de Io Secţia de ziaristico o Academiei de 
partid pentru invăţCSmintul socia l-politic. 

Fotografiile inserate in spotiul consocrot 
dezbaterii pe temo reportaj ul~ ! sint semnolt.? 
de Vasile Moldovan, Petre Cozia, Mihai Alexe, 
Sandu Cristian, H. Tacvorian şi Ara Ghemi
gian. 

intre deziderate • 
ŞI Împliniri 

Dezbateri profesiona le 

Reporterul să transmită 

fiorul necesar 
receptării mr.~ajului 

~e propunem nsllizl, la 1n111n~vn 
revb1le1 „Pre:ia noa.'ilrll ", să litcl!m 
un schimb d6 opinii despr(! cepor
l8J . .NU lnten\ ionfim sd dam cc•ete, 
SA d~c:op<?rlm şi să fo\·mulăm CJ 
~il definlllc: a nccstul ntiL de iL<
d~il gen pubUclsllc ŞI nlcl să 
li!llJ>t!t•m stalu tu I rednc\ lonnl n l 
rcporwrutuJ (in parnntezu !le spus, 
faptul cd, in nomcncln1orul de 
luncttuni nJ rednctlel, reporterul 
ln~tnr t;e n!IC1 pe cca mal de Jo:. 
treaptă de tncadrnrc, nu arc n im ic 
C.>mu.n cu 1.'al i ta t.ea slab:t n unf>r 
fl!Pfllia; e I .. .) . 

Tcmn ci.te extrem de \'astă, prac
:ic,_ fi\rti limite De ac<.-en. n<' vom 
ker1 sa cădem in cnpcrum unul terl
_;-iu rc11il orizont, nmblţfeinlndu-ne 
ii spunem lotul dc<1pre reportsJ, 
lJ>at ne \'om propune un obic.'CllV. 

ent. rna1 modest dru· pe care să 
l'euşlm sCi-1 allngem fn timpul llml
:l Pe cnrt! ii avem la dispo;dţie: cum 

facem cn pe linstll report.ajelC! 
rtuşlte &ll nu t1partl şi reportaje cal'e 
14 !!011'\p.romitâ genul ln Lata citlto-

rllor. P01tru că.. ln o nnalizl'I rrn l 
alenlii ş1 auioorJlic:A, \'tl h'«!bul sL 
reeuno~tem - realJt.atea no obUgl\ 
- cu tnnJ stnt pe lcl, pc colo, cll
zur1 clnd in coloanele presei se mal 
strecuară şi unele rep0tt.r1Je ncre
uşl li!. annste. pllctioo.-ise, rore, 
1>mtl1ul mullc vorbo (lnlt."J1ţlonot 
h:'umnn~e). nu 5J)Un, ln rond, mul 
nimlo, NU T RANSMJ'l' Cl T ITORU-
1,UI FIORUL NECF.SAR RECEP
'f Allll l\IESAJ ULUI DE PRF.SA. Ar 
fl bine. poal.e, ~ă amintesc chlar de 
la Inceµul dcllnJUn unul confrnk 
mui mih e datA zlarlsii.llul e!lclcm 
lin cn7.ul nostru. reporl~rul eCl<!lent): 
„ tJn t:iMist se vn clovedl cllclcnt 
d 1tl \ ':l reuşi să in.flg:l zllnlc in 
mtnlca cflilorulu i o tdee ş1 in sune
tul său un sentiment". (Am cllnt dtn 
memorie}. Asn cred cn lrebu1(' pus:'\ 
p1·<Jblemn şi pentru rcpu1·LaJUI pu
blicistic. Pe ntru cl\ am umlrttlt 1.fo 
reportajul publlcfrtic, v-nş ~
mnnda cn in cadrul !';Chimbului 
nostru de nplnil să nu ne pierdem 
timpul incercind slf desp6rtim 
n~le de- usc.1t ndicli !'li ne propu
nem '>J stabllim ce c.-.lc report..1Jul 
public1o;tic şi cc este reportajul 
llterar. ci.nd şi unde este Indica~ 
unul ş: cind şi unde c.'ite indlcnt 
ct!IAlalt. c:ir.e e:ilt! mai valoros şi de 
ce etc.. etc. Sfi. ne llmltl\m h n 
. con le Jn l\'eali\ de ee, llln cc cnu.t,e, 
mal n1111r in presll t exte aore i.int 
eTonat intitulate "reportaJe'1 şi cum 

~11 r.:uşim sl1 rcclştîglJm inci:edt!rea 
clUtorllf1r in reporlajul bun. tn acel 
rl'portoJ căruia maestrul Geo Bow.n 
1-a confo.l'JL vnlori ntit de lnahe. 
ln acC!St scop, revlsW\ „ Presa noas
ln'l„ se bn1.ează fonl"I~ mult pe e.x
pei·icnta pe cnre o vor împâ.rlă.şl 
Ln cnclrul dezbaterii noast.J.-c cîtl\'a 
dlnlre proaspe\11 laureaţi .it con
cur"!lulul ele r~portajc pe 1986 orgn
ni1.at pentru presn bucure-şt.en."IA. 
to. An11u11eo 

Cred 

in reportajul-document 
Reportajul ? Cc se mn.I poate 

spune acum, cind el s-a născut 
odtită cu Istoria şf cu Scrierea; nu 
~in t. ln p:ule, r('porlnje toate Isto
risirile din primele cronici despre 
Cnpwle ~I 1ntimpltitlle papoarelor, 
res;llor, impiira~Dor, d inaslillor, re
la.lflrlle dc.<;pre rAzbooie ş.u. ? Nu gl\
.slm. oa.re, un si.mbure ele reporl:tJ 
rn cronicile scrfse de Grigore Ut·e
che, l'\llron Cos1in şi Neculce 1 Cind 
nu np„na presa. ziarele, repo.rl~JuJ 
Tl\'t'.l t.rndft le. t-1 era seniorul I 

C'<' se ponte spune nc1nn, 1.0tllşl. 
dN•f>1·e r!'po1 t.aj, ac treJ.iui ch"51iO
naU crillcll !He.rari şi nu reporteru, 
cei care !I practică. Se poate l'e-

3 
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ph oa . .Bine bine, d«r a curs mullă 
t'C.rlleall1 ~1 de partea ace.."\Stn ". ~ 
zice, nu su11c1cnl.1 şi, mnt cu scamu, 
(CC.W~ll,cin<.JlHil', pr11hlcm11t1zlndu-<1c, 
1s1 or ls1ndu-!.u U"nul, c.iu rwdu-l-se 
1 lt>Cin1\il, tncndn'irl, da!tl!Jcăn, !im.1 
c!l, pina Jn urmii, su ~~ conturez<>. 
tt c~tctic.1 'l r1.•pu1·laJulul, o cr:tici\ 
n lui. 

('1·ccl t l a r fi nrcesar d o a plc('nr c. 
la ohtc•1 I. „„upra c.olll d u r l'J>Urt riJ 
mod1•ro romtln ' 'Ml, ~uprn tutar -0r 
re-porlt ri lor ~I nu doar ru.upru 
c-llon .i \ 1i rhir1 {incon1e-;1nbtle) n'1-
rn11c Uogzu Şi llruncu-Fol\. ş1 
niu1 cu "C:lnlll U.."-llPt';\ C('lm <'o.! 
,1;.1 c<m.slilul• ct'le doull- trc l ' .l
iur! de Llarl li (azi i;criltori n·
mnrc111>1h > C11(' l-au 1.·11111\•nt cu 

• d l.'.>l1nc1ic ş1 pe.rsonolltntC' lin<."e
l'lnu cu ~cn1.;ra\ tu lut Colt t.inlh1 
Toiu. Pnu t 1\ n gh cl, lllll rurcnru şi 
p1na 111 i:ca mat tin1lra. ml\ l!indcsc 
tu Cornt'I Xh tor1:M'u, ,\ r et .1 Şandru, 
1)111111 trt1 Co11„t.inHnc.-. cu- l~li .td t'). n~ 
:1IJIUIW, rit'U lal~l modl•l>ti~. U$ll
p1 a ni·inunC'hlulul de- rt.>pnl'lerl ~ru
pnţj an JUI" 11 r"nsle1 la care luc1·,•1. 
- _ l'lac'u-a ". St·i·iind despre reuşi
tu Ic lor, s-al' ţi c11nlUntl pc1atC ŞI 
d lrcc\Ultt, p1·01.Jtcmete. ll!hnictlc i.:,c
nvlul inti·-un conlext. 111· !J cl'<!-.
cuL şi o şc:o."llt\ n crillcll lui. 

Cmrf se int•rot·cu un<'lc „tudii. 
unde llh'<'sl h.:atli mal •wrioru;~ !>1.• 

'l l'>Ul'den:~ tot <:orlrl!li. 1lc ln l'jml 
nl' ... i.'U li\ 1 (•p11rll.'tii <.lini re t.'t:lc dou:I 
r.1.1.b );li~. S • spune pc 11r1.•p\ 

cuvint, că, de \'l'cme ce o recu
nuaş~rc ~t o n:ab1lit.ure a rcporta
;ulul mu -n cJa~1ficnre literara nu 
lnfâptull-o ecUlurUc (au 1?dH<1L şi 
edili..:az<"t clir\I. coh.-Clii, nnLologit de 
reportaj t.1 ~ Emine.ieu". „ J unlmen "", 
Cnrl~a Rr>maueascfl, „Scrisul Romil
ne'>c:-. „AJbut1·os ), •tr rl n~or :.6 
su seric despre etc cu un ochi mol 
<."r!tlc, du1>1) 11 mt1d1t..i\fe şi o lnve:.t1-
~a1le lucldt\, uu, in Aenernl. ., r«!Cen -
1...onre "1 „cronk hetc* de semnal. 
:.au dc- complez('n\ă, stropite, de 
reguli\, cu upâ de.> lrandnti r l. Chin!' 
uucfl :iin L mn~ullle (11-goli i per
sonali! uccasta nu "en•~lo re
porl.njulul 1·omfinc~c. Unul dlllll'c 
cele. mnl Pl!fllnt:nte stud ii ce 
s-au pubhcaL m ulltmul timp, 
r/irninu „ Prcluln" l1nttruluf I !orie 
lnernr Dnn C. l'.\'THmlle.scu ln „ l\le
moriA 1·c11ortaj11lui ··. <flrcş'W) A lui 
F, Urun,·11- Fox. Nu cumvn, chl.1r 
t·nt.Jcii literul'i nu nr Iau i n serios? 
Mi·e tcnmii s.'I pun oceast11 tnll'e
b.-ire, d<lr ea pcrslsl(I în gîndlrc:.i 
l\ea. Cum su t.rah.•z1 nlllcl. decit cu 

c·r11\•1lntc c •I 111J1i palpabil mt:'!nj al 
vremii m•nstre. "documen,ul viu„. 
hgilnth rmn care vum li ITltlnc pri
vi li .,, •uilcc.a\i de itcnera,lilc urrnf.1-
tnan:. ~111 aCl5m de ln Emlnc>scu 
despre c:ondltla im•ă\;irnintulu1 din 
\'l'emNl so. de Li Br unea-Fox con
d4m 11ncr<!l m.1me in Bucurestiul 
~mllOJ' ' !1211, cum nr1ita .\otn1cJ.u Pt1pa 
Nnn .til H1al.1 l'mlnn. de plld:l. de la 
Sas-.1 P~ina u inlr~:a~li lumi! de lnte-
11. llHll şi li1·g11\'l'\I. dt: ln Bug1~1 -

Foto : Va.sile MOLOOV /L'J 
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\'laia mlheiilul', a -.'I Jrli de 
dl! Ioc ş i de pflmmt •. a 
dintre cele două r{Uboai 
gencra t1ile \'llloarc ce vor 
la no1 ·! .Fl r<.~te, reporlaJeJe 
:.inL niş le documente ele m.,. 
c~m s-a cons1ru11. Canalul 
l\tare;i NengrJ, Meu·oul l)uc 
cum s-a dat o nouti a lbie 
v11~1 (a duun oa-ra. d upt 
schimbat cursul Cuza Vodl) 
s<iu melamor!<Jzot C'.ulM 
C:nJcn Ba hu\'el, cum am llJ 
exploatdm petrol din Marea 
w·â.„. dar cite ? ! 

Dac!\ J se ingddu ie şi 
1 isi sa ulbă o pr ofesiune de 
dln t:I - şi soco~ cA 1rc.•uu1e 
inguduie - pro!eslun~1 de 
u reportenuul este x·epor~ul 
ment. Este nuzulnta cu care 
m tna pe condei, iar la r l!\' illa 
cJt'a ' acesi g<!n dr: rcpo 
cultivat cu osird le, cu o 
ŞI frumon.sâ ambiţie, c:u 
c 1lnle, inu·ecl ndu-ne rn 
subtecle.le rcle\'ante ale 
Ul de s ub ochii nuştrl. 
cUlndu-ne, u neurl chiar ~du 
d u-n e" penl ru câ n-am fost 
noi, cel care si\ Ic dcscuperlm 
le ad uct!m in pnginlle revistei. 
b-au 1.'0nce pu1 - j m1 runin 
a cum, cu ncccnşl em o\le şi 
Cebrllllulu nuinerefo de revilltl 
pr<? culr~111uru l de pă.mînt ct. 
martie 1977 . • ,Sl lisAm d 
ll cspr.: co s-a pctrei:Ul cu 
oamenii, cu starea tlc DftDY 
unui 11opur şi cu s larca ele Y 
1.onduct>rl i pa rtidului, a •elal 
tulul, •~ preşcdinlcluJ 
pentru \'la1A. penlru r•ft4•111. 
(lt!nlru un <·urs normaJ al lu 
nt' spuneam in Papldete 
după Clll'e ne îtnprăşthun. La 
n lcM, ln Va lea Cillug 
Cal ea V iet.oriei. in hoteJurUe 
n ite spitole. printre con.<1truc 
lnslltulele ele cerceUir l... Af8 
conceput „ Dosnrel c FlacAra• 
pre shirl.'Ct lu zi a D ellel uu•-1.llff 
pagi ni de re\-istă, ci rca 50 Q 
por t.aJc, cu probleme ale des>IJPllllll!!I 
'>nleJQr, cu to t ceea ce s-a t 
tn Pros:ramul ndoptaţ c,fe 
pC'ntru redl'CSArCn econc-mlc4 şi 
ml h1rea acest.ct pih li de tari) 
am fost prezen1I. in crincena 
.n lui 1f!85. pe DunC1re. de la 
t'!l.$1 IR :\fon>n Neagrli. cind • 
incJ'emenltfi ca 1a Polul Norei 
~eru ri Iliră pr<'Cedcnl, rilei 
"l'\ umblăm pe Cirul el cu 
tonre de ~en\â .si cu eli 
con · du<.'1!1lu oamcnllor d ln 13 
cl'lor core luptau cu 11lzbera 
mîi'lcare, np11, cur nJ. sotfdarl 
;ntregti Ui r l. Aşa s -au n!lscut 
lele de reportaje desprt' A 
despre . CMJ>a ll 2000". deşptt 
dilia \iirenulul din satell" de "' 
dl'l\p1·e m inerii Ol tenJei. desi>!'e 
trohştl, de.spre petromllt'ISll. d 
stnrea unnr lnvenlli romllnet*t 
altdc, şi ul lele„. 



scurt 0 nâzuin\A ml s -a im-
Pt V•a ta m1-11 dlll şunsa sa !lu 

pltnlt 
1 

du 8ceşt1 minunai i C<>leg1 al 
114lurcrcmlc:trt care au depus mllr
nir\• d" pre un deceniu şi jumututc 
•ur•r • " l . 1-~ r.oc'' Unii .1J mat P t.>eat. un.: 
~rr~· publicaLhl. dar echipa nu se 
râîl<l al\h, mnl Uner1 Ic iau locul. 
A ~ \• ln Prt>flhPC\ i, fncll'U/.neţl, ta:i.i1 Oini?a Nl!tlorescu şi Ellade 
u 11pnrul lnn Zubnşcu şi Tun1n 
~dul . lillla urtcfnd să se bată pen
tru un „ubtecl-uocumen t. (Cit·I l or
dll(ht'·Adaml 

Prnfaccril1: radicale 
schimbă rolul 

şi ros tul rcp or la j ului 
SI totuşi... e o şansâ nl!rnaJpome

n&lă, dor ~l unicii. <:ă cutrewrl 'ara 
Sl1 pnrtrclpi, sll fi 1 11cnlo, mcreL; 
acolo u nde „se int!mphl „ via la 

Spuneam •. s1 totuşi-. intructt 
marflt' pn-(o~·cri cure :;-au petrecut 
~1 ~ µ.:1rec d<' la o 7.f la al bi fn 
Ylala wrI1. - şi ln . viaia om ului, şi 
la caru stnt com·ms ş1 cred, cll 
undt \111 intr-n mllsură mai mleă 
stu mal man„ dar perct:p libil. al 
l'flnfrlbu 1 t ş! 111, reporter _ deci 
rum spuneam, pretacerile 1·adlc:ul~ 
ţunl!Illle fn !i1Jonomln 1urii se ri\s
fnng ş1 aMipra rcportaJulul în.suşi. 
~htmotndu.f rolul şi ro.-.Lul. Adică 
il' ad1ph~a1.I1 Iar dacă u~tăzl discu
lăm dl',Pl't ~tnrc:t .. la zi" 8 repor
tajului .• eu cred că "' se uflli 
'4lcm.11 '" acc:>a'>lli razli sou stare de 
odapt.i1·c. de ncomodat•tt TQCmal de 
:i~ - n-a~ riscn ~ă da u un prc;-
11';1.\ ic, de fap• nici nu mA mlf'
leM'azi\ care nr Ci tipul d e rt>
IJ(•rlllJ ~ustat în prezen t (rcpc1rtnj 
llft1t tir dl! prolilemli. de eveniment, 
tel ~oeio~roflc. document etc). 
Rlirnfn la practica ziarului unde 
IUC'l'-'Z. z:arul „E16re". şi und~ "" 
~un()!\C dnu!'I ff'lurl ele reporlu1 : 
® n 'lU :;Jab. Pe~<>nal practic -
~el PUI: !1 inct>rc. sau cred că pi·oc-
1 c un 1P d<> 1 rporlaj i n carP rcall
afou hit• prcobntă cu JlrOl')rln-ml 

l'lt!r•Rianll. Rl•alltntt'a - ndldl omul. 
Dto la ca!"l- pornc."IC sr Io care m1l 
niorc flfnă la urm."I, Si care - con-

•hcnl li\ !dureşt(' lotu~i istnriR -
\'f~n ,?i şlll' c1. se in limolil ş l t'C' 1i<• 
va inlirnpla cu ci ~llkJ6" Lâs7lol 

Să publi r.ăm 

numai 
report aje reuşite 

11 Pr1:t:Jllndu-mu pentru de:tba~rcn 
11~ai.tit., run r.1s!oit şi cilcva numere 
ri~· l"C'\ i.sle! ., l'rcsa nou.i trA ·•. Ml'· 

11 i i fi i ernarcată in aces~ context, 

Dezbateri profesionale 
1n.'J::,t„11l li cu CUl'C publica\ la OVJ:>
ln.1 pw.t!:.1<1nal11 a lnccrcal sfi cla
nllce C'hlar d" 111 primul lii.1u nurnor, 
di n mo1 llJ51i. „problc111clc· rcpt r
l~1Julut. Cun\muum. aŞ<Jdor. o tru
mo,1:...1 1111d11lc pe caro! " dt1rim 
lrucllriC'~t;i fo mllx.imum. t n num(l 
rul 2. lnsuşl mueslruJ G~t1 Br1ga 
ln inv1tnl ia um•r zlarlşll din "Ccr\:ul 
de repurlaj lllcrar·•. impftrl4~le 
uln bo~nla -,a Utf>c:ncnţl\ Am n.lf· 
nut. printre multei!! idei lnlcrc..anlc 
<:xprhnnk alunei, unu t>e care aş 
\'re:u s- 1 aduc ln atcnim noastl'il. 
fal-u, Jl)a cum a fost 1:a <;pu<:â de 
mnr1..•l<! no:-ta·u ~cruto1 „ A nu c·rc-
1le (I Vl\ oril'n I c ~ lrc vc teren pont u 
'>iii cl141 roade. P o lltc sll dea r o.uliu 
din l>UO \:l dr \'Ctkrc cunll totlv, 
poal c '<ii umt•ll' ziarul, dar dnl' 
este ' 't1r b 1t !\!\ focicm o treabă ca 
lumea.„ ulunct sl\ lll'C' m mai mulţi 
r e t>or1er1 şi sl\-1 pulJllcllm Pe .u:r l;\ 
carr- a rcu ·fl " . „O I r eD h.l <>n lt•
m <'a" 1 nscnmnă. lci.;;.1 t de cec-:1 
ce ne lr1w1elil'llt.I\ pe nul acum. un 
reportuJ llc (•lllllnle. El bine, cum 
~e p(lolc 1·eall1.:1 li lu un co•·dian 
care lrimlt~ 1.1arislul „ 111 sii;ur" ln
tr-un 11numu JtH: şi pc un timp 11-
mHn L '' Cii ~c pcwte ~c:ric un rcp'>r
LnJ bun sl in c:ondlttilc documrn~ 
Ulr1l cnnlrncronommru • 1u d~m11n-
;,lrnl-o mulii ..iiJriţ.h din pre<.a 
noo.~lrt'I, prh11&1: cat'C i.t.i n ut1ll1di şi 

ci :i• •ul Cnn:.t11n1m St<1n. D:.ir cil nu 
I •lt pol l C\IŞl Utl!.'!~ Jbcru. \:lW·. de 
ll5t.ncnca. u '" 1Utatc. D n '" t•ntc! cc om,t:in1l!1 • \ nrnri lcl). 

Cum ~ă nu cnmprumi lr,m 

rnporlajul 
NJ se J>l'\lr>Unl!, lt'an~anţ o lemă 

i.prc ml.'d1t,1\11.: !\Tai mult eh.: mcilr
w 11c ckcil d<: Jn.11i.a1 pcnlrt1 c!t. nr 
li trebuit s.'I avem lu indeminT1 cel 
p~1\tn cite\'a l)bservu111 ale 1nltln
tt.r1 lor accslct do-;,balc1 i, <:a .'l!t nu 
~pun c1L de utile J C1 fost nişte 
1cstl'. Ş(lndaje1 anchete (Ul dndul 
citllo11l11r sau ol lllmmlor>. ventru 
ca tlv:r.ha t.:ren c:t1 nu purnen!>C~ (ş1 
~u nu alb.J cm:u:te1·u1 \Inei inl'llu11&
"4rl „ubiecth'c.') de lu Jmpt'•.><111 de 
lt.ctllnl (sau dl' scris). Ci orie· 1n 
Lr •bur.tr l>l .scell.'>la „cum '>:Î nu rom
p 11omllcm r1•110r (Jj uJ?" -contlnr 1;11 
,, nrirr-1a1ie: 1·eponaJ 11 •' pc crllc de 
n fi com1>rnml:.; C ,1„i:tali ;;i dlplo
rnnll. nu \·om :.pw1c dnc, c1 numai 
re c111npramlle reportasul lnnlnlc 
de :i Jnl rn ln dcttilll rl:.c tJ .1nrm.1-
1i . t•cporh1JUI C'Sfc cumpromi;, p r in 
inffa l k . Z1nrclc. r~ b lelr, cditurll t 
oublk11 muuuu u lt r c portuJ: Ne'\' lntl 
uit cr>llet'lu tic evahu1rc, m:l. muLtu-

F'Cllo : Mflioi ALEXE 
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Dezbateri profesionale 
me.:.c su spun că $1 UbrftrlUc i.int 
plsnt: de muuuuulte cArţl de retx•l
tnj. Mâ grăbei.c in o-mi pune singur 
inlrcbnrea : este crlkrlul w1ndablll
fă.ti1 un <.-rlterlu a l valor ii '! E.c;le 
pcnlru că nu avl'!m altul. ŞI mni 
~le pentru că bunele caru de :rc
r>nrlaJ se vlnd. (C~>nsfanlln hm) 

Iiarişlii ~int datori 
reportajului 

In legAlura cu cart.e:1 de re('l<>rtnj 
se poate spune ctl. de cipvo ani 
buni, E:cUlura „Junimea" scoate 1.-0-
)ecţln n Rcporler A-:X" ş1 este puţin 
mni;ulllcir pentru 1·cportcr1i noştrj 
faptul că una dintre problemele li
br-.irllor csto tocnwt coltlctlu cu pd-

cina Nu ""te O(. VOIC de o ri~Ul'O:lSă 
unah1.fl rfc pinii\ penlL"u a dl.!Sooperl 
nafurllc de d•r\i cat·e. sub egida 
,.Rc11orlcr 'A.rx", lrnnca?„t - ca su 
folubc~c un t•uiemjsm - p~ raflu
rilc hbr.irUlor. Sfi nu ne regui1lm 
noi, cc>i de »blăzi. intre cx•pc.r~ile 
unor volume care, rcl putln ca 
punct de ph..>carc. sint :.illmcntatt.• la 
:r.urs.1 marllor ~111 mol micilor no~-
1 re p1'1blc-me ? ~I oocft nu ne 1•t:Qt!
~lm noi, cum ne w1r regilsl cc1 cn1·e 
\'ln dupa nul? tn dimcnslunite 
noastn~ t>anltlnlivc, l'U sigura.nla. 
Cit prl\•eşte „ tcmpcrntura crmşll
i n\el, c d<' v~17.ul. Pcnlru că. clocii 
sint i n rcpnrb.1jul nn~tru <Ic asll'u:I 
şi inst•mnc ale 11lanl noastre de spt
lit, ele :ilnt, din p:icale, prea ade
sea hrulate fle de cl'tcesul ele d~le. 
1ie nnmnunte l t'hnlce. de ci!n• $i 
proctcnle. fle de un anume lh"l!\m 

Foto: Pt!tre COZIA 
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prin f,11Jdurile cliruin renUta 
:?lireşte cn printr-o ceatll col 
nefiresc. inir-un roz. mn1 in 
una inşt-lător. (i\'lar ln Stolan) 

Ntcl eu· nu cred cd ne a.11ăm 
tt·-un mDtncnl fnsl ni 1'Cp0n 
rom3n<Jsc. ŞI alei aş nuan~ 
nind că IN-1.>ui.e să dlferenlfem 
reportaj şi publtcislleă de 
Dlnloldenona scriitorul ro 
fc>~ţ şi un toarte bun saz.etar. 
ne vom utta mal cu atentle 
vedea di şi azi se tntimpli 
acelaşi lucru. Si. cu toate cll am 
sfi mii. feresc de a nominali 
spune-. tqtusi, că • .Scrisori din 
inliJ " de Sin1,lnna Pop este 
-;upcru.i a unei prozatonrc su 
Dar t'lte dintre acc~te reporta 
fi ap;'truL într-un cotidian'! f 
slaniln Sfan) 

Sinl subiecte 

care se refuză reportaju 

cum sînl cuvinte 

care se refu1ă 
Nu m.l indolcsc, se poaLe 

un reporltlj pllcllcos din orice 
biect. Asta ar însemna cil şl 
proca e valabllA. Dar nu e. 
subiecte care se ro!L!llă reportaj 
u.şn cum sfat cuvinte care ~ 
poeziei. 

N-am Intenţionat. prin cele 
mai sus, nici un paradox. Am 
doar, s l'L :;Ublinlcz condJlla • 
a re11orla,lului Actta de a ftl 
C.'-l>loatezo la maximum un 
cc:t. losi ~I aceea de a nu cldea 
reuşui ublectuluL Me d 
Constantin Amariţei, inde 
du-ne sia nu despicăm fi.J'Ul Io 
tru, c<\utind simlll tudln1 şi d 
te in tre aşa-zisele rotlortaJc pu 
clsLice şi merore. Nici n u ,uu 
ne.Ulnd teoretician fn dumenlu 
dnc!l aceost:A. fmpărt tre exislll 
realllale. Un reportaj lrcbule s1 
pur şi simplu, bine sens: el tr 
s.t lucite la citii. D ar, tn ace 
timp, ull reportaj, pentru a ml 
dfo. h'cbulo. 111'-mi •I com 
nlşto lucruri deosebite. O ll01•11 
O stare de spirit. O ldCt'. Ull 
O suies llc. Această a doun con 
a reportaJulUI ~ Include. de f 
in prima condltle, a kfttulnd im 
unii d1Juă Jnturl unitare. nle 
laşi ccrinte. Nu e xlsti re 
„frumos•, care sA n u comunice 
mic. Sau care se mul~umcştc sl 
fonncic. ·mcsl. nsupro unor 
te cc nu pot trezi dedt un tnt 
pasa~..!r E absolut necesar. b 
r1nrll. si\ Informezi cîlltoril -
in vedere oblll!aWlC? 7.lan1lul 
care lucrc1 - d('SJ>rc dp,•irrea 
1nic;c-c de nutol?uzc itml ~cspre 



ll n"I sollJtc Jn cutare magazin. 
fur o ~· • >; r. 1 bi 

11 •18 nu lnscamnn su mu am -
TJJ.Jr ~/ <:u orice preţ de a face, dJ n 
!10" te !>llbie<:lC absolut u.t lle, repar
a~ On!c:um lc-<UTI seric. ele vor 
l:lj Îne informa\11 Si c Coarte bine 
~n\minil Jn/orma\11, gen publlcls:-

nece.c;nr t"a ncrul şi cn apa unc1 
~e cure-şi respectu cllttorli. 
~~im doar atunci cînd vrem ne
pi:rat c;a Lransformiim :iceste in

~ormatii in report.aje. 
orn condl!lile reportajului - de
•ur 11&11 cum le inteleg eu, ca 

!~ipÎu practician - rezultă şi cor.
dllla re!)llrtcrulul. l~ primul rind, 
~portl'rul trebuie sa Cle t~lental. 
poare e;i o a.-;emcnen concluzie pare 
tn1f„licfl, dar am simţit nevoia s-o 
„xprtm. punl1'\i ci1 nc('n11lâ 11ubllnlen~ 
Mti.'l rnni putm rl?lcvntli în lnterven
tllltt dl' sprciC1tltatc pe cu.re le l•r
m.'1re&e, lnCIU1.lv ln revl~1n non:slră rle 
breasM. Ade.~<?<lrl. „ po11.retul-1·1>bol" 
Al mpnrternlul - st nl zil.l.ris~uluf în 
;;aneMI - aşn cum ne este fnfĂ\.lşal 
rn l'ltt!„tc liilervcn\ll. a!Lmtnlet·l cx
tnm1 de lntei·t's:u1tc. ei;tc ca"' unlla
teral. Cam .. tehnlcl:r.nt ". t'll .sil !;pun 
aşa Arilclt. l:lnrlstul t.rebuJe sn Jte 
un UP nL'llpliral lntrl'o1'id. :<:li sile 
~ri minulasci1 lrcp1~bll tehnicile 
~lulul nostru (de la. caretofon la 
nutomnbll). s."1-şl conce<1pn mslerin
lt>lc direct Jn mnsln.1 cir scrl~. sC1 
H!!! tennce. indn1znct etc. Tml aml:i-
1~ chlnr de un ln~rvlu in care 
timiditatea era consideram aprna
Jlt! ca lncnmpnlJbiHi cu prnfMla 
noa~tM N-am sl!. neg nici U\•anta-
11'll' di a 'lli.ipint reo;pectivcle l"li
nlcl lin cozul coteuilor de ln racilo 
~I lolt'Vi?.lune ele <lrvcnlnd chînr n
blll!lltorm nici nereslh\tea ci(' n 
11V'(11 :mrnnilP calitătl inâc;t'uh• in 
ttensul relor 1~ cnre m-nm r 0 for'l 
m•ll ·nntnt„ Cu Cllndlt i::l sl\ nu fo 
!nlillfilm. Cunni:c muli I r"orrr'„~t. 
(11 nde\'llrnt C'Xcelenti. de n limicll-
l:llt> dMăvirsll:'i şi de n neinclemf
nlll't> cnn~c:-nHalll. Dnr în rl?l)Olia te
le tor nu se recunosc ac~te „de
fecte•'... (Sorin Uolb1u 1). 

T aleu l ul presupune 
r.xigcnţă 

şi autoexigenţă 

ReJ>«>rl11Jul, pentru a reveni asu
pra ideii enun\ale anterior - re
l>OrtaJut la eai·e sper că ne re!e
rfm in dezbaterea noastră - se 
111bsurneaU1 acelei creaţii colecUve 
care este ziarul. Formalul pagina, 
Contextul, Dn..!1lul publlcatlel iş1 
l>Un amprenta aRupra report.aJ·ulul 
Un('a ' 

tl obl1gi11du-t ln ucele locuri 
comuni! t toa · & ereotipl! am de supără-

re. J\ct:Stco a1· ii, să zic, tarele 

. .Dezbateri proftts~onale 

exterioi'll'e : ce.le asumate de scm
IUUlr, în C?Xcluslvitale. ţin de do
cumentare. de concepţia lui despre 
repori.aJ, de curajul de a n perso
nal (oit nu de a da ceva care să iic 
oportun), de laJent. Deci, ce com
promil.e rePortajul? Conl1Uia in
tre gconr lle l>Uhlicisticc (rcporlaJul 
t?!>le tol ceea ce nu este artlcol fle 
spe<'laliţate. editorial. l nlerv1u. Cl
Lnd. in cele mai nelzbulite reportn
Je, toate acestea la un loc), preju
dct-ala c:.i un reportaj salvead tc
mallc un număr de ziar (ŞI, deci, 
C?sle, nu este bun trebu ic pu bllca t :) , 
l h1s~ 11e C.\'.lgcn'i a au&orulul şl, 
cel 11101 i;rav, lipsa de lruent! tcon
stantin Stan). 

o cerinţă 
sa ştii 

a 
să 

profesiei 

renunti 

la o fra1ă , la un fapt, 
t:hiar la un reportaj 
A!i~•dBr, Uilentul. Şl in strinsă le

gu1u1i1 cu talenlul: splcllul de ob
sen'll\te. puterea de sinteză, capacl
tntea de a „ vedea" Idei. tn sfîrşll, 
dar nu în ultimul rind. în nici un 
cm: în ultimul rind: cultură. Inelu· 
siv. desigur, cultură politică. 

Un reporter nu trebuie neapărat 
să devină scrlltor, deşi marea ma
JorJ tate a reporterilor de „primă li
nie" lrec nceasUl grani~-l\. Dar el 
trebuie să posede, !a\tî de SC1'1itor, 
a~roape axiomatic. o callt.ote în 
plus: d~prlnde:tea de a scrio repe
t1e„ - repede pu iOll~mnă $uperfi
cial - ln pullne cuvinte, mal cxacl, 
îh atilea cuvinte clte l-au rost re
zervate în pa~inl. Senllmenlol vor
bind, poate că cea mat d lfloHi ş i 

maj neplăcutl cerinţă a profesiei 
noa!>lre este aeeea de a ~ti si rc
uun11. La o !cad. La o comparalle. 
La un fapt, Din picate, uneori, 
c-hijl.J" la un rcport„J. CSorln Roi
ban). 

Reportajul, 
„seismograf" al epocii 

Sla1·ea la zi n reportajului pe1·m1-
te judeclltl de \'a:loore oonlrodlc
torlJ: d~st.ul de bunii la nivelurile 

sale de \rit"! şi puţin saHs!ilcăloare 

Ja nwelurilc medii. Că totdeauna a 
foi.t nevok de nume mari pentru 
a c1iea cllmalul ptopice manites1ii
rll celor citeva „personalltăll ac-

Foto: Sandu CRISTIAN 
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Dezbateri profesionale 
Nu ne-am propus să lragern 

cluzh la 1nchelcl'en deillul.ec.il 
I re. 'De alltel n Ici nu ar t1 f 
. 1bil Discuitu n'imln<: desch 
ne-am bucurn dac-J dlnLrt! 
noşlr1 din prc1>n ~nlrull't şi I 
se vor ~.1si şi .il\il cu nnl, 
„i\-şi 1mpărlfl~1·.so1 t::'Cpericmta 
wnah1 :;au ~ 'xprlmc Puncte'. 
\ ~don: E:.en \ ill I cs te „a c 
?l::~TRU A ~U <;"IOPlRŢJ• 
PORT,'\JU'L - dupll cum ir;c e 
ma mnl llc mull mal>:.t rul Cit.'O 
za, ş1 1i„ntru C-J acen•l.s val 
mm.lnlll,1tt de t'xprimnrc publ 
cil .să :Jlc' ciln re in ct' mal 
mol alracli\ tl. m.u cnpl\\'antA, 

ccntuutc~ este ;>dev.11·nL. Dnr ca ln
dictul :-:1gur ni suiu11illh unu! clnme
n1u c tolU;,• media. este tari1ş1 un 
adcvur scu11t de mari lnccrtlludinl. 
Or, toc.mnl medio rcportuJulul no:.
l.ru d o U7.I mi so uaro in oureciwc 
'illrcrln\li. CauU!le :-int multe şl, cu 
cit mal la tndemina Clt.'Cărul:i. cu 
nlll mnl Indcpdtlalc de un onrl'Cnrc 
CctnM!JlS, 

Judccai.1 c<>munl'I oilrml't cu 
Pl'"•mpliludlnc: a1 r<'p1>rt.,J bun 
dnc1"\ :.ii 1·c.•porlen buni. şi v1ccvcr:.a. 
N1.1mo1 ca 'i ncum, "" ~i ln aUtre 
al~ cazuri, intemeiC!t'ca pe l<.1Curile 
comune nu duce prea clt'parte. Pen-
111.1 Că nvem rcporl<'li rourte buni 
ş:I, doar numindu-i. am avl'n ia
rantln con~titulrii unui grup de 
pcrformnn\.1. l\lni mult, lrflim o n>
nllt:llc SQ<:lal,, inlr-o efervcscentt\ 
creatl')St'e dt: t~cepllc în toate C(lm
parllmenlck sale. fapt care nr oreri 
rnportaJulul - .~ct~mogr-dl" al eo11-
cil - suficiente mohvc de cxls-

lent 1 la cole \•aloricc ele virC. Iar 
, pfal,J d~ dt:.fnct>t·c· u ruporlajulul 
cu Pl'll·J:itul ;lpeUI aJ epocii pentru 
litcruturu nun-;UCti\',\, are dimeru;l
un1 nlctclntl atinse. ŞI, rotuşl, per
Co1 mun ia nu nparc cu fre-·vcnţa 
:.c11nral<1 CAU putea numi un rl!Por
l1JJ c:i1·,• 1n ultimul timp, să Ci fii
<'Ut !lui k-ctul dlscuOllor spontane 
tilC' n•lor Pl' caic indt.'Ol>St~ H nu
:nim purlâtnril oplnic1 publice?) 

Ohi-:!rvn\1llL• rlc mn1 sus nu sint 
pornlll' lilntt·-o 11:1~lisfnctie gt'ncrs
llzutJ c•u p1frlrc la reporta) ci din 
com•lng('rc;:i cil momentele de sn
hs(actl<: pot rt. ~i trebuie, mulltpli
cat<?. (!\larin ·1oian). 

rinrt clllloril Şi ~1rlnd c 
l;"cncrn Id n pr<>:ŞcJ no11J.1.tc. 
~tanlin Amarllcl). 

NOTA m:o,\CŢIEI : ollrllam ele la oolcgll ooşlrl . in • 
11uhlicd.rll, opinii clc-ş1wc reportaj, rczultnţc din expcrlen\aa pro 
a r<'dnd lilor in care lm·rcm, punl'lc 1k \ cdcrc care Iii «;eD 
la u mal ouu·c cfMrntA u report.1jolul in :msamblul l(tinuclhrr 
tlce 11rndiut1h' in presă. 

f'fllu: H. T11CVORIAN Fato: Ara GflEJUlG/A.V 
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Oameni in ser\liciul oamenilor, 
mereu la datorie ! 

o zi în redaoţla 
darului 

Incursiune istorie 
'O 7.1 din vlll\;1 unei l'ed(lclil .•. 

Trebute s;'i racunosc cli n\1-l ~ell'JC 
•lmpJu 5.â !'tt'rli despre eoleJţu d~ 
bre-U:ffi.. :Pe:>Rrc nnmenl car e. c:i ş-1 
I'~. rri1rle.~c zi ele zi pe '>~urui 
ntclodli\'li bfitători t. mereii pro11spă.~ 
ni pt;l?,'lei. Flintl vrirba, in1!1\1 de 
,..Flncf!to hşul u l ". de t olentlvul ei 
r?tffil'ţlrmHI, ~'11'<'mll rni- <1 foşl tn
tru111tv.1 uşurati1. An .de :in. t.tmt> 
de 11pr11nl)? ti·ei tleccni . Pll-'J.U m-au 
pll!"lnt cu 1~burl g'lU:U'lreşti pri n 
f•i4iu1 cepte <le ·e·1t1n n Ţă1·a 
Ronuinasll u Moldovei. Ş·i dîJ1 oiu·e 
:11tt (lllW IM :;â !irlU cllmil'lt> 1\:'l <'e 
f' n•-.i.t Îl\ l :ui'~ şi 1-, I.urne d>te.i nu 
din a!I Ioni ·~ CZl:ir~le cen!rill~ 
i-l!U!'UI - şî nnl :>·)SCJ!:' i m'.!ă -
tf~u t,„ j)t' wlncic !). u·11u1 u;nwe 
fQş?lt ~1 c 1legi de liceu. 1'ed.lcto1· 
ln „f'lncilTO l nş11lui11 , S andu A lon!l
•ti, m- . Ul.IS u~ (:-tev:i »ri Jn l'eclJ:\C

ţ'e. lnr un 1't c >le.st. (:J1e'ln;he 
Pu$<"~1. mi-a po ve.!>t il lldese::1 de.ci.
pre dl'b111u t său p u blicis tic ~; 1 
,.L'!llrn 1''bld1.wel" l"lindcii a81' s- :1 
lihttm~t - inh'e lJ)'I ;) şi 1!.15,S - zll'I~ 
rul ·1 ciOrul activii ,.le o i'1fil.ţiş~1m 
Cltltn11ilb1• no111n in numărul de fa ţu 
Iii rt-\•Tit! e 1. 

B!l, „Luptn l\l ohlo,•e i" ! Pr m ul 
Jău nulnăr - s ubinUtaht e;:piicll 
„l)J.'AUn ni Co mlleLUlUi t-e~i ·)nal 
Moldova al P.C. R." - veden luminn 
<rHe1 la 22' nprlle l!M5. tntr-:un laşi 
tl"°nstnl de război, CtLre se sfră
dtlia sn r.en~sc:a, 1n·ecum pasfirecn 
Ptloenlx, din pl'llprlu-1 ceo,U$,?. Nic• 
dOUă IUni m1 trecuseră i:ie cîl'ld 
lnnsele popula re, i inpunindu-.şi vo
jn,a. actus~erÎ'i la tlm1:l cel dlnt11 
f!~rn democrutk clln lstori '1 Hîcll. 
naz;bo!ul cont inua, oslai;;ii noştri 
bAUodu-sl! vi t.ejeşle in 'Dll'1'l1.1\il 
Albi şi ~ 1·iuL Mora va dai· vlct'.t11·Jn 
Î 1'4~rea Vietmie asu.;1'\:l .rasciSmu
ş~I .- s.e int nnăres roarte 1ţproape. 
11 

tUta ciî a.lei. la la.,'>!„ un cc'Jlectiv 
nh, e.n1,uz1asl, de co1Ţ1unisti în
rrcaţl Se nvtnta Ctl infiăcâ'rlU'.e pe 

14:~muJ cel nou, vfslnd indtiZll~t, 
..,. lucid, l n miloele de ru;ta;:i. 

AŞadar. agăru,t cij 'l? de nţ1i !n 
urmâ, „~lacăra laşului" este u1i 
z.faJ• In trat in Istorie. O i!l-tl>l"ie de 
nccontertihl luptă şi tiiudă, ae ch~l
tuinla ele energie şi ,inteligenta· 
um:i1nă, mâb'Ur.u l:ii. rn zil~-1 um lnă sl 
noptl 'fără somn. Zile şi l'iQpţl ale 
1.!,0 1• contlelert cunlis.cut l - ln.o·e el 
st nutrie ţ,le Pt'.~tig{u afe .litemtuvri 
11omâneşli -. cbr t;l-0te atit.or alfo:·.a 
1·~1m l$l Unvni ml. 

Miine mai bine 

decît astăzi ! 
SetUn\a de 1n'lchelâ, cmm i ~e 

~pune, e:;ţe inclerib.şte i;cudâ, Ope
t" 1ttv-1 Aş:1 a I •'.l t şi ce:i de ma1~1 1 
ll l,unfo. ·oum1l11u H:irlgn şi-a' e'i
puS op! ni:;i .so de.<>p\'e numărul 
l\'Oi\ r ::ll . C :m cis, rlt<:.o~cat, fă1•[1 vrorbe 
de prisos. Evident. -m C'.ilr11ltcn sa· 
fi,. n,1:-pl>o!l11b i1 d1.t nutnăr .• \li i, 1<>; 
şi a1levu c..rmpletil.1'1. Va!ille Gbeol'
~h lu s-!t ·u 'ilt'n nemul\um11J di:? 
~on!<!<l :;po1·Liv il. {e.1. de alltel. şl 
u'l1i '1Tl1L.,1ri ~1 1 z_taruJuJ), C~i . U" ş1 
li t iul t~ar fi vt·ut altfel : „De ce 
Polilehnl<ra J aş1 a raitaL calltlc.3!'ea· 
pl>il\.ru. 'Di·Vi't,'la A '! ~. !f'lr redacl.>rtil 
şc.f. Ghe:ir;hc Mrh·1l;)ctle. a 'd~cfs 
ca rnsol'lul sportiv s."i S.{: rie in R~ 
cc.astă chestiune un arllcol de a
nt!li;ţll. la qpiecl, şl c'-\re sâ a~:u-.1 
cit m !!li s:epede cu pu.tintă. ·S~ se 
s~unît lucr1:wllor pe nutne. nu c u 
sc.uie. ·şi e~hl voeuti rnutUe l F ow
reporterul, t.eupid Sţt""tµJ.aţ, a re:
l ua1 o m.tt.i ve<ihe dnrfntă a sa {şî 
nu rtUmni a sa ~) : să- l ap11râ toate 
1fr-1togrn!ille acc;eptutc. de 11ecrel.:lrlR
tul de redacţ~e I Cee11 ce presupune 
Cf1 1·ed;lct.('!tii sfi scrie mu.i scm·L„ 
'Con'lradicţle veche, l!reb de 1·~.zQl
vat ş,i. ori(;um, nu r1;1rtr-e asemenea 
şedin(ă. 

.Au t.ll'l)"lal cimcluzille redactornJui 
Şef, scurte şi ele, duit.il ca1·e 
secretarul pi;l nclpuJ de redacţle, 
Numlae Vasiliu, ll pi:ezentaf ma
cheta noului n·u·ma.r. Observaţlile -

~~ţlr.te. ·.M.odHlc31·ile - la fel.Lucru 
t 1resc, pentru Că sec:1·etai:u·1 de re-
r1ac.tJ'e a avut .grijii i.'lt -sl.(':t el~ vorbl'1 
IT!lii mairil.e cu. re<'luctorii. De 
fapt. n u i„ou UpsH .nici al·ffcotete, 
Cele 'l'l1ai multe. M,11 \rebu4\ u ' <!i
l~vn iqfq 1'01:1til -şi zlarUJ . era gatiu. 
E"ldent, in manuscris ş} în,„ 
mac.hetă:. Ocmau să-şi spună cuvin
lul lihoUplşlli, ze\at;ii. maşinlŞ.til. 
sr. i;>iQeînţeles, cnrect.ovii, "capul 
limpede ",.. · 

Preocupru:-ea i;>enlru r1 lJnut.ă grtţ
(ldJ. cl! 1rc-1i ade!l!valll. cllte vădită •ir! 
rcdac~le. La a<.-e..'\S(n con<:uti\ in.-
1 1'.egu~ cr.ileclirv. Se ihţelege că 
ilPGrlul prrncl;prtl n nu N1cl:ll.1e Va
siitl u şt Lueu A bb6re-, c?l4 borato rul 
o;(tu IJli•i (in'Ii_r. E.l ~ numi1J de tt:el 
?ni in .redact'il ieşeană. Dt>vedeşLe, 
inw, mullâ rantezfe Şi bun gusL 
D e'll,gn-o'I gnzelaresct şi '1-~1 iJt.Wştt 
b .:Vi;emea nouă ", unde a luet'flt 
ciţ1v.a ani L'<l ·secretav de i;edjll:lll?. 
Dor]nt111 ll>r este de a roolf~ Q oa
g; n111re lugid l , r1e~lbl'fl't, c:oR.ftit1Î:IÎ\ 
ee.""11nte~11r t.ablr1idul1.1J nmdern . .Şi în 
bunil tnt'iSlil.'â. lzbu1:esc. Plkal de 
Up 11 r.. t''.i l'e htl e ii'iWt~etl\Jml lo 
1"1UlLf1~ O t'1cun;i1 n~mikul de 
mî.ipe v o n m a i bun d <?l!iîl cc.l d e 
US.Jâ~l... 

„Omul sfinţeşte locul !" 
r!:edaci~la jeşeană es:le l1n' colecHv 

m';:il.Cli', nnrm;lt <Ic cele m:ll bupe 
f.ri le.nţH, 1ve convingi ~le aceast:a d
tlnd ·ziarul~ dar m3i ales stin.d de 
\•orbâ cu O(.tmMli. J.ar ~ufletul co
lec~!Y11tu t1 ~te r.edad~rul ~~r: 'Un 
rud11 ,•1qr ţ;cr t.î.mii:. Cn \iJTS\il ~i 
ca ·sl:ll i:e de splri:t. 

Gliei.leghe Mih:.tla ch.e. i.11afnte de 
11 fi gozntar, a Ju.crat in învaţami11L 
GlnC!I finf a 1p1·eC1:\I cl'Jpl'llor Clin 
Vrmm_A, ·~atu~ său P.l!t.al, i11tior:i.a şi 
geugrartia. :De vremea :reeea îşi 
aminteşt~ cu nost~lgle. Vclnd $ii.:~ 
satlll1'.ac'ă () mal ye-Ohe .t?~sîune u 
sa i>enJru gindh'ea let,,'1di , s-a 
fo scl'i!r la !ilowlic, tnlr-o varii -
era în ·anul LV de facultate - ·n 
Cosr ţi;lmf1> în puacJfoă la. i;ed:iq\ie. 
tmpreună cu 11.J ~li, <fireşte ; e(, i:nsâ. 
Jin „ecQnomic''· P esemne că le-a· 
ţilăcUt şefflor de aii.uici cum '8 
sc:rti; - rei:narcă zi·mbîQ~ · deQµ-
1·ece la sf.îrşjlul stagiul.uj de prac-

9 



10 

SCURTE DIALOGURJ CU ... 

redactoml 
I 

set· , 

- St imale tovarăşe Olu<irglLe 
Mil1alaclie •.. E oreu sd fii r<:dac 
ror şef de cotidiţin '! 

- Fiindcă. \'-flŞ l'Ugtl sa .:d,tl
neţ.I, cel mai l(niir dinlrc nni 
are :.m de uni. rar rezen·a n t.):ts
trâ de cadre ·este, det)C{lJl\cUolă, 
ca şi Jnexiste1t(ff. ' · 

- lnt;-adevţir, e o problemă. 
Şi i 11că din't re cele ·m.ai i.mp(lr
to11 te. Sfi sperăm cd„. 

- Nu-l clc:loc U$01'. T a Cd!l 
frun U cu atilea p1·11bleml!„. A
Pru-ent lucl'ezi mult cu munu- • 
sc1·ise. şpnlluri, pagini„. Du1· ln 
spnll!le lor sint c>runenl. v\11ne.1t 1 cri'rt! scriu. 0~1meni despr~ .;u,·c 
Sl' :;cril' ... Şi-npoJ int~rvin !t lit~a 
probleme de na turii adminls!w
Uvă 1'oul.~ trebuie rc7.oh'ale. N"u 
le p()ţf amino penh·u alllhia.1i, 
De soluilona11ea mullnra uqm1-
de apariţia zJaru lui de n chiur.t zi. 

sr cu... · redactorul 
' 

şef adjunct al ziarului 

- Şi nu la orice oră„. 
- Fi reşlle, i t1 zort. Lll 5.J.0 cel 

mni lirr.lu tr4!buli? Să s~ eile l n 
chioşc, S <i si-i m omul cind pll•!l
că ln sl u,ibă. 

- Şi citi fac ti·caba 11st,, '! 
- Pesl l! ao de mii... Asl.tt ll:! · 

mal în 1n~1 . Rareorl \'in 1111\1)01 
unu-drmii pachete. l,;11 cell' 
35 de mii de l'Xemptm·c ''ir1 -
clute „la llbe1- se adnug:·1 ; ucll 
20 de mii de ubooamente. 

- Simt oreutulf i11 efccluarea 
abonmm e111cJor ~· 

- Nu. Zit.trul c~te cilul.al. G (I?· 
ulă\I ne-~i mnl fiicut f)l)_.tu. lf
:ieori. Mar n tes la şale 

- D:upci 1iărt>f'eo dun111trn IXHL~
tră. c;are-i cta mai ma.re sa:i.;
fatţ-ie a reda.ctorttlllf ş1•/ tle ta 
un cotidlcrn ? 

- St1 \'tidli t t d oun · ~1 dimtncu
\â ?.lu1•v l pr1.1uspi\I tlpuril, mlrv
~lnd inc;) n cernenli1 

- Şi, totuşi. ce-l l1e m.11lfume.7tP 
aieu.m. ci1~d .'fti?m de vorbii, pe 
red<u:l<>l'lll şef al co1 idianui11·I lt1-
şca 11 ? 

- Moi mullt!. De p iltl ii fuplul 
co nu fi:ecare număr ue zl:'lr 
este incleaJuns de echllib1·at, sub 
niport tematic, pent1•u a nispun
<ie st ructurli socio-pr0Ccsi1)naie 
util de complexe di n juclttltJI 
r.ostru. Ou alte cu,·111te nu iii· 
u1tdeuun11 discernem esenti:.:1:..1 
C.:.? secundar„ .. 
-· Este. intr-ad~w„fr. o potilt.:

mă. Mai a.Ies în conditlilP. t•w l i> 
idultli. Derrinde însă de du111,1uJ-
11oastrâ rcalfurreo cch fHbrulu. 
tematic. 

- Asta uşa-i. D11r sinl $1 oro
IJleme can• nu cl.epind numai de 
1.01. 

- Uri c.remp1U. 
- Să z.icem selec(lonarea c.m-

ciitlQ ţllor P-r.mlru secţia I.Ic zl~
risţ.lcă. Trebuie trimişi. CJ'Ed. 
tane1fi coJ'e au şi ceva fnclinuiii. 
Şi, ;,, plus, mni stiipinesc bloq 
şl limbu română.„ 

- De acord. 

\ • 

- Din cite om inrirle,t $fi,11a:e 
Aurel /ndfiJ rtl.c. uă oflo.ţ 1 t11 p1·a-
yul pen$ionărLL- • 

- o·in redac1ic. ciş. Spţr. ino5. 
tli nu şi di;,-. p1·~JL. · 

- Vă mal amintiţi de d obtrtul 
i 11 ga;zetâ.rle ? 

- Cum sfi nu ? A$u1 s .;; :.:t
timplot în 19·Hl. l:.1 „Lu.p~a .\:Ol.: 
ciovt.>i" . cu o infolma(le dd la 
Nlcolina. unde lucram pt> niu11c1. 
S-a publicat chiar a dema zl i1.
formntfa. Şi fikă nici o modi
!icare. ln aceeaşi sâpli1mînti p lc
cnm to Bucureşli ca să urm~ 
\111 cu rs <le l{a?.e li\ rit-. D1.11>l1 ci -
Le,·u luhi reveneam in rcduc.\tl . 
Ini\iaJ am lucrnt la „\liaia l;le 
p:wtld". 11poi l{t .. ngrnr" .„ Mai 
PC! urmă la •. lnd~lrlc şi i nvt.>;>
titli" „. ŞI. lat.li-mă, clin 11mo şi 
1'<'clacto1· şef adjunct .. o \'iată 
de om„_ 

- o viaţi( df om l·rnită in 
s lttiba Qnmenil(;)r„. A Ui!tl o " r
~nten(ti' de c:itmoo cfecm1li :n 
111u11ca de prc!lif. CP am1111e c,-(!
cieti cil a..'ilt/urd ~u<:'cestd 111 a .::-
1 i vltatea 1l nef redac(.li !' 

- S-a .mai i;pus şi, ca ator~. 
nu Cac clecit să <> repet : SJJintul 
ele ech!Pd. Cind unu l va lr:i~\? 
în d1reapta, inr altul Îl'I .stinga, 
cu •C<?rtiludine ziarul va fi in.il
Picl. tar eitltorll 1t$1eaptă d l? l:J 
noi un ziar bun. 

- Ati. f0$1 11rcod'ată c1.tnll!s:~111 
- S-a intimplal si aşa CC.'\':t. 

Dar nu cind am scris de blnu. 
Ximenl nu se su piu·.J titidi-1 
luuzi. Chiai· dncâ. pe Ici. w 
<"oJo, mal exagertlu. Allrel s:uu 
insu lucrut·Jte cind crllicl. 

- Şi, probatHI. ca asta nu ul s-a 
i.tltimpla t o sC1tgurâ dată.„ 

- Nu. fireşte, Oricum. însa. 
ac:esten nu pun în umbi•ii l>al!.; . 
futliile man pe cure Ic tri:il~ti 
in meseria de gaze.~r. Mai ales 
câ adeVărul fese intotd~auna la 
lumlrui. Cu <?Ondi(1a de n-1 res
pecta ... 

- Cc le-ati recomanda 1.'0t1-
fraţi'Lor dumneavoastrt'I mai ti
n~rl? 

- Sli-şJ facă meseria cm:im. 
cu pasiune, me1·eu c u gincbl ln 
cel cAroi:a Ji se adl'esează ... 

I leii i ~-n propus i;a 1·iimint 
Şi n riim:is, hu raru e:zitart,: 
nin(I fil<>z<>l'îa I~ .. fira l 
„ Abeced:irul " zlal'lsticJil t-,i 
d e la Vasile Ghe;:>1·ghlu. zi 
expel'lan1f!. d ar şi cu l<tcl 
gjc. g e kl ·;'~COl'lOA.,lC~ a 
„agr<ţr. apoi ta „cetCHenero 
:tborcla cu prcclllec.ţie ptobJe 
etică. şi, in fin e, Ja „via 
part ic'! "'. Practic prin lq,ste 
partlmentele redacţiei. pen 
in l OIN. :;A !ie numit in fun 
rerlactM şef. Flreşle, o 
cxpel·ientă redacţională s-n 
fnnrte utilă În n_OUil S9 lldU 

Furii să impartă proprlg_~ 
pundere cu cin·eva. Oheorgtue 

1 halgche şlie btne valeai;en 
coleclive. De ace<?n ţine 
11rg::in binele st!pUlllie de 
presei - c'>nsillul de t:on 
culegi ul de redactie - să-şj 
vf·)\;.i ri~uros. Ni<:I o acU 
pre.su nu e iiilreprlnde mlll 
de t1 r1 dezbătută şi hntlirftA 
:;bi. Şi wt. crieg:ial se decide 
rnn! trebuie racul pentl•u imb 
\irea rnuncil într-un sector 
I ul. Multe prtJbleme sinl d 
in biroul org'lnlZll\iel de p 
ndunnre<t g-enc1•'llă.. Sincer. 
chls. adt'~c·1 tăioi;. c:i între 
ni:i-ll • Secret'lrul Ul'ganltaţlel 
p:irud. M :ina Cl~b~l3ru, ~el 
stii. CheMghe Ghlnd~ şi 
Arb<1re. sini o pre?.cntti t1cliv 
namicâ in \'i·1tu colectl\lului, 

Coni:l1.1l-i i Ic releşi Le dln d 
nu rllmin pe hirt ie. Pl'ind vi. 
în uHimll lnsl®tii. ele lie 
p·tginlle · zi.an1lu l. Recent, 
ţ1CIQpt ::ll o m f1suril nrg_anlZ.'I 
cure a şi d '!l primele rn~de. 
,<>l~nlln P!'llădu\D şi V3Slle 
ghiu, a mindo1 şefi de secUe, 
!!icu t o rocudlJ ; de l!l „celă\e 
la .,C!<:On 'lmic" sl vkevenu. 
lntrmplător. Primul e mal 
l)'l•.ue să alerAe m ·1i lesne de 
intreprindere lu alt.a Jn plm. 
şl !\tudii c ::onnrhicc f,fe spectiafl 
Al d<.ille.a e in redacţie din 
are - cum am mai spus -
cxperlcnlă şi. ncindnlelnlc. cuQ 
te bine problemele cu c1re 
c infruntă leşenliL „Ne-am ob 
c:i o~ menii să nP cftegsdl. 
aceea, ne vom strădui s.ă-1 I 
săm m:li veridic. mai adevăr$t: 
a l.te cuvinte. să umanlzAm J>!' 
mutica econ(')rnlcă" - ne 
Constantin Pălâdu\A , v~rbl 
despre m odul cum intelege 
indeplinească noile responsabil 
ExpL'imă, fireŞt.e. şi punctul 
vedere ::ii colegilor săi de 
M arb Ciobol3ru şi Ioan Şch1 
Vasile Gheorghiu şi-n p11opus. 
altele ca 1·ubricn siigesUv intl 
„cu ~chil cetăţe:mullll" să 
cu adevărat cum 1 se spune. 
apar\infi in intr~gll'ne o 
(S~c<)teŞtc îndrepţ§ţlle r 
noaStre dintr-un ortfcol de 
lrecul ele la rubrica ,.fată in,.l 

Nici ceilal ţi L'edactorL d1o sector 



n-e<;ou şi Dum1t1·u ~ra
tlenP ountşl I crll\•I i.>furtrn·i lc pen-

- ou- i ' . b nll>' xJsrul s:'I r~hJ)Unc ~ moi
1
1 • inc 

ttU c:11 . d~ \ 181u ule cct„1cn 0 1 . 
1ie\'llll111 un ~'<lll"Ct h i n c.oTc 1.1-0alu 
A~:Jtt:ir. -tiJl \eŞIC llll'Ul •· nu-i C> 

o:nul .:,1„ E:.le o r ealii<1te ... 
iJt1plă J.J- ii. 

o meserie 111 c:-ire ---totdeauna vei mai avea 

ce\ a dr, -tt"!l ce fi uneşte, mal _mult decit 
ri~ pe coh1g11 n()ştri ieşeni esLe 
~la lor ardcnl.1 de nClrma.rc. 

iecsro in parte ş! zianJL în într e
~! 111\U. Sl tuli liÎ rt l convinşi cll in 
~1 nt1'V!l.l'i1 <iU lntotdcaunn 
(6\a de irwt'l~nt. l~ll.! Şi pcn,lru r11p-
1UI cu o~zoutul cunoaşl<'rU nu a.r<', 
pra~llc. llmltt• D<!Sl i11u-i nic:l unul 
fitil .st1;dJL ~UPt'l'lc•Rl'e - o pa'rt~ ~lU 
lJPri~• li:u-, Lo\I ~«! 1>rN1<.:upfl dl.' pcr
f«l·"nnrNt p1't'Aill I 1•li pollucn-ldco
Wgillt' •l prule:.lonOJl! Au loc chMba
tl'C( ck maltâ ţlnutJ pc prnbh:mc 
:icttUll!! ulc P<•ht1c1i lnlc1•nc Şi ex
~ R partitlului. cerc. cel mal a
desi-a, ~nt cmidusc dt- i.eer<!t:l'rul 
e11n11tewlu1 jud~IC!an clC! partld cu 
probi~ d~ prnpngnndCl Cnzt'tari1 
M mtnnesc frL>cvcnt cu s~relAri şi 
IJlelllliri a1 l>1rourilcll' judet e3ll şi 
munu:iDRI de parlld. cu directori ele 
lnt:rpl'inderi, ~'Ci:.illşLJ din e<:o
llOOll~. uamenl de 1Jl lln\u şi cullwil. 
i.. inlilnirllc se 1-a115formi\ în ve
dUtblle soh1mbur1 de opinii. uneori 
rontro\'CtS.'lll!, cum nll fr>-">t cele cu 
fattorii de decl1Je din trnnsportul 
ltlCU ~1 gc.spodiirkea spatiului lo
CIU\·, 

Temele ce vl.lemw mnl but't:\ o
l!.:«'tltlU·c a pNJ!t-~1unll de l.i:nii.l 
lillt progf1tite de redactori. Mru·to 
Clnbotma11 şi Cvn:;1aniln Pălil<IL1 !u 
illl \'Orbtl d espre cerl n\e le C•lntlU
ce1i1 unur nc1 hm1 de p1·ti:»i cflclen-
1„, J\ lp'lntldm Hwu111 ';ol t1111n ~c·h'iimu 
au abQ~dnt un gen dlflt'll · :wtlcolul 
de annl!Zit. Blndntcle-i, 1111 numnl 
le11retre. ci ~i cu exemple c1,ncrc11~. 
h emp1 ... lunec nu de alu1·ea ci <l 1u 
Pn11>tiul lor t.lnr. ~Le rir~ ~ ml 
~ll$t 1 <tspeclele mat pu\ln p' :i
~-<1lc Prt>leswi. Ma i putem prn
-· .... !Iaca 1i:n11r".un nenjunsur llc. 
Pnfăemdu-nc c(I nu le voocm·? 

r:_„t<' un pund ele vccfo1•c po <.'llr<'. 
spre lutitla lor, gRz!!Larli ieşeni ii 
iinpiirt:lşesc unanim. 

Sa nu uităm timpul liber ! 
Ziarist.ul îşi ru·e şi ci viata lui 

pru·soriala. O viata u sa lnlimil. Tru
de.şle Lt masa de scris, in redacţi~ 
ori acasă. alcargu de la o intreprin
dere la alta. de la un C U.A-S.C. ln 
a l lul. Dar trebole sfl se ocupe şi de 
faml11c, de copii. $1 - de ce nu? -
sr1 l><' dcconeNezc. sit se rcfoxc1~. 
O partit.iii de tenis de musă 01i de 
şah sint inlold.,.auna binc\·enile. Co
legii noştri 1~.senl lt: pot jucn orl
uin cl. „Casn µr~i •· dL'>JJtmind ele 
ba ?.JI materluld nece.'il11'il . o~ alllnln
terl, ci.iSJă '-Ici Şi o bll>llolecă 
rnur!c bt:>gaiil. Vara s.inL orgnnizute, 
şl .,1e.şlri. „ la 1ar:ibu v!!rde .. .'l'vt~I nu 
stân'I ,;roznv cu organizarea pelre
ce.ril ln comun a UmpulUI IH>N'" -
se de.4h'\lmua .Consta;ntin Lupu, pre
~Nl lntP '.\' l'OllliLHlului ~lndkuL 
Ne-am propui; ~ fncem o excursie 
de 1-2 1Jle in non:lu'l Moldnvt-1. 
Des1~ r. cu lnmiliile. Ne vom e11-
n1111şlt: mai bure. ceea ce \.-a II 
ţpr(! rufosul rrecilru ra in purlc. dar 
~I al reci aci iei ·· - a mai ndl'lueut 

Se poale sfi nu Oi de ~CO:'d cu o 
'1.S(!JTI~neJ <•pl-nle ? Să nu Ullflm. 
tk<'I . limpul lluer ! 

Despre puterea cuvîntului... 

Au Ieşenii facredere în ziarul lor ? 
Da, a u! O att'!;tă ~lrajul rniical, a
bonamcnfe.le. in continuă ct""'Ş tere. 
Dar şi nun1c7u-uJ mare d1: scrisori 
expediate pc adrcsn redac\fe.1. Nu
.nai în 19Clb s~u primit pe111e cinci 
mi i. L;i 500 dintre ele s--a 1i'1Spuns 
in spaţiul re.>.L1'va t _Cu i<ierului Ju
rld1tw. 1411• Jnuo au Jual cnlen dl
Vlil'll1i!lv1· orga he ş i 1 ll$~ilu \ii vl1.ţ1le 
de sollclhmtl. Nu-i deloc uşor s5 
te descw·ct cu ,„ c.:mmcne-'l "lW1i1-0aşf1 
de $!.rilil>rl. Du1· Ellena Duml1lrc!Jcu 
_.1 Dwnlt rµ H~rigu. aJULt11i o;I de ~U(I 
redacto1·r. c1 scfJt lotuşi, lo capăt. 
Le rămlnf! tll'n l'> să i;e •.;~Ul)C! şi 
)lţ!rsonul de ~e;:o tvar'ea unor Pi:!?
l)leme. mal ~ptnpase. Exemple? D~
tute. U~ei oc• Lă!.ence clin I nşi I se 
1-c:pm11znsc un apnrt.1tnenl. dnr nlşte 
bi:rocrat t nu-l inl.<-cme•tu a~tele 
de care :nrea nevoie. O mu.nclttt!lri' 
n•1 putea ~ cumpere un covur fi-
1ndc.i \•inzătoruJ o obliga să în şi 

r ~'' lt"' 1n Jllc; • • $Pdf11ţă de macl1clă la rcclaClorul,.şef al ziarului 
h• n ''ttfuil!r111 dlntrt> atiţla a.Cr1I se ad re~ea.zii redoJ:.ţi.el cu o pm-
1 r.rn!l P ·r~rmala. Ri!d:ictortf de la .. cl'lăfeneşti" i1 a.scultii cu so!fc.
;ub1r e L :i. J>llglna1lr: sccratarul de redacţie, Nicolae \la.siliu. im-

ruunrr <:IL p!Jgh1atorh G hcor gllc 011afTel şi DumlCru Buruiană. Eslc 
Pr~r111 fi fJ<wlcrn Obrcjtt e E:.~t e 6 dimJneata. .• Na:vetişfif şi-ou. cum
Paror de la chioşc „Flacă1·a. laşului" şl îşi caută r ubricile prefera re„. 
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""· gcaca. Şi inu·-un ca1. şl in t1llul. 
Elena Dumil1·c„cu a mel":> unul' lro
bufo cu porsonnele n?spoctlve şi • 
le-a ajutat să !asa din impas. E
xemple si.rrulnre ne-a relatat. şi 
Constantin PalCtclu\li. Cu cilil lll'
do4!·.:? vorbcn t:'l clcsprc ~aU!ifac(ln 
ce o :.iml~ rednctoruJ cirul \'ede cit 
âe util puaLe !I unor oameni a!lnll 
in siluuţH-llmiW. 

Slnt abordale frontal şi pl"obleinc 
m3i delicate Se ~lia că unil mdl
v1z1 ~i !Ucus 1'ti din M"him\Jul d~ 
Jocu1n\e un nuJloc de clşUgurl lli
clle. rmpn~unj cu un oll1er de mi-
11\lc. nmJnt.Joi fn . ipo~wn uc c;oli
<'llnn\I. F.l!!nc1 Du111 1t1 ost·u u 1?!1•ctua l 
un ra!d-ru1ch<;t.'l ln citevo ndn..-se 
npărute Io ~ mlcn pUbllcilat.e" \.'\'l
dcnt tot în ~ 1"1nC:-u-n Jo.şuJu l „ Nu
mnt .n crt.O?V.1 Cl't'SUl'i nu citi.Ul ln 
plMli 7 '>•lll 8 .1mt1tori ci» filU1lnrme 
graşc... Nu ~x1sl,i. lk'<.'l, probleme 
in care sit nu se po:Jlil siJntl pr.:?
zt!n\a f.11zelnruh.1i Put.cr-ca CU\'Întu
lt'l t''>le 11ncn .1 . • • 

Oe \Cehi ne uesp5r\im 

cu zâmbet ul pe b111t 

ln o.c~i :t.l, la 9 Iunie. şi o şe
Wlllă nm1 putin obtŞnuilli. S-n in
lrunlt b1rciuJ cenaclului de satir:t 
~I umor al ziarului. care dnleau1 
d l:n I 'J?ll, răspunzi nd de ci G hecr
ghe î\t:nel. un P,nz<>t.nr Inimos. cu 
un 01•11.uni dl! p1't.>OCUPf1ri mut ln.rg 
dccit n obligă calilntea ele l'ednctor 
ni ruurlcli de cultură. Th ... e ujutm 
de l.coq.;e Petronl. un talent in 
materie, autorul multor eph;mrne 
cu ndrc"j pn.-cisă d1n „Flacfira Ia
şului • ş1 d in almanahurile „Convor
birilor litru.'aN". Din blrou fac par
Ir .şi nl\i d1<;t•1poh ontur1dnşti al lui 
Ceorg(; Ranettl şi Clnclnat Pavelc.~-
cu: economL"ilUI Co.~ltiche Plăcintă, 

inginerii Veron Ene şi Const.anLln 
l uraşu. 'fo~I sau aproape toli l·au 
CUOOSCUL Şi uumlrt.t pe regr1•talul 

Georg.? Lesneu, cel cnt-c. lntr-un 
siogu1· ceas, putea sll l.mp1·ovlz.cze 

Co n~iliul de co11duccrc al 1iarului... 

&te formol din 27 do mombti, inlro care 19 sint repreiontontl 
oom„nllor muncii din uni to\I economice, lnstitu\li de invo\ămint $1 
tură. argonizo\ii de mosă. Muncitori, moistri, tehnicieni, ingineri, p 
!Ori , studenţi . Preşedintele consiliului : Alecu Floare~, secretar 
probleme dr propagando ol comHetuluf jud<'!ean ol P.C.R. 

ş i colegiul de reda1:\ic.„ 

.A>:i cvm c.r pu.co s5 a.p:iro in c:ue~ d n subsolul pag. 4 : V 
Gheorghiu, Com I Grigoro~. Aurel Indianu (r4ldactor-şcf adjunct), 
s \-ont•n Lupu, Gheo: ghe Motel, Gheorgh~ Mi!l::iloche (1edoclor·t~f). 
ston m Palăduţă. 

2-3 du1.lnl de cpr~~1mc. far{1 sit 
lase, in~/\ măcnr un.1 sln~tmi ~iş
t~:nu\r\ pc hirtle. 

1\slil .:i cenucluJ csll' n prc1cntit 
cle!mit11f!t> m peisajul ~plr1Luat ie
~l'an. Şt>tllntl'le lui cu pub.1-
llll nu loc cu :.ăl! pllne. Sint :idu
i:e Cl'I • ma; \June l(ll'mnlli ~l 
cum l>ptm..:u C..heorg.hc l\toteJ - de 
11e·•1u·o: dntă :.c~ J"(':tll/cnni o fu;tlunc 
de .nlnu 1n· •·e nlc'";) ('t1 Şi public. 
I n luna m~I l>· n „ r> odu!'> • brl~df\ 
nrt.lsLlcu de lu Rl.lducllncnl. l\fdod1i 
sullărn e poaul€' hnzlil, sagcll <I~ ·>.1-

111.e au incintut sJ>«l.1hrii. Şi n au 
lipliH n ici cplgrnrrcle. 111nclclurlJ.• ~I 
„necdolcle de bun ITTt • uit' mcm
urUt>r ccn.:idulul. toat< dt!:sUnOI'.! 
(•rndicaril vechiu lui 

„Sec:r"tul„ .ludlenM de cm·1· se 
bucul"i cenaclul '! NI ·I d('7.Vălule ht 
C.heo11:he Milei · „C::illtaten unn
rulu1. nkiadal,1 grah1il" , Asa că nu 
ht rlmine dcci1 sâ-1 urăm c1mn
clulu1 \ila\â Indelungnlit, ntulindu-şl 

. ~ mcetft1.:nli, mnl mult şi mnl bine, 
:;:\ M~ d~partă cu zimbelUl pe b111.a 
de trecut. dt! ceea <.-e c \' ·hi SJ 

impledlc.1 aClrm~iren noului. 

lnlr-ndcvur. nu-l delcic simplu sl1 
i.cr il de.spre colegii de br~lă. Cile 
nu rn:ii trebui.tu spuse. De pi!Jă, 

dc~p1·e Ml.:g1I agrarieni Comll Grl
boraş, Gheorghe Ghlndu îl Petru 

Ag lchl. cm·e işl lcJC datoria d• 
;\t!Lar1 comunişti în condiUl 
~rele. s\nt obhgu{i şt\ alet'le. 
lamă, t•c-a lungul Şi de-a la 
dl'I UIUI i;pre a face cunoscut 
ce c nou în băh'.1Uo pentru 
mari şi ~t.'lbile. Snu dtspre 

Obre1a, mer~u ncob<lsil. nu 
m publtc1.; tl<:f1 tl şJ pe tari.mul 
1.lc1. unde n s1 publicat. de aJ 
teri, d vu;'1 clirll S11u dMpre 
tn1 I J>·1t1l Pet1 uşcn şi Cona 
Secu. 1ărl'1 c.Jc c11re în ziar ar 
apArca ş1 lucruri ned 1rtte. SI 
li rost I 1 rcsc s.11 i-c1·iu despre 
nlslrnt.uml z1nrulul, dcsPre 
\ ii de publicitate ·t Evldunt el 
pentru cu ~1 de ei. de 
I li Jo'l Grigf)~ •• „. Peln.ita ~imlll 
Minn Pa~c.ln1 depinde ca iliarul 
fle. rcnl:ib1I. S:1 tr·ăiascâ adicl 
plc1oaret~· lui. ŞI Lrăleşte. M 
:.h' i11chelel'ea anului bugetar 
cedent cu bcm:llcil lmportnn 
Ş1 cile alte (npte n-ar n 

c msemnate 31c1„. O i:l din 
1.1ne1 reda ci ii succcde multor 
in l\Jnt'lul limpuJul. pretl 
tvlodată altell! şi nlll!le. nol fi 
sLrădanii ole unor ~rame.ni 
st.atomic ln sc.rvi(!Ju1 :;emenUor 
me:'l'i• lu dn t :.>rlc. 

Consta.nUo T~ 

• Biroul cenacl111ul de satiră şi umor al ::iaruiul prcgăt~şt~ o 11oud .d~pl~re prin 
moment de n"ln.rari' l.i masa de 1e111:i e onrin l b1m t'l nll_. 
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Conditia 
~ 

• • . . : . 
comun1car11 z1ar1st1ce1 

• 
ŞI 

Anatomia comunicării 

Or<ih'i sau sc.•rlsă. romun icarca 
jll'e.Supun<? cel puţin dol indlvl;rJ 
c8l'P lhtn1p ln procesul comu11l<ll1tit 
,.- acllvlzt-ază". cu allc cuvmte 
reaC1ioneaz6 unul fată de celăl.'ilt , 
tau u pozl11e. 

AAJtMzarca se produce cu niu10-
rul limbajului (lnstrumenl. deci) sl 
se datoreşte Qmifcril sl r(!!;p("(:LiY 
ree'epfloni\rli unul mcs.:ij (mesajul 
rund în ecuaţia datii c.auză pent ru 
emJtMor şi scop pen tr u recepliQr). 

Astfel in fcen m3J simplă sche
ml a comuni<:ărill A - X -;-B , A = a 
t~'\l denumii P<' i·incl desl.lmllar , 
tr4'iismlil'llor, cmi\ălor : B = duslî
natar. reccpf„r ; siigeab:t (-) = ca
nalul care I:ivorizenză tra,ni,mll.+lre:1 
mesajului. şi X mesuJuJ (infor
mtta}. 

P1mttu ~ ('lulea CI lru n.sml~. me
sajul trebu!e sfi îmbrace o :inumllă 
form1t numită conven\)~ma1 COD 
fin acest Clll.. limbaj ul) ceea c..'I.' clu~e 
la aj)lll'Jpo. ln schcmâ • .:i unur ell?
mentc ooi : la A - codificarea me
sajului penLru a putea !i tran<;fl').is 
1n vederea recepUonărll : l.:i B -
4-ocllucarcn mesajuJul reumUorol 
C<bigur. Pfll1tru a se inlelel!e in!Te 
el, A şi B lire!bUle să tolOSC"l.'i:il 
acelaşi cud .) 

fn id·eca că destin atarul mte st 
4!01 oare oocleaY~ mesajul, credem 
cA Jl'l,al aproape de Yealltale t'Sle 
nurn1rea lui cu termenul e m I tă -
\ o.,., cat·e lnglobear.ă o.sl(el şi cu-
llOl$terea cel putin a unui cod ele 
temne (al trei nici n-er pute-a emite) 
Iar i>enlru <:el Cllre pTimeşle me
~Jul şi-l decodează - t.e."m(!nul 
r ece p t 1.11· . 

Sdiemn se -amplilică şi ,devlnc : 

..,,~-~ ···----

(II) 

. ....., . . 
rever sul com11111car11 

A vorbi limbă 
. 

aceeaşi 

Ce In teresează in l'ela\in de mal 
su.-; (şi ccmstltuie. de altreJ, şi sco
pul aet!Stul eseu) esle Jocul unde 
-pot apărea elcment.e perturbatoare 
in procesul comun!ciiril. Nu o <latu 
n t s-a t,nUntpl.<\t su auzim în fi na• 
1 u'1 unei ci lscu ţ 11 re marca r o losl lit 
ele unul d in1lrc lntcrlocu-tot-1 : . .nu 
·vo.rbim aceeaşi limbii !''. cceu ce 
ihS~ă <:fi interlocu loril nu s-nu 
in\-eles intre ei (deşi .. vorbea1J Gce
eaşi llm-bl) ". adică f'olosc.au un ~d 
com1.i'n de semne). 

Tn a.cest sens. Chll l.Qn Bush in 
„ The art of Ncws Comunicalion " 
propune u?'lllfilrir11·00 cllaK!'amii : 

c.n:-e e-_,le caraderis~icl\ Luiuror sis
iernclor de comuni~1rc şi I11 ca1·c 
llls torsiunc inscamnu pc"lurburl 
cm'C apar în procesul comunlcli.l'd. 

A$tCel. clupă cum se obscrvâ, 
J)rima distorsiune se pozi \ioneazli 
la EMJTATOR şi poate npărea 
cl.11tcui tă m<Klulul cum sint C11loslt-e 
11imb:)lurUe (scrise sau verbule). alt
fel zis. alegerea cuvinlclor. prec um 
şi <1 topicii, iar a doua dlslorsiuno 
ap!ll'e la RECEPTOR şi se dalo
reşte in primul rind caondtăUl .sule 
dtt de~-od.are (efl<:Jen tu d ccodru·ii 
este fn Iun<:ţ1c ele mal mulU r~c
lori intre care amintim : c:ultur:i. 
pregiitJrea pro!eslonnH\. interesul) şi 
-în al doilea riod - EMIŢĂTORU
L UI care a trunchiat infomuilia 
neaClindu-i :forme coo mnl a<Jee
,·atu. 

Vorbire şi vorbărie 

„Limba este realit.1.too nemUio
c1tl1 I\ sînd iJ'll ". spunc\a Mar:-\ : 
„Cuvirrt.ul dă gindlrll existenţa s.:i 

rea m~t înaltă ş! cea mal ~devii
ratfi '', a fi,nn.:i Hegel : mai recent 
Henri \'falei -scrin : „1dcea vine vor
bind. gindul !'IC naşte in şi prln 
cuvint" ~.a.m.d.. inlercondltiooali
t.alea vo:olri.i şi a gindirll Oind 
aslfnii cvasiunanim recuooocul:.ă. 

Astret vor b Ir C.il este insăsl 
corpul id t\H şi n~ doar ooina sau 
fţjpna el. De milenii Inconce oa
me!lli au cucerit conşlllnţl\ de şine. 
oc,mştlln1ii de v01·bire. ~osti lă ori 
gtndltii (lhnb<1jll,l iniel'ior-), vorbiTea 
p resupune distan1.ai-e intre sub1e<:l 
şi obiect. cilst.nntare Pe ;ii c>'dl'el 
teren rerUl vor rrisări Ideile . .. Cim
pul semiotic. care se !orme:iz!\ intre 
prunele in~elcsuri alo semnlUcan
tt1lui vcrbnl şi semnlrtc.a~lllc Iul 
uJlcrloarc. prln cnergh:J. metwoticli. 
abstraclizanCă şi genera.117.:lntă a 
v1>r bi111i, este singurul m('dlu caDll
bll să ~enere1e noi Idei : (Henri 
Wcld. l ucea vine vorbind. Ed. Cnr
lt!'\ norniineaşcll , 1903. pa~. t o). 

ln procesul vorbirii. semnul de · 
vine semnal, i;ir scm.nitic:allR devine 
Informaţie. 

Spre de-osebire de vorbire. vor -
b ii r r .a - Umltlndu-~ ln o înşi
ruire de cuvinte ambigue, l.nadec
v~fc. par;t7.ll!at c . perturooloore st 
reaUziod .. perlorm:mta" de a le 
denatura de ln întclesul lor <:l.a.r. 
limpede, O'>teCl - nu r epioezinlâ 
altceva decil o malacile, un cancer 
ul zjndlril subiectu.lui fleoor. 

tn prr>uciml vorbăriei. semnul ao
' ' lnc se.mnaJ, dar semnlfJcalla se 
estompeazll. pln l l a a deveni nebu-
1o11s li. 

.Deci : vorbi.re = comunicare de 
idei (cu erect optim asupra cltiic>
nµui) ; vorblirte = s-imulacro de 
oomunlcare (cu efect de Intoxicare 
şi în Ilnal de indepfu-t.arc a citl
ton.Uul). 

Actul de emit.ere a u nW mesaj 
îşi prefigurează astiel destinul inc! 
din s11Brt. in momen tul cind zlia
rlslul redaclea7.ă (a se cili : ~ec~ 
tea1.ă, ordonează, s1nletfzează) ln
lorma~la. AcensHi t.rud,n:l-că l ndelet· 
n!cl.re se PQa!.c pierde In neant dacii 
pe parcursul codării in!ormatiei 
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P~ teme _ ga~etăreşti {.\.rl.<.vlul .lr fi Cosi criUc 
li opril cwnual la PfOPoxlUa 
'1Jutor 1ros1l" Ultima !raza 
tlcist-dojcnat<>a.r(\ S<.>amănA cu 
tale amlcnli\ pe umăr. cind 
s:in1 in crlllcn Căculă ar n 
de> exemplu. clL C~'ilă ma 
moral nt'ca.stia ntiludlne a I 

{cind tlC\ nf' mes!j), ml\ăt nai n.1 
continuă i;f1 nibl\ li\ vede <. eul se 
nclrcsr.a7,1 (natura µiolh1.M.0Cl<1h a 
rccc1>torulul) şi ' 't' v1·ca sl\·I to
munic<!. 

t\ nu ~lnr :-i' 1rna l ul \t' .1drl'~l 
~ l"J·;;idue<! p.-ln a vorbi in \iul, 
:i nu \ine M?.<lln<t C•' vi-el &.1 ~mu
nlcl ·n:.· ·mnf1 u bnle a11a i11 11luoa. 

Efectul „campanilla" 

A:iG .!>C intimpl cu, dusa rurn te 
buni ca ... traleJ;i. cUCei·Hi eml\utoti 
SC' pierd t'n t1'ctklenl. llln11> ln.1.c-.-
1.1·.al cu „prlncipii · şi „dt:11dcr;i:e ". 
emiţătorul nu lt· .1fia (Iad " \"1r
bind> nlt11 cil.le cfo ~neu·:o.r lu d 
t; tor ck'Ci l prin ntE>!1nt<hul tmn
bilci snu ~ lobt·' \'aoormul (.sau 
~iU.ilg1;1) t.'>cal. dinc 1!0 ele priin:i Im 
presie. de alentlorull'c fc:e1nnol).) 
o.surzcşlt', lnr in nn.nl aurtlturjuJ ~c 
TI 4'1l>e<:tc, 

$1 ulu.ncl <!li\ inld..-. 11:.H'l(11onre 
de S?eneron.o;c ld<.'1 cc animf! \'l:ll 1 

noas !cil co li cil an.1 ~I <:arl.' 3 u p.'\l
pll ul el \•:!al. se lr.unsr >nnă în rt..'
vcr ... ul for. sµ,i.r,:incl11-.'.>c oi i 1 tlua
nel~ de .su1>un. 

„Flin ta ·"""'1 f,lcut 1> n llm~1j -
nota undt'\"il Com·!nnt1n Noie.'.I - i 
. e pierde printr-un lunbaj ne::;a 
bu1t ". 

fn rom.unul •• I-a 1nAAill' 11Jdu 
rca 11 lui R •b.:rt G.'lllk1r:-rl 1 H>.lr 1l 
la Erl M\•~.ctt.1n~. 1na11 1~ 1•1. !l 
intilmt urm11tnl'ul fr-.igmvnl · 

- D ;t, 11 t·ampan i b. p. <'· 
dt.e:•-'" 'l'h<•JW\„ Un h 1 I•• dt• 
pun! 1 de .mlm.;.1! ! S-a;.· L• .,, 
di M! <I „rrt•nzâ 1.a1>;k1mlu-I 
pc dll?',tor. 

- C1un „~ 1 "! O !Xl,.'\re ! '!„. 
- na. "1."h•JJ'• ~· Olm<ml n-;i 

\01.tu! -u. fur c:illitorul (•ar~ 
~udr ti b.1111(11 dr d 111 in
<'l':1n•;i ~il .iru.• rli; unde vim•. 
J>a.surl'.t .~h.•1.oln c•i el „ ... , 1.1 
fnl.r-o t.lm:-cllc <•arl't·'1 ·c 1nln 
seh·J. şi a•unt·i zbt -:i in .11111 
p.Jrt<\ chcmlndu-J cu cloM 
tul ~• tnlr- •Io • ln L'<.•! f • rl n 
urmu C.tl11tc.t ul . " raltl e •ll"'. 

PMaJul rlc m" "-li c~te rl~~ i:bil 
dl' su~ 1\ '" n t 1ile\·a l'!.. .st• in· 
llmplil cu elllto~\1 1 t'tl1e p;1rr111·J(e 
Plll'<IJ.'l\'.lfe C"llm sint l'l.'IC mal ios 
lno;er.a~ . .Sub r11"\dut•<", ·1 '>I in
drumnrca C• rnh.•lulu Judel"i.n rlc 
JXlrtid .. „ :.I .... rL..nhl<' n::>astrc au ~ 
scop ~11are:i .1L•·lor d•mcn.1:I11nl 
reale alt• n ;ului. nl splr'i:u:w n. -
volu(ionar. rle r..ire r.in: an m;u1 c ft 

munlştii, c1re, 4.'liO\'•"rt1te 1n 1 11 11. 
conflrm11 noun 1l1ludlne faţl\ 11,.. 
muncit fntll dt> .iwu1 la rlbstca.t;t·ll. 
spin tul AoGoorl, 1 rsi:. de c..connm1-
~lrc. de orclinl' ·1 d 1:.c1pl1n,1. nro
m~\1lr~.i n•;ulul. Jupl.:.J. lm1Joh'l\'ll 
ru nm. n ne:;ll1en1ci. c ,mp.1r , • 
mcntul ch'ifo~at in r •• mllh! ~I ••• 
cle1'l te~. <A lll<•rul :.'1 mu l\u m ll 1„1 
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con. ... pi; •1<>7.t' dl feri le do1.·wnentc ~i 
s(1 <•nwn1.•rl' papn~ceş'c" dez1clc
ru .clc 1nt•luse in ele}. 

Un 1111 exi.'mplu : .. C.an;11i1aroa 
J?t:ncr.1Ut ,, opln li101· <:el<>r prc1.C'n \I 
1:1 d!sculil 'l 1.-onfir1113t \•aloo.ren 11rl
t:1nr11ii a textului Ql'e tace un de
nw,;, „~li\" de! e'luc<i\ie atPh.t-şliin
tliit'A, t„11·1.' c·1 p1>t·i:1Un1.i punc1t n1..J 
ren"m<''lUI t ·•-Ic din \'"'1ln unor 
u:tmcni <:u sl..-itul pslh "!lo~l<' frngll, 
01t~1ş1 ln dumcnlul de f:m.all11m nl 
!'>l'Ch.•l11r, (.'tll\tlnmnind cii \'l>t1 ·irc 
~cmcm•·1 practici". (Cilll•Jrul "''în
ţelege d in a Ce.l l'.rngmcnt că auto· 
rut s -.a \'tut rn s l'Art. virulent !.all\ 
dl" un ren ·men nsocial. dar ln f i
nal -M! \'li fi l'lllăclt in lab lrlnl ul 
\'orbelor :irestu!a : mcs.1jul ~..a au
l<Jd ilill'US I) 

PrileJuHe d~ „Ziua lntcrnn(lonală 
a c ;plluJ ul 11 şi areste rind u rl ( ci
l:im donr începutul arlicrilulul : 

Af<•'o. 1 1b 11;~.br iru l n ll:.ttll 
din 1n1h• l~'I „ „ to::•·"" n 
n~:rll •r <!<> l k• r.. b:•:. htl ln 
Jr• .oe.; 1 ..... (. :> l: •• n..!.1h r1 in\'ltl~· 
tOt". •I t. ; .;rJ de o:rAr.ri. ;e ţ,.,·t~ 
lu !1~ :4 ~· ~' lur.•3 fil lrih<"!, .'l 
('~:>. 1 ~-1c1 J\<'O:C\ ~i>~r<.- m h.n 
('„..J;,1ri 1 .~ ct c'"r,dul ;.r„14'lp r 
\lt ~n~t1ri.' :o:°l'>:>l'"\.;J 1mr1 '"'~ 1t1. 
r:- irnJI <'..•:s !l1<'1 f"ntru o fo<".ir l„. 
c•r lfn41 m:r:rc :- ·' f ;\l'l de ,oar~ 
~u l~ J,• , \ 1 r lr.$,t.n mii'>:., 
t-r. r.w l n;!ns ll(;;i~r..i ~1 CSint11 
d::Hl' r.t1:. ~:: t:l <'llnun. N I · 
ma lnlr · ·~~ J'°'- ;~ă -\l 'ltÎC k' 
~<>C !fo~ 1 .(;. d..>C<t 1'\.I \ 'ln d<! 
n C~1<-tl !'" ' · - ~--

llt> cart Ic sun\lm rie dcpnrte ca 
fiind sJnc••rt sl merJlncl ln lnlm:1. 
l'U:'TI :.pun < 11 itorul : me.• •. aJ flnn-
11.t.:u I 00' d.ar ~· ac""'t ul! inccput 
de t. • 1~"1 apru·u. an ac~i zl.tr sl 

nalllor). 
Cele cil\'\„1 exemple cl t.al.e I) 

cnre codarea e ·le in l"ellOrtul 
lnlim cel pu\1n conruză. daci 
t1w1chlnt.1 :u1tren t'a.Z41 din 
cire n unumllil atitudine a 
ruh11. 

0 11c.i r>l'imn cil~torsiu.nt', ta 
lor. fnM:mnn li carentă a uner 
.i:urc per urine. acl:'<i'ilă car~ 
şltă in lumt>'' (la rcceot.orl) 
mult 1pllc;1. Vom v edea cum. 
nind dr la· mr-ddul propua 
tia nn Slaa n.i-Cazaru (mal e 
l a un viciu de Interpretare • 
lui C(lm1.mlcilrh). 

ru.trel. dclolltşurlnd modelai 
pus de Tnllono Slamn-Cezaca 
sch<.>mn de mnl jos) · 

- ţlnind se3mn de 
1ă\i!e de ba.711 alc acestul 
c:i.re Nnl, pvtnvil a 
mnluarele : „a) Rev111r1-.rihllll 
n~!ullel (1Wt'plo r1H POate 
sâ d t'.'vlnl\ cmU.-1tor •I de 
are:ist.a le esenta 
ulllLlne : dlnfotnll). 

b) C<!<!n <:e „circulă- ..• 
1niorm ~ tlll, ci mesajul.. 
ronstfl tulnd d f~Pl un 
tvlfllricnl. c;i rc C<Jnţlne 

1L:1 : .lC\!:1J>l.a chn urml 
să fle obţinută - cu cit 
pu11ni'i plerderc SlttJ d i 
- r>r n dl:SCifrnrro mesaj 

fnfun11;1\lc --

1 
l-.~111 \f'ţ)H -..---- " J lm~.\.I 

~·11(1:1!'1• ---

l11forn1:tt Ic 

<-----
drcucluro COD 

in care m t•saJul w1 fi prival de 
r n.Jlttatc cin t"ritft ton ului rer.i. 
P 1cli<"b A''nc: at de-' inc.Jpov.-11.J•ea 
d·" u L instrui m,..,Ji,• _. _ _ 

--., 
S~rb:.tCJ~ lnd am.d ·~ I 

Jum c; •• z u.1 bt~·t~tlD:'\:\Jl • 
covlJolu. · , i;in'1u rlle .ncwurr"
•l~· • „ 1 ~. fl<W. ~!' !ndt'upt~ dtn 
eo:t ' n Ir\! ·, lC' d n-;lwi, 

- CC(r:..: _, ,, : ( JW~l:. , -_.11 .~JC\. 4' -- - , 
[nt:--un i:rupnJ de :JJ'llcnlc prl

\·Jnd 111i:.,tlilr (:c:r "c bine st JTJ:U-
11cnllt11 a~rL· ~• oc~t sfirsil dl! 
.1rlicol t"nc s-11" .1 vrut critic : 

c) Codul ... „te ttn Mstem 
r ivr oarl("I c r llor. dar şi ln 
117.al conslitui:id sistemul l 
tic lndi\idu.al : „.e l dA 
I.alea d<> „ se obi~t..'l sau 
rlnJ..lz:l 1nfOl'Tfu'l,~. de a o 
~ă c1.n:u1c şi mal ales de 
d('C('>dn. ll pu!<>n r-.u:e sA 
cero cc cmltJllm·ul intwiwl11mli' 
('.;! llJ.l t'U ~ CC se natf 
< ~"?ăt.ul rcct!ptor „ 

dl Cc nlextul - este I 
rea clrcul.a\le l mcsnjelor 
fop1 a tuturor cclor.Jalt.e 
nente ale 01municărli in c 
de aia!, np,1rIUa unor re 

1) D l.!lc:u Ila t"x tcJor ar tl p11tut 8 
spcd04~ llll' (!Xcmpllllc4rUc DHI 
"SI cru refcrlrt> ta l::cet>utucllc „b 
m~Jc't ... uur111c dt' tehnldllm. I.I 
slr.-a ;moroprl' :i unor tcnnenl • 
ne noi n<"-n rntnMat l!x:em<JlllftOll! 
duar t•:i m1111\• pcn1n1 • ~ li 
nw:t..„1riîm rkc1•ll n~uv al aoscul 
de artJt.•ole e...upra ciUiol'Ulul. 



. mdcnlii ~I de od„ptnre 
d~· dt ~. ,„ Llitrl l'Xcluderea in 
cx>Jlltl.I> tw w ·' t I , ercJ~pendcnlcl, d;1tc.I"•til rL) u !;!'• 
l LI diven.elor com puncnte) .
ac: ' • du-l Jn c'Cr.mplde cltale 

fi !'lpllu.n1„ .... terioarc. observam cn 
li\ p.11:in1 " .„. . 

1 1 pertul'baloare Ul !llU'"-
cl~nl<ll1 "~c·saJulul .'>C da toresc cmi
r.nttb~• 1 .l.l cărui cod (sistam 
~·~ ts~c tndlvldu:tl :;au. alt!el Zlb, 
~:~it...llJ d e a con~u-ul mt.-siijc), 
e;Slc ul'ucltar. . _... 

~ 11 inclinn\1 su credem '"' 
{ m propus.l de 1'nllnnn Slomn

~ \c:IOU nr puteD (I tolos1tă numtll 
(.':UJICU • J _ „.,.,_ me
l tr·O oarL-carc m;isuru n """""-
D (ln M~"u' ia c.:.u·c .un ş1 i licu
~: mnt !-U!t). De fnpL cilia r 3uloa
l !tl ~c' ic in aceluşl st ud 1u undeva 
~a departe: ., M&ls:; communicn-
14()n.<. me<lln _ m dio, presa, le le
\Jdunea _ sint In cen mn1 m::ire 
rnburu inl'lnolo::turJ dt'St l1lntc unor 
"'«flll>fl cttre r•imln anonimi (şi 
t'ilfC ,1s161ll u neon mu\1 la dlolo
i.'tlrt intre "Prf\•lkgln ~ 11-. cnr,• dls
l'!JIA 111 Caţa lor" d nr !tir a u l n le-
111"3 Pt! „c<Şti rL><:Cpturl in e1.1rcul 
tur dl-Cil cd mult p rin incerc:m:a d e 
a ~e t1dnµta prin l'mpalle la ~1tu ~ 1-
1111 n·cc·pto1·ulu1 SllU, uo~l'i , pr in 
rid1t".1rea la m nr. de partener a 
unu1 reprezentant ni cat~orlel ~e
ducnt·l '. 

0 1. <tUpf1 părcre:1 noastr6, lllCm:ll 
llld se n~lc nrohle111:1. 

SclMua n:spt>cll,·il se arntii u Ci 
o rundătu u m cnwl mass-media 
unde rt.1.!cp tnrul rămine • m ut 
Cee.t cc este 11 erom"' cel put1n de 
ob~t>l'\'tlrc dacu nu de jntktprctnrc 
a r~rwmonuhii social. Iutâ cum : 

Rt•t'E'plclrul il primit mesaj ul (ne 
referim ln s1tua\in cind c::molul de 
tranmih 1e e rnru._„-media) şi dupa 
re 1-n pr1m1t ou rl\mine mut, el 
dtnlb~hen1.u (c:u emîU1to1·11,I nu. 
pentl'u dl nu punll'l . ulu n('I cu 
tln~·r 

l n primul rind cu sine <dc,:odea
zil. Judi:r,1. alci;e;. da vcrd1cU·1. c.cea 
cr t'.'ih• ci!hl\'l1lc.nt cu c:renr1m unui 
Mu ntu.~u . 

ln al doilea rind cu al lli (clh ora 
lt• lr:insm1t~ me!:aJul prîmlt şi de
rodai de (•I, nev.„ ta nouu eml h .•1 e 
~rlo!IUJ)unintl ct nuuf1 codnre. cil' f.lpt 
'' rec?odutt . a me:.nJulul) 
A~t(el cft. i n 111c sti rumi nă un 

!lţt<'rn Inch!.. -;eht>ma se d:.-c;ch ld e 
ş, "' cc.mpllcă · 

( 

Pe teme gazetăre$ti 
lald de cc ln ... i.stăm in anaJiza ce

lor cih:va ma teriale pubhcistJce, 
!neutil cu cilc v.i .i.Uniatt~ ma:i sus. 
pe 1•n11nci1atea ele construlro ~ mc
:.aJulul d~ cutre ziorisl, pe faptul 
cd e l trebuie slJ CQl\Şlicnllzeu cd 
.lite:1re cu\.'inl a l său C-'Cprlmli ideu
lo~ll', câ el M? ndresează unei c1Jn
şlll n\e (cilllon1l. care nu rllmine 
„ mtll • şi n u poate l'ămlne aşa prin 
firea lucruril01•) unor cC1nşl llnţe 
(dtlrorl) acut.lzal~ de viaţa z1lni cl1, 
deprlru,e să Judece an cunoştl 1ii.a de 
C!IU/.â. 

nn a l llel relaţia se muli ipli.cU in 
con tlnunre., 11,emânător unei pro
gr<:sli. am :.crts ~nsemăni\lor Şl nu 
.• intucrnai pentru că lotuşi unii 
recep 1.C11 1 amu~t?sc pc parcurs (nu-i 
lnlct·es eaw, de ex .). 

, \ '):l :.t.! naşte în Ilnal u11lnla pu
bllci'.1 tun nspect). SU ne mal m11·f1m 
atunci cind un1..'<>rt dl'şi ,·r em unu 
it·~l' ii.ltA ., CA, deşi n umin şlirb, î n 
11nnl mt.i.:. ... Jul nu m al .u·e nlci un 
d in te „ 

ln acli\ Halea de propas;nndă en~ 
clen\n depind!! Si tle cupacllotea de 
con!tlrulrt:! n mf.>~Julul . pe ntr u cli. 

' I s t III .11'(l.'1' C'„p!to• c~lff lll D llk'rll1Uf'~ 
d , .... -l<u~u1Ul f•J.ll•!l' bog:llA 111upra n 1-

111rl• di'itonr.unllr>r l:a t«ep\'lr :>A•l 
rn11u1m J)L' M JChlclll ou ... ·h!mb area SC'n· 
11ulul tn CU\.'lnt \ll· Cl\l'IC!. ('U •1lc•r<lc t f'l1 C'(•n
l<'XIUlll l &('m l\ 1.c;u 1„ C'U 11Jr••n Jltll h 1-
:.odnlO ;i rect111nr.1!u1 „w. , ,, 

Snu u1· t.lt n1>1 \ln a t.v a cu.<:>r c.:.a.'1 P" 
~,l'C'UNUl 1uerll1 I ) pe Z.hM.1 CRJilOV ('U 

ln\ro4UCCl't' ln M'M IOloco.i li'- : oi tUrt • 
Qrt C;irmcn \'IJd C'J ,.snn1a · 1M <'rlll <' ll 
1ltcn1r."' „are tN)rotlY.t?lnll P'" mol'lllll<'ll 
l'li('lll M Cl)lU1UI comu OICMIV verbal (Cii 
tt'Tlom<:n sucll1l>, 4 ">Cl'tlntl u•l lf1 tr-<I ~'"'" 
mli t";.•rt• \tnr c t•nt tic un••h' \•a1·Uibll1•. 
prco1un iocw. llmpuJ rt>lul. şi ln c 11rc; 
l.k'fTl t•l"'u.I '°''m tC'\;t· t">l• d ••;>Al'UJIU ln • 
t'<>mpOnt>nta 11.'tum!cA, L'um ponnnta C'O· 
mun1ritl\._ , 1ionn1A ~1 <'On\p o.nr.nia r<•· 
Jl\\11'.ICOl\W-dl'IClln.tv.1 ij .U m.d. 

:S· nt mnl pul<'ll clt.J u 1wr1, tl de no· 
I .~ . ljl ll' ln .1C'u.;I '\<'R.'• d4r ln N OC<'p tlR 
nQQ.lilrA nu a ln1r 11 ~I o 1;· crrc • t n.~ 
vl' ~ ~ ;a c\il<tr c:U'e 5- aa pl'Qnun1:n pin~ 
.>cum de·lt M't>nn1~1 11ub:Suma1 ; p~ttll 
, nu a~u1tna ec>rpul •-.f'ulut <le I 11ll 
nL'-4U11 •1n1l1111 pn cit poe1b!I kl ~ tr111.1 
ac •t it•'!I <11• d liltorslun11. m111 cor•-ct 
sp\I• dCC!Ul lu\ U"UPf~ l'C't'<'fll01'1llUt : 
11rn dt• d1,t«n;lu:w. l'1't'(I• ·~ noi. ln.-.u l • 
cleni 1iu1 ln s-c:im.a. i:Ucll nu t;nor„1 
chl:lr. 

oşa cum s-a văzut, o slngun.i plo
u·u nl'Unc.~Hă ln lac şi cite unde! .. ;') 

, Prin nalura şi !lnalilalea mun 
c ii sale, 1.lnrlstul poale fi comparat 
(şi ~descu ~I ~te) cu un mccllc so-
1•1111. e l fi ind in ~ilua\la de :-a 'Ic 
lmplic<t. organic am putea spune, 
f.n mccnnis mul economico-soclul şi 
P<Jlillc ăl sucietă~ll în ~re~şl des
răşaarS acllvllntea" , a!l.rmil cu tn
dreptu\ Ita convtngl!lc Dumitru Ti
tus Popa in articolul „Dimensiuni 
ale res pcnsabllllll\11„ apărut în 
" Preso. ni;,u:.irau nr l0/ 1982 pag. 89. 

Fortn de persuuslune a zi!lrfstiu
lul e:.-tc condiţionată de nportul: 
igiena gindlrll , Wena vorblrll. 

SA 3Jntnlim aici că în cel de ul 
doUea ră.tb1)i mondial cnglt?'!.11 !o
lr.>$cau unnl\toru.l oClş: „ vo11bllrhl 
cm;til vicii , adaptat la zL el nr 
putec:i suna astlel : „ vorbărl(I costi 
.-ouştlinle", 

Acolt1 unde con\lnutul muncii nu 
est!.'! UOllUOllt de problemele rundn
ml!ntale de ,·lat! ole umulul, acolo 
unde :.t· disculll lu modul general 
şi filistin, acolo .ii nOAm pe met'C\!
nnrul cU\'lntelor. acC1lo nvem de-n 
rnce cu o conşUln\11 uchlzlţ1onn t 4... 
SocrMe se plfngea de suCişUI ca1·e-I 
zf1pitcea1.1 pe om, ca şi cum roi.lut 
lor era su dârime în cl şi puţlrwJ 
ele incredere pe care-l mal nvl!ll. 

Zfar1Stul este cel ca1·e trebuie „sli 
pro,·oace • Jn chltor o anumitrt all
tudinc in s11c:lelale, !\â-1 ncllvl~eze, 
l>ll-1 tra.nsConne ln Cactor conşUent 
de pro pulsie. Iar nu sl'l-J deb!lrce 
pe lUrimul 1ncontinen1e1 \•crbalc. 
Nu fnUmpllllor unul dLn pcrscmn
je1e ron1anulur lut Evghenl ~vlu
Ştmlto (. Dulcele imul al poamel.:>r•·, 
B P T., Ed M1nerva. 1983) C•'rcn: 

• ..• Q.tt.dt le sl'l !ie \•eriflcatl' clec
l ronlc s(I nu se L'(.>pele acelwi;t cu
\•lnte, 11111 dacă se 1·epeti1 atu nci 
maşina Upogra!kti să se tlprensc:"i 
şi să steie aşa pinfi :.-ur 111L-.1 c:n 
\•lnle 11n1 . 

Crcşe.111e nrJtat<.> lumll e şterg 
(sau devin e.~perlcnte nţ>reu~lle) , 
dur tQlnulte - de\•ln plici.llC. snu, 
mn1 r:iu, ublşnuln\t:! ne!asle 

Acea..„to lnseamni'l (pentru noi 
to~il i11t1mpinaron noutul, dublntii 
de un retuz organic al vechiului. 
~concH \ îonnrea celor mn1 Intime 
motfva\ 11 nle acţiunii de. <:-odul n..'<1-
olo~ic al \•leţli şJ ellcl1 c<•muntste. 
inseamnfJ cuprinderea. in spa\lul 
l ăuntric ni spirilului, a mnrllor cu
cer iri ale ş1lhltet şi cunoa.şterll u
mane i:.rlJa pcl'man~ntâ penl r u 
stăvlli rl'n orlcibel nlunecilri n omu
lui in ''Onul el~ umbrii al n..:-rţ 1ei 
şl rutinei"() 

l\1lrct0&. SONCOTEANU 

<C'o11li1111C1 n· 'În puo. ·IO) 

•) L.ucJ , numltr~„cu codtt.~nu - De •a 
SUU lll Prc>m.cteu Ed. Pollt!c.., l!l'il. 
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Limbajul presei 
su~tanlJ,•ale. c.r.mplenu>nte 
sau Jnclin.'Cle). c„ 11t:11't'. no 
wgrafleA de scrhm.> a tll'f"JI 

vlnle t.'f>mpusc cu cr.ullmă 
dt: unire) eslţ;! Jusllfkn .• 1 din 
de vedere S!rama.lit::JI şi l 
Pi·c1.enta ttrticolulul huU1rlt 

Despre cuvintele compuse 
fi un ind!clu clat· nl romou 
acestor substanhve comune. 
l)l'odut•jfc-m:arfd. unei pr 

In ultimul timp. intilnim ndl'Se.'l 
Sn presă le:-...te in t-are ~ neglueaz:"t 
i;crlcrc.'l corectil ~1 cu\•illte.lor com
PU.'rl.'. Vom ~ilu dnnr cîlew.1 rxt>m
Plt· din multele spicul te de Ml : 

„1) • .Lu produrtla m 1tt1', bunl\
Q<ll't't, inreglsLrăm o depa.,lre de 
Pt·.oit~ 2.a milioane l<h (...)h („Zal'l 
n111', nr._ ll i l H, 4 tunle/10117. p, I): 

b) „Pano 1•1 mom!.'nLul 1.c1-u. si 
noi şi oon.c;trt1<:l41ril vom Ll'lu cu 
e1n--,ţ1e - ( ) - „nlLe numer(l&(' 
,,evenimente cheie" de Mul calos· 
IJt cMe m-am rere1·1t" (lbldnm nr 
t 1'701. 15 ms! 1987, p. 21 ; · 

c.') „Ştiam, dar ml""'l flicuL pl!\
ce1·t! :'IA r<W.-.<"ult ve.„·t·'.'l (...) ~I de J.a 
lnglncrul 11cr ni unnătli (.„) w (lbi 
dem. nr. 11682, 22 aprilie 19tJ7. p. I): 

d) „Conttnuind şi dl'z\'oltind pro
cesul de moderni?.arc <1 cuplouelor 
•unei (.„), ~reocuix~rctt nunsll·11 s-<1 
concentrn1 indeo.s<!bl a..:;uprn imbu
năt4tlr.ll p::irnmct.rllnr tchnolo~lcl aJ 
~enemtn.'lrclor de aburu. tlbiclcm. 
nr. I 1'701. 15 mai 1!107, p, 3) : 

e) „ ... ColcctlvuJ do tnun(;â ( .. ) n 
reuşlL să rc:tllzezc pc.c;t.e prevederile 
pionul.ul Io u 48:l 1 mt» ot~I bt>ton 
P.C„ :M9 tone Jam1nnte Pt•ntru o~I 
bt\to11 ( ..• ), („ Jnninte" - B11llln, n r. 
9008, 7 uprllle 1!)1)7. p, I) : 

l) „ („.) Omrilogarca ş1 I.recerea la 
l.llbrleii1Ui de serie a ~·arcascl filtru 
cu corhiş („.). n !it>tulul motor cu 
~amllur1 (. .. ) '. („Fuc,1111", nr. 1 2:1~. 
2U martie JDS7, p. 3) : 

g) „ (_,)S-a stnb1h1. ca J.n acti
vitatea de comtrucţll montaj fonna 
de retti buire stl se 1'~1cli. prin pre
lU!lten lucr-.lrllor în antrepriză". 
c„Delttl" . nr. 1065. 25 decembrie 
JilCW, p . 1) ; 

hl „- D<.111-mi n oaht „minune" 
<lbldom. p. 7). 

Ne OlJl'.l.m doar ln n<:este exem
ple, deşi mnl ovem Jn IndcmlnJI 
multe alt.ele de ncela.şl fel . 

Trebule s4 spunem do ln bun Ln
ccpuL c§ în llmba rom(Ulă s.tnt I.Tel 
modurJ de scriere n cuvlntelor com
puse : 1) sudura completă : 2) Je
giil ur.1 prin l'l':ttlmii şi 3) SCll3TOre:l 
prin blanc (pauză {llbli). l n prln
clpln, toate ocest.c moduri de pre-
1.ent.n.rc graficJi ::iu Io bazli !:rndul 
de contopire semanllct'l şf grnma
ih.:alfJ ex lstent între elementele C.'t' 
rormeazi\ cuvtnl ul compus. ln une
le caruri. fnsă. mDI lnien•lne şi 
lr.ldltfa gmfidi, Im- uneori analiza 
relattel de ~f.'mniCkare dintre cuvfnl 
şi reallt.ale11 (le.numitu. ln c:on.i;e
clnlit DlclionnroJ orlo1T3flr. orto
t-plc ' l morfologic ol limbii rornlne 
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Ccditltt 1082). arnlt\ cl1 ~ st·riu cu 
crntlm,1 (I ntu\6 de unire) i.ubston
• I liclt: cvmune alc<ltulte din cu\•lnte 
întregi, existente şi mdcpendenl in 
limbă. CaJ'e [şi p.:1strC"au\., dt• r~ulll. 
indl\>;du.1ht.3t"'l mo1·fo!ogict.i. Tn :i
cen.5tll s1tu.1rle se a.Oi'I cuvintele 
compuse dill d<•u.~1 substJmllve cu 
lo.rmă ele nom1n~1 ll v-aL'\11.atlv. al 
c6ror prim tennen se modifică in 
!lcxlune r~dnetor- et (art. redac
torul- cl, pi redadoril-şefl) - nu 
ştim din ('() priclnri, foarte pu\in<! 
publl~I ii rf.'.-.pectă Indicaţia ele m..i 1 
Ml\. - b{IU t'm'c pretinlă un gr.id 
:.c!tzut rlc unlLatc semanttc."\ (ana-
117~'\ tcrmcnilm: Şi :i raportului dln
lJ·c e.I pulind fi J'.ifcu t ă cu uşurinlii) · 
bloc-diagnmli (orl. bloc-tJlagrnme. 
g-d. art. bloc-dilll'J'nmei). 

ln textele citate mai su.s nvem 
d<.'-3 r.ace CU SUb.,<;!(m Hve M mWle 
.alcutulte din cuvinte intreA} exis
tente ş1 independent tn llmbt1 : 
11roducţla. marfli, evenlmt'n~. cb!.'
ic. lng'in«'rul, el. Ntptonrclor. tunel. 
o(cl. beton. 1-urvasel. l'lltru. s etului, 
mok>r, eon 11ruclll. monfaJ. 011h\, 
minune. Obsel'\•um că. luate im
preunfl, douu cite două. in Ol'dlnc.a 
inşlru1r1i, aceste cu\•inlc formeaz1\ 
o sin{?urll nuiiune, ~wfnd valortrcn 
unei sin~ure p;\l"\I de propozit1e. 
Alita timp l'Îl nu nuLăm w·aric n
eet\St.:1 c.1racleristicii a unUâUI lnr, 
se poate pune tnll:eba.rea J.o ce ne 
rcre1·1m de !apt : la produc•te snu 
Ul mlltfi 'l La evenimente sau la 
r heic ? ţ1.a.m.d. 
Deşi M piisbreazfi lo~vJduo.ltta· 

tea morCologlcii, acestea e"f)J'1mă o 
singun1 noţiune. constHulnd o uni
tate se~nllcă depli nă, comporHn
du-se ca un slngur cuvtnt. cu vo
lMren unei singure parţi de vo.r
bire (toatesint sub..~t1ve compuse 
comune) şi u. unei singure pfuil de 
Pl'OP<>7.ille (dupu c:u: :m-ibute 

Decernare 

marrr&. un twcniment-chrie, 
cve.nimen t-chck„. 

Deci, fn textele cx1•mplirlt!Qte 
bui:\ .'tă apară scris . pro 
marH. evcnlmcnte-thtie. ln 
, er. cuptoarelor- tune.I. Oh!l 
carcusol-lll tru. setu.lui-motor, 
sl.ru.cjll-moniaj şi o.&IA-mlnuae-. 
fapt, nt.'Cesitalen unei ai.1fel 
ortoj{rnJJerl n fo.'<l resimta tta '1 
ctitn • unu autoTI al text<"ll'lr 
za1e, c..'ll'e au tinut Sfi le i>unA 
tre ghilimele . „even1rn„nte 
şi oeltl „minune", ceoo ev a 
sft In.c;cmne crt nu este \'orba 
nici o cheie ş1 de nlcl 11 mia 
de notluni dlstlnclc, formate 
compunere şi care! ~e et•mi>n:"tl 
maUcal ca un !>1m;ur cuvint. 

Dln necesilllti ,.,bîecllve. Io 
bajul teh nico-şi llntlric ş, al 
opm· lot. ~I multe cm•inte 
puse >roz.îon:tl. c-nrc nu ldnt 
prinse în dlc110Mre. Drun un 
gur exemplu de l~xl din llm 
1itlin1iflc ce conţine CU\ tnt<· 
puse ()C.Uf<>nale scr.ise enrecl. 
male dln nevoia de n e.xprlma 
lilâ,\I n<ii prin concepte nni : , 
ocea.sta u solutfe cW'e ne 
scoate din indecizia amlnHtA 
dl!erent lereo. conceplclor de 
1na•ie-cuno11,.<;tcre sl lnforma•I 
pnbar~. ca r<.>:t.ullal ul ruperli 
mcLrlel ? Am nll'S • <."C..;t t•x 
lOCITUll pentru c1\ el nu ~te 
rezolva 1, d.'U' se in.scrle pc o 
linie fi t·uperil de simc.-1ne 
ncccsll.alea lnt.rocl u.cerll unor co 
ceple noi ~. 1r.onel I P uri°''· 
rea de slme.trie şi actul de awlOll'l 
tere, in „Contemporanul„, nr. 
(2071) , 26 fulie !OOO, p. 10). F 
tndolaHI, penu·u a re!>"]K'Cfa l'erl 

ţeie unei limbi ~Lc;c unitare 
neoecsu· sn cunoaştem bi!k.' re 
de ol'l•~rilfJcri; n 1.iuvintclor l'Clftl 

de 

Dorin N. URrn:sctJ 
Rodlt•a UŢA-URJTESClf 

.. 
prem11 

Lunl JS lur1fe, in sala de ctJleuftr a redacţiei zfarului „ Snnlt>IO" 
a ov11t loc d<•cc rnurea rmm~itlor ct't>i ele-a V-1.1 <•dtrif - :!Jt.f. - 0 
Concur.~ultJi dl! µ1.1.i,lieistică. şi foto M(la ll tta t de Sindic<titd J>r •.ci\
nuc1.1.rcşt1 (listo premlllor a fost µubUcatd i1' numd rul Z, 1987 al rt.
uist.ea noa.sire). Curinte roldtt do? felidrore, urdri dt. t rai1.1cr ~1·c:<.'f'lt 
in nclhHtatt'a tlltOn"e nu adresat f(l•trea /llt>r prnşedfllli>le C1111~11iizltd 
Zfarlşlllor, lo1·oritful Adrla.11 I t>nescu. şi Pl!tre Popa, prt!ţ;(lill11 tt•;1• Sln -
1licatului Presd-l:foCJJTe~r l. 



Cronică 
A 

111 timp, 

• • • de pre cron1car11 ace 

" n urmă cu mal bine de 

I un dl'l.-eniu, La • .A~er· 
pr<.-s" lu~ n.nşt~rc, in 
<.>ndrul octlvit~'Hll cullu
rule a ~Indicatului, un 

dnt.'Cl •b. S"'1 pornit la <lnun prin 
l9i4, <."U puţine dotări tehnlce şi 
mull;i bun.wuln\I'\, cu mode.o,tc cu
M$tintl' de .„p<'clalltntc dar cu do· 
rint;1 11i.ncera el a piist~ cu nju-
111rul 1>t.'!1culci o m_fu-turlc exnctfi. 
,.kt cald-, dln interior. despre mun· 
r.i ele flecmr~ 7.I :i agenţiei. d~pre 
prMCu11ru-1Ie. ~reuh\\1le, bucuriile 
tuluror n lor ~1r • 1'31 reune.<;c cu 
modestlt• şi !U'ntimcnt al 1•cspon1•n· 
Ulhtf1\l1 slri1dnnlllc sub Sl!mno1um 
L~il('('!.l\'tl „J\ !!CrJ)r<-S •. 

Timpul c.an- s-a scurs n sr>r>r; 1 
r01n~:der.1b, I 1.esl ren cln1mştUor 
nrnnl't)ri cu cx:perient!l Iar in \'Te
!l\t1t1 din urmf1 (<lupi\ cc ,,s-:1u u nll 
pul(!rl!c " l'.'u Slndk,·'llul Presli-Aucu
tt.'811) ch1.1r .;I ru <ipl.ll\llle. Fi1tmel<' 
lor uu pnrllc!pal ln comn<>Jfţitle 
inscrl~e in F~ll\•nlul Nn\ltln;il 
•. CintArcn n miinl<'I ", uMl'lrl nu 
lu,11 p1·emt1, allt'ot'I nu. d11r <le !i<~
carl' dialii ciu onn.,t llul r ~ntJiu nu
lrirfi 4„,. mol he dl' bucuri<.>. cil' 

r>· ~•>CUJ>.'U"(', <h• nt'll cnutilrl DC Dln
nuJ cxp1-.•.s!cl clnt'mato~rltc. Pen
ii u cl1 „uw~ntura" R·n dO\"Cdll innl 
llOS M:tnt;i tll'<'ll pi'u·<>n ln in~pul. 

nt' rnllrtur.seJ>C principalii (dn- nu 
unirii, cum -.lnsturl preclzcnzlil nnl· 
mntoiri şi lt"llil' ... 'llor :1l acth•!lăhl 
<'I·• tlnl'<'lub - C.l:wln Rus~n~l'U Si 
Sft>UC';l F'l•1·;1ru • .St.udl11u r·1c' .tnt 
lnc!I :idliposlllc el<' tlowi duL'll)Url. 
•. pJntourlle" sint hlrourlle Ai:entiel 
~lt Pl"ll)t'llle l•lCuln\t- . . ,loho~lo1·ul ' 

OC\lonenzl ln bala ~part.amentu-

O iniţiath ă l ăurlahilă 

lui. d.n.r memb1 l c-lm: luuulul nu 
llinL ispllHt Sl1 rc\lnl\ ,1sement\.'l <h.:
talii, nu li! ;Wuc în dlsuuti\: tlt'lllt 

"JU titlu de nc.'M!url nmuuintc sl 
nCS<>mn1Uo.'11Jv". Scmnlfiro+..lve. 1m
i)ortt1nlc, demne să xelmil aten\1n 
~I fu.rnizln.d :.ublcclc lncmuiz.abile. 
PB.'>iunn.nle pen'l'u di4log sînt prcn
<·upfirfle lor pt'rtnanentc pe planai 
\lnulcl ldeol«>gacc şi arl1 ... -t1r~ n lil· 
m••lur rt-'-lliznte, dru-inr.a Şf .sl.t11d:1-
nln de a illcc- şi clnrma, nu numnl 
OlllillOri'inl. 

Tcm.·111c: dru' şi e.'\presiv, aria PL'
licule!or .tl'aliznle s ... -. dJ\'crslfknt 
c.'UnsiderubU, cuprint.ind reportule. 
rllmt-·~.:>u, ~ll'lislke. documentare 
• p;L11IUcM, fllme di! f1c\iunc c!c. 
f'rcoru11arcn anlncipahl tlimtnc ln11ll 
11 c:r ••a d r. a contura o Islorll\ 111 
lm.ttrlnl a „Ager11res„·ulul. cu tut 
cc t-"'lh' spcciflc. tlcfinit~>rfo l\Cli\'i · 
lâ jll d l' a11enlie, inceptnd cu .1ct1-
\'ll~l<'a 1cnslonntâ. ln pe1,,et.u;i cron· 
ft'unlnl't> cu Umpul, u repor1er1lnr 

Fotogramei din filmul .Acoat /lurure, memoria" 
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şi folorepnrlerU<1r, oonlln .tind cu 
Lehnaclle de ptelunr(' şi dUllil'„are ~ 
informat 1c1, <."U munca de impri
mare ŞI r.xpedlcrc .a bulellnelor şi 
pubhc.-i\lllrar !n limba romfd1(1 şi in 
Hrn1J1 .slrt1ine. 

Paimul !ilm. „ \ gcrpres Iran. mi
te''. H !ust redi •1l ·n Hli I , cu prj
lejuJ celei de ;i • 1-a .mlwn>ârl a 
a~enţle1. Deh-nit mire 1Jmp ,mu
lt?rlal dldncll.c" pemru in\'il\iim1n
h1J 7.kll"ISI IC. rilnlUI de."C(ll)t'Tfl ~1 
vizionare nu nun1'li o \·.1loare d. 
Ordtn ducumen1:t.r I ro<i.z'IC lm\)ul'
IMla ş1 nce.ist.u> ca l'eale \'irtu\l de 
a1·1:1 dnen'l.<itogmflcu - .1tmo,;fcrfl. 
ritm .nlcrir.r, .~p;·lul ln nwta.Iorn 
pl•1'>Uc11. .I.a cument.arlu $1 n11 nu
ma1 .k\ ihtslrnţi.n ~on•ili\ Pcllcu.\:J 
re~.jte, rnru mult decit .s1i descrie 
o act I VI IJlle ~an•llh·cascft, 'li\ o du
fioe.1s~·1i , st'\-1 Htrp1•i ndll pcr:mnoli
l<•lcu lncun!untlub1h'\,. valoar..-a în 
l1lllp ŞI penlrU limp. en.!utw 1n:.t l
I u1 lt!f de l)r<.>.„!"1 •sic urmuMu in 
.o.;tl"lnsll cancxlun<'. ln lnl~rdl•p1m
d"nţ,1• •·11 t•votu1l.it \•:etli p1)lll!co~ 
S•<:~1l-ct.·onnm1t'l• pc car • esle chc
IT\JI 11 Ml o .rr•ceplt-1.1: cu prompt. I U• 

din !! şi C'\:tth1"1te. sJi <• h:.no.,ml'J 
~I !iii 11 1mcrp1·~t"1.t' în rlutelc el 
funcl.'1men talc, '><.mnillcal ivc. Mo
mente-le de :-,\Jlt.'f rwn1 ru cxlr;lc.n\s 
~U:lil .1u constiluit ŞI l)f'nl u ;.:..:11.e
tar1 momente> de nwx!ma iru.t'mni-
1 nte p1"0[e_r;1unaJ(1, „prolw. cllnuno
lvril" [nlr-un \.:XM1tm d(' <.<ompe
IC'nţ(J, dt.' cMl!liin1~. ele rco;p0n.<;.nbi
llt~te mmnlâ şi pvlltfca Sint ltnlile 
de fort1l, t:<.1 1rdr n.1t~le e;tm11a!(' nle 
mun~11 z.lm lstului pe c:nre filmul 
le surprinde ~I ll' cxprlmi1 cu turtă 
de run \•lnst~re. 

A m putu{ ub.~ervn llll bw:urh.• d\ 
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pelicula, h.lclle pe car• le tran.smlle, 
dar st forma de e."pnO"Ulre nu şl-:.iu 
p1cnlut n ci Jclualllnt •a şi nl<!I .;.t<:U· 
Jt..-ltca, CH \<l /jl)o.'lr~ .,.c,:r!Sll.ll (Utn 
de inceput .. de cariera" a cin1..'<1ş
tllo1• amnturi se urmăreşte şi !VI 
dupa 13 ~ni. cu c!Ulenllc inten><;. 
Cu . nlercs şi, de ce sii nu rccu
nonşlt.·m . cu bucw·~ dc a \ cdcn 
Imagini ulntr-o ncth•ilat<' colidfanl\ 
cc ne 4: farn11l.1r(i. '3prvtpiat(1. ~·11 
cmoţw rlc.1 ne J·egâSi (\1lc~1. gl"a\u? 
mcm 1r!cl peliculei, cu m.:U putlnc 
1 n•e albe cu mal pul I iw. dloplrll. 
dnr cu acl'lm;I d lnnmlsm, cu n-t'<'• 
1• 1.şi di,1·unn compekn,a pentru 
c111,,.-I pn•1u1tn. 

Acestei lmc1~in1 Jc onsnmbtu :l 
muncii de ~cnue. strllcklna.1 clnc
:1şlUor i a olt:aturat cpiso.ade din 
„cllvJtalcu cun.>nlâ ;i 1111.;i· r ednctll 
:>r1 .sec\ li. „ziua roturt'porteruhll " 
p11 pune ,1lcn11ei noastre cltevu 
se ne „de laborator - in sensul pro
priu al cuvlntului - t• \"u1·00. dl'
!\l~UI'. <Ic J:ibr1rol•lUr~(' foto - (UU' 

"' in .:icrlH fiJ!Ul'at · naŞle.l'Nl, nu 
lips tu cfo d1fieulL11 I dc efort de 
fll'W>euparc, .1 lutur"r ;weloT 11041· 
"I ni pc „ ·ţ•~ !'inle-m obLSnul\l să 
Ir arlăm - in.wr1atc. a· ~nnfz.1tc pc 
I C'm~. pe n r1i iteogl'nflcc, pe anJ -
tn r. •lolec:i „ . .\~crpr~ ". 

Un merii demn de n:thluL co.,tc 
.lcc J de C\ cuprinde in un~hiul 
rib.„~r\.'il l1<'i toi scctcw-1• fChlrte pu\1n 
cunoscute lll cliror acth'il:1t<> işl 
.spun~ cuvanţul ln rcn lizdrilc de 
111~Jmblu ale A 1?en\1('i Ne referim. 

Ul' pildă. lu !X'liculn • .S~n•iciu l lm-
11rlm:u-e·<'X p1•di,ie ", nmUwtă cu 
ci1.ldu1·:i şi c 1 r~pcct 1~nlru efor· 
tul anonim. nespectaculu-; dar nt1t 
tlu lmpvrkml Rl ce l-0r in nh! c:ll'llr 

locuri do muncă „lurn111a nu 
~h.ni;e nlciod.llA, r:\rJ ca JC'l •:lSt• 
l.ll.'WJllne rJslpă ele cnen:1e" 
spun<' l'\lmentarlul semn:1t. ~ şl 
m 111te nite rllmt> ol~· can<'t·lubut 
de Gheorghe Calin. 

D intre peliculele Pr<'"J.+'n~t~ 
cuvine de ascml•nca .llPt"l't:ltil4 
mn; recentă dlnu-e ele. ..„Lu 
I.a ea ac.ts/1„ - repo11L.1J ~a lert 
un scenariu bun. filmat l mi)„ 
cu mina sigură, c1..men1at Pe 
ton vlo!, nC!llp.<; t de o n u!\ntll 
umor. 

ldel lnleresnn te 1n!llntm şi 
rl!m~le ele Lc11un<'. rllme-t•sou 
~m pilule". unele de realii vnl 
:irtu.ticil, alt~ e mal r>u\ln mnt 
11.1.Alle, lmport~.inlc lns1l t•ocllE- ca 
<:l!rc.1rl <.le 1n1wart•, căuhir 1 oen 
<leilnin„, unul slll .prop:1u 

Dt!.Spre tumele clnenştllor de 
Agerpres, desprt: pnslum-a t·e·i 
m;l şi care cere un real :.:icrl!( 
de 1 l mp. efort, ene11:ie 00l'\'llll$4 
su:flletcn.c;cfl, despre preocut>nrllt' 
despre Pl"11lcctcle pe care lt" 
11iUvea11J se poL ~c.Me Inei\ 
p.'\g..in1. ~mnf1rlle de rn1A 
şl-.'lU propus in!.1i decit s.1 at 
;1tenjl.1 asupro unul aspct". cl in 
11\'IUllCll UJ'lJ•r ('tJ}cgl. ;ilSl\l.'CI c 
puţin (nedrept de puţin) cu 
de gn1.etmi, chiar ş1 d t• •• n '<' 
Ml'c-~I „ tocesc pi xurlle" lol in 
Sclntell. Santcrn convinşi c:~ v 
nare.a accst.1>1· rlHnc ar fmm 1llA 
tulut'M col~tivelor i1ed:11!t(onnl~ 
.uslg\Uiim pe viitorii speo1.atori 
nu i!U ne\"Oi<' sd se inarmeu 
indulgcnţJl eoord.1ti1 de ob1<.'t'1 
torllnr Colegii m•şlrl n u o cer 
filmele Jor nu o p1·esupun 

Crls tlnn DUMJTRE..'tCU 



O lucrare binevenită dar perfectibilă 

• literare ,,Dicţio11ar al presei 

românesti 
·' 

(1?90-1982)'' 

elen dC! cunon::.trrr. de lnfor-s mnl"l't prnplic rn1mr_nrlor f'po
C!li nMSll"I'. ('Sit', prui nll'l ll l"U 

tu<'rurJIM. cu nlll rn:11 nira<'l<.'rlsl!~ 
sl1trl!ŞI ilnr. Nu lotim1>llit12r nrlr" 
cnrtc <'lll'P-şl propune :.<1 i n ''C'~ lt
i:hrt.". <linlr-un 111~gJ1 1 sao Etilul. 
islorin preo;t>l rr11nnnl'~l l el\I~ as
teptntii ru inl•'n'o;, cu nCJ-.1bdnre 
clt.far. C'u oHl mai mult rl.I c-11 is
toN011rnli11 ncw•l rfc - rit'$'! îri ul
limrlr flEJ< e n il uu nplirul C'Îlt'\'A 
lurrări de rC-f<'rin\fi tn RCe'il do
mcnlu - . rZimTnc totuşi datonre 
·M1 ciir\i mni :irnpk rlm;prc C\•o.lu
tla publlcislidi na\jonnlr. Dt> ncr
rn. 1't'c<'nlu apnrili!' în FJ<.Jllur.i 
~tllntlfl l'll .~r 1-:nri<'101w1l!C'ă n ,.D ic
(lonarulul pre.soi li(ururc tnmil
ncşti" este mnl mult ilrrit binrVP
nlhi. lmboi:-5tind biblio~rnnn r-.:l..
lt>nltl. lm1,lin1n<l un ~t1I <;I. lu<'Tul 
cel mnl imporlM t, clesrhizinrl noi 
ori7.1>nluri 1·crre>liirH şfiintiflcc. ln
TI?SU~iirii IX' mni dcparl(' n M c•slci 
problcmallci lmPortantc. Penlr11 
rl!. trebuie i;--0 recu nclll~trm. nu "ls
punl'm lnrli <Ir o bi blloarnflc iw
ncrali1 :i prrsi-i romanf'. ele ln no<l
r11ia primelor foi şi olnli tn 7.lle>lr 
noa.„tre. „C'a ~li ne dăm ~<.?amn -
mim Pl'' bunei tlrcplal(' <;pune fon 
Dodu Bill-an in post.fata Dicflonn
rutui" - rile au fost undr, cfnrl <:I 
fn rr 1lon1cnii. ('(> direclli c;pirlj unlc 
nu clPIN•mlnat". 

Autorul lucrl'irl. pror. dl'. l . llan
«la. cu o ambii\<' o: l puh'rr. M mun
C'A <"e lmpr!'o;l onP.<17.ă. :Hi nnsinjnL 
lnlr-(j ln !nmrlndere (liClcllă care 
~c rri:ul.i. ''"'" reali7.nUI ele' C'Olrr: 
ti\'c larui. ElaborarPa „lJlr\lonn
rului" i-n 'i0l l1·ilnl. sin IC'm convinşi. 
1•forturl 1 ll'OSC'bî t c> ele i1nrcsliRn'l'C" 
1l11r ~ eh' -.!ntrti7.nr~ a unul mntt·ri;1! 
de o Whtitatt> imprc>'ilonanl !'i. :-\11 
l!lfe rlrlor ~impiu - rine nu-i;j li1'i 
~n ? - :';;i porcurlll peste ~ 1lc1u5 
: I de publicaUi. să le faci ns'?. 

le marchezi insemnAl:alea. să le 
caracterizezi. fle şi ~uccint. sli te 
!'eţerl la pro~ramul lor, so stabileşti 
0rmcipfl1il redactori şi colaboratori 
a1 acestora O muncii de apr11:i
lle' un sf<.'11 1lr vene- $i. c;inlcm 1lr 
:i11d rn :'\l.itnrut. i-or fi liebuit „fn-

~ulte vie\l spre a 1·eproduce 
rn lllll"t'l.?ÎOl(' nrilcnlelc-pro~ra:n 
nle tuturor rrvistclpr. li"ln r0m 
pleJl! {I <'Olnbo,taţo1•lJ'or şi a t1 I \\I-

1 ll\)1"' ".""Dar , ca in or.ice hib·~Prî n
dtorc umană, cccn cc contt•M;fl este•. 
şi ln cazul de Ifl\!I, rc.>~ullnt Ul ft
nnt. Prh·Hfi rlin neesl unghi . truda 
n{.'()bos11ă a profesorului Hun~iu, a 
chit rmlltlo .• ;Dlc\iontrrul 11 fl,ind. 'ln
tr-1:11lc~·u1-. c.• lm·rnr1• vnl'lroa-t:l ~I 
ulll:1. .Man•a mnJorilale u „fi~t>lor" 
';)int. dupll noi. hlnt' fii<'Ull', cu obl
c:-rti vi kitc. Mltr11tc\e şi rl~om:e l>li
i nt lflcli. Aprecierea este. credem, 
\'nlnbilă Ilarii nt" l'Cforim. spre 
l'~<'mplu. la cdc con~m1rnt<' ln 
1l1crnrr r µ pi:ivlrr la fntllle p ubll
rntii roroânc>şll ell· l11ruti rt1sptndi
r1• : „Alhinn române;lsc-â ". r u 'iU
plimnnwl ci lllcrnr - „A lău(a ro-
111finN1S<'li •1• „Cl1rl1·r~1l 1·omâncsc" '. 
t•u toatP '>Uplimrnf('le sol<·. ~I „Cn
zcla dl' 1'r:msilvnnln„: scrn la pu
blicu\iill' c·u o nnumlhi in nuentr1 
1n Pptirll. Inclus! \' rn vlq\n litcrn-
1·!1 :. 'J'l'hnp1,H'1 • „Romanul ". „Uni
\'C'l'<lUI 11 

•• Arlcvtirul ''. „Diminru
\11" .ş.n. lmpre.sionca:d plllcul i;.i c:a
l)IWifalpn de "intc-zli CJU 1•nrc nuto
rul a lprl'l\işal, Tnt.r-un spatiu evi
dent rPstrîns. al'lh•itaten zinrli.li
<'â dcsfA'1urot~ de 1\,l ihni Eminr'!ru 
J11 zi.arul „T,impul ". conslfl~l..t pe 
th·l'pt cu' inL „pfl~lnn cca mai 1ni;u
r lr'tltă clC' patrlolic;m sinrl:'r flin is
toria publid„tic>ii romanl'~ti". m 
mni pul1'11 :11l:iu!4n -:-i lnpl11l <~li . tn 
~1.iiţcrc, n1•Jen1.<1nw id~f.>hlJ:lcfi, p<lll-

I k{l şi r~rlic(i a publirn\jjlor . .fişa
Ir„ !'lltr <'!):prim•1f1i llrupmlu. de ne 
J•m~l(iilc m1llc.rlnlh.mului tJinlrcHr 
.şi 1~1ork, în lumiun conc1·pt1rl par
ticluluJ nQsh'u despre n1111;-tcniren 
c:nlt urnl;l. 

Fllr11 fp1lol11'1li, ne-n111 mul puten 
opri nsuJ)ro multnr. multor reuşilc 
rlin rele peste snl) tic 1>ni:lnl ale 
.. nkţJonnn1lui". Din pă(•11te. fosl1. 
in lU<'J'IU"C' l1j llln~li .$i rl1•stuk e
rori. (Multe dinlri- nrestita na fol>I 
semnalate ele disfin,ul L'\loric ~l crl-
llc litf'rar Şrrhun Cio«'n lesc:u 111 
)udfc!loas~e sale insemuhrl din 
„Romăn'ta llleran1"). 

Dcsltrur, n lmrni nu se aştcpl::i c•u 
fn „Dic\ionar•· sn He prczenlnlr 
absolut 1oate zlnrcle şl re\rl$lelc 
c·nrc s-au implîl'<ll. tn tr-n mlbură 
mnl mkll sau mni mare. l n vjaţn 
l !te>r/ll'i'I romnncm;i:ii de~n Juri RUJ n 
aproape .1fouli secole de prt><:!i na
tionnlli. A omill'. Tn'iă. publicn\ii. 
C'arr. µrîn rhinr mrnirt"a lor. au 
contribuit &ni.I c1mlrlbuie h1 clrz1mt
lnrr.a lltf.'ralurU nonsh'a c'it<> ele 
n(•în\e>tc.<;. Ne r~fl'.'rim. tnulnlc ele> 
toate. ln rcvl~telc;- ,.Via\n milil11-
1·u" şi „Pcnl1'1 palrle". prima sub
lnlll ula t/!i llmpedo „rc:vistl'i nustrn~ 
tă dr. lit!!rnlw'i't ~i arlă''. şi pe care, 
Tn lrc11diL fle <;J)U.'>, este ru nepu
Untă ca m.iţon,il să nu o [1 obser
w1t. ln l't<'i' 25 de , anl ele cîn<l lu• 
<Tl'Oză lu .. UicUonnr". mAcnr o 
siMurii dnlă. la vreunul din chi(,'J
rurlle ele dlCu~nrl' a presei. In 
Pl:lt:!inile •• VJetll 1nlllta1•e" au se-mnat 
vc r:;u rt şl pro~1 nume• ilu'>ITe <'n 
Tuclor 1\ rghC'z.Î. Znhario Stnnt-u, 
:\lihni Benlur, Dl'mn~lene îl()lf\7., 
l\Tti rln I'redn. Nkhiln StănesC'u . 
\•t1n• au sc11is <'li vibranlli şimţlrc
J)Ut rlolicfi despre şi peni ru o<;tilc:ii 
ţării. De C'l>laborntorj prrsllC?iOŞl 
n l?e>nc.fktnt şi 1-c\·l~ta „P<•nl ru Pa-
1 rie" . intre ei anindu-~e Mlhu 
nrngnmir. Nirnlar T ilulu. Geort;,• 
l.<'"1Wl'I, ~I chinr Ion lJorlu Bftlnn . 
aulnt·ul post Cetei „Dlctlonarulul ". 
rlnnum il li rui::e$liv ,.Arf!wrnmt"'. 

A omite revis lc- care au avul nu 
numni c:olnborat01·1 preslhHO'iI ci. 
r\1i11r fi:th'" ' rrdntitwl. ~crii!O)'i binr 
cunoscu\i. Intre care 1.ourentiu 
Fuleu. ,\lc:.<xandt·u AndritPiu, Ton 
t..ntrt";inu. :Nkolae l\Tii.rst<'nnu. Niro
l1w Dum bim•ii (la „Viat1' millln.rii") 
sm1, Con~lillll.ln Nislpeanu ŞI Eu-
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sten T eodoru (la „Penlru patrJe"), 
este, incontestabil, un nonsens pă-
1:11bi tor. 

~fonfrca unui dlcţionnr ru.rm<'-
n('a ct•lul do cru•e ne ocuj)llm llir1 

1•r.,1~ -:;I acet>n de a-1 nJuu1 pc t.'f'r
cel'itorll din domeniul lsl<irlei h
tc•rnro .,, 1 '\('<•ni.ii 1.1 lumlnl cnmorl 
:..RU le uitări I, ale prozei ~l poe-,dci 
rumânc-:-ti. să t•11r11<'1t•rlzcw mul b -
ne .mum11c l'l:1pc lat<! un '>ini:ur 
•• ,,•mplu. il11r ronrludcnt. nupli trn
J!11•11I s ff17il 111 lui Xlrolae l.abi~. 
r"' .„ta „P<'n tru p.11 ri<'" n 1mblicnl 
mulii• din \'er ... urilt! lrimio:{' <li" pOf•l 
rcdacLlci cu pu1ln timp inointc de 
a muri.."\ nu !l(.•mnni.1 cer<:cti\lt>rllor 
>tc-e~lc unicat!" (.'ţtnsli1 u ie o klcunu n 
i1nu1 o.'!cmcnoa dJctlonm•. Nu :>l' pu
mcncşt.c l n lucrare nici de .. Ct
il'l11I lilrrt11 ", nrir1rut fn unii J!J50-
Hl!H ·şi conrlu11 de Con ... tn.nlin N1-
11l~nnu şl Sn vln BrnLu, ca1•(' lşl ,\
si{l11Ml'll' rolaborllrl'n pN·mmwntii 
H unnr c;„rlllorl dr scam;i NI ~flhni 
Ut•nlur. Vi1·tor F.flim 1u şl Ratlu Bo
urcnnu. 'i'ol Intre publlca\llle um•
"e din lucrare. al cflro r nporl tn a
firma1·en literelor româneşU nu 
poate fi subestimat. putem amlntl 
„.\plirarcn patriei„ şi „ln slujba 
patriei". ln care nu colnborol serl
tori prcstigioşl. De !apt. sini:rura 
pobllcntte mllilnră care s-a buco
rnt de ntcn\la autorului a fost „Ro
mânia". cclitaUI la Joşi , ca .. orann 
al ap~rl\rli na(jonale". ln timpul 
primuh1i rli2bol mondial. DacA ou
torul ar fi z!ibovit un singur sfert 
•le Ct'll" rlln ctfer l'Ul de vt>ac cit n 
lucrat la „Dicţionar• asupra pnsti
nilor c-ărtU „Publici t!ca mll t.n
r;I fn c:erviclul apăr-Aril nntionale 1

'. 

ii\.! Conslnntln Antlp, probabil c~ 
nu om mal fi lo.>t ne,·oJU sn con 
semnăm asemen~ omislunl cel pu
tin rogrcl11blle. 

Am sl.ărult.nlol asupr:1 presei apll
rnle tn urmalti. D;;i r nu numa i publi
t'istlca mll1Lnră n fost v lt.1·egi til în 
„ Dicţlounr •'. Nu vrm tntib1l - ntcl 
m~car 1n „ Adclendn" - destule nite 
m1blicn\fl. mnl fll('i; dlnlre cele n
rlirutc dupll 23 Augui;t 19114, ca „Re-

vista muncii•, „Presa liberd", „Lup
t.a tinerotulul", „Chela de aur". 
,.Aurora", „Poporul", „Dezrobirea" 
~ n .• Cal'(' o;l-;iu n\lnt p:ir1Nl lor •I<.' 
c-ont rlbu\ic pc o,..orul litt•r.1turil. 
dti.r dt1til (',I 1 fO' 1 'llal mull ori 
mai µ111111 nm h"it.1. Or' cum, mni 
lmpnrtllnl 1 llcl'IL Cl 11 adu"·'· „:i zl
~·m. de„. ..Drcplnrc,1 •·. ~tru 
<"ttrr, 'f.!l'C nl• hmwrirL•n non,lrJ. 
!.-a ~J„it "Jl.lliu. \rcc.1'! ne• lumt·r1 r.• 
"timt"I~ c;j ln,..•rarc:i cin.ir „ nnu-
111 t<1r :1n1c11• ju lrh•ne. 1h•on loat('. nu 
numai un1•lt·. „i-uu altus. lntr-un 
h l snu ;1llul. ron1r!b11\io ln Mirn1t1-
,„„a rrNtllf'i hh:mrr. [ml1"0'o<'bi p1·in 
inll·rnw Hui „upllnlC'nlt•lnr MJ prn
m ('Ul t\Jr,1!-litcrilr t'<lilllll' pt>riudir. 
t"n.-c· '-illl b•u·nn1t fle- 11 rl'l1 l:i nuch
t'n\u fn rln•lul <·'ti ~or\lttr Jn<'-.11lic·.1-
hill1 rtmtlnf'. 11• n~~m1•n1•:1, 11mit•·ll•;1 
mOltor\1 t\int.rc almar1o11hurilc npllr11-
le Io ultimele cll!cunll. cu l<mlt: cll 
:tC<'sleu. cLt loarlc.: mi<'I cxccp\11 ou 
îikul 10<' tn Mlprfnsul lor niullnr 
pa~ .ni dr Utcratură ~ll l<>ntlcli. 

Tu „Dlctfonor„ s-au str~curut ~I 
numeroase .lnc'\adltitţl . unele d e-a 
drepl ul !:nmcpllonbllc. De plldl\, o
('('Ca ră „Ecoul" n npi\rut numa] 
fnlre :n dcal?mbrlc 1043 şl 31 mnr
t ie 1944. tn rcalliotc. n5n <'Um r~ 
zult:l, Indirect. chlnr din textul ce-l 
este afoctnt fn „Dic\fonnr". 1iarul 
a fost C<lllnt fAr.'l tntrcrupcre pfnc'l 
Li 2ii aw•us!. 104-1. fiind. îmnreunli 
ru „Romănia Ub<'ri• şi „Informa
ţia 2ilri". pubLMl\ln cnrP a relatat 
~ far$l. chlnr la 24 nmni >t 1944. 
1 ... tnric<?le !'\"'enlmcntr de acum -L1 
de nn!. (Pe cc s-o fi tntemclnl au
torul. nDrmind. tn ull.l pnrtc. ca 
„Tnf<lrmntln 1llri •• nr fi fost 
„-;in{turul ro1lcllnn„ Nlrc a 
npi'irut ln 1i11n rl1• 2·1 nui:ust 1!'144. 
nu ştim). lnr ,.T.iurrln trn " 11 npll
rul nu plni'a Io !?!! ;ipr!Llc J9-lG. cum 
i.e sustlne in • .Dk\lonn.r", ci pină 
10 1049. 

Dr acord ro nulorul cll, cel pu
tin d in motive el!> -;pn\lu. nu puteau 
f i comcntalr ~i !lubtiUurllc ziarelor. 
Dar ev te Inel fn oa1u1 ,.Moftului 
român". al ciirul ~nbUUu de ,,rcvls-

ttl <>pi rit1slă nA\ionnln„ 
n1m1c comun C'U continutul f'i 
I.I,. Caras?inlc ~l A. Dacnlh;1şa 
itnu ~tirl1an-a prartk!lor &p 
I 1ste nlc lu i Ha ... deu, nicicl 
r.c.ptnd1rra .. ~tiin\clor <>culte" 
Romunln Din r it!Oaru 'tlinU 
t>rn nl'i\pnrnl nevoie de o a 
nr.1 precizare fn ,.Dk\lonar ". 
Jn<'l'i CC\'n foa r ll' important : 
publ1ra\il, mal al~ clinlrc cele 
p5rut.1.· în J)('rioarl.1 interbeli<'a , 
llti-.t• ln rvulutlo lor perioade> 
linei<'. t't1re se cereau în toate 
n1r1lt· rlt•ltmlta1<> 'tlric-l. h lfl.'I. 
:,,j rlann<> bJnuial.1 cil in pn 
.. CU\lnl ulul ·'. f'flrt' ln ultun1I sAi 
d<> t"'\hll'ntă .i Io~l ofid<>m:il „ 
7.l i 1 h· fi,•r" . u u a1.."CCptitl sn 
l>orrw 'i riitor1 ca ~l. ~~llnn 
O.W. rt<;1•k. Clri „,van\i r.a D. 
nnv -;i 0.-t . Onic~·~··u. ~t>mn!it 
Jt1r n fli:u1-.11, E> clr„pl, in atl'~t zi 
<lnr ln cu t·ut ul nhL' pN·ion11~„ <' 
<'I nu fol'/lpu'>e 111• mlinilc I 
norilor '11 ole nrotc<"lnrllor !nr. 

~,•mnnllntl. al.HUii 1h· nl\11. 
u1 nl'1mpllnlri alt- .. Dlc\lona 
rm•"'f•I I lll'rilrl.' mmân!',fi". nu 
illl l'n\inmal ~-, •limrnu 1m m1·rl 
AUl11rulul. l 11liu11rn lui r'1 
ln<"m1cs1.-ibllă - nefiind prin 11 

1·e. rl~· J C•1rd cu orei c:runc:1r! 
au purces .. cu sete~ Ia .• dus!in 
IUi - dcl\ll' sperăm ca o 
uii cclllle a lui se \ 'O caract. 
tnlr-o măc;urll mnl mare ele-dl 
prl'iwnt~. prin ncuratr\e ·1 rr 
't.linţlflcfi. Scmnnlelc noa~lrr !le 

rcw:c o mndestfi contribu\ie l~ """ 
hinla lrnbunMă\ire a „Dirt111na 
lui". 

Sr rhHr :1. firc..-.c. in<:ă o fnttt> 
r<' : pc t'lnrl un dic:Uonar al rn 
uii prt'.1<> rornâncştl ? Multe, fna 
mult~ din • .fişele" t.llcţionarUlul 
c-rnn1l dcmon~trează cu <'lati 
c~ :l('l'B'lln CSle! C'll pul inlă. CI 
' '" .1-.umn oare nee•1.i.lft snii:rnă n 
• hl)c•Jnic dlf icilfi ? . . . 

Reînnoiţi-vă, din thnp, 
abona1nentele 

la revista ziariştilor 

, 

L 
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VI. Dimensiuni 

ale textului 

semantice 

ll}n J>l'""l"'<'l1V!i semiulicfi M!mnul, 
rum ;im precizat dejo1), se ca-

tlfll .... 1 ··1 rncrrrl7<'·1Z./j prin re a.1u <' f>P. c;al'e 

1 ~inbn,••h 111 nite M mnc („mtac
,~~1 cu ullll74lt.orii lui (prn~mu
ll~l· ~I cu re:ili1atra la ~nrc ~o rl!
Cerll {~l.!mont.lwL Sirt'tacl :ce1 o i~I 
.ii"1!.1:11t(L ln s~udlul ~1~ f~tt~ ne 
\,11'11 Ol'l•Pll •Ic i.emant.k6. 

Acceptirm de.li n irea lexlulai-
M!'llln ro cnt lwlt> cu iunc\le ~ub
"1ll1l'r''ă tn raJ'l()rt t·u o altli cntila
t<' rllJ'O '"te rMlitatea la cnrc tli
mltr. nco~I .;cm 11 şi pc <'lll'I' o l nloc~-
1""1" tn 11<'n>p<'cl.h•a unul anumit 
J1UtU!I ,,,. H'<l~1·.- ni facWl'UIUI uman. 
runctul rk \"l' til•rc al fllC'lorulol u
mnn ar'!! o v.ilu:tn• dco<;cb1l;\ 11f'nlrn 
1,\ trlmitr la l'illl'!Wriill" <I<> ad1•var 
•I 111• fnh nlt> {\nunţulul. tn zinrls
lir.t. uroa•.111 an• ('(IO!icdntt• lmpor
lonll' PN''>fl1•rt l\1a din 1•11rr f)rl ve~lc 
rr:ilrtati>a t•ml ţl\tf1rul I<'' 111Ju1 z:ia
r.l!.ltt p0<11t• ilurn la ollc.>rorc;i, pinii 
la d"farm.1rc>, n r1 •al ilă\il l<t rnri' 
ln11111„ W'.l>lnl. F...,lt! hinr ("Unn<;rul.;) 
urrnnnti:1 ironlclt ll 111\UI ml<.'rObh;l 
111• flllbnl • 

- p,, ~1ml1l11n urmi1n•mn meciul 
~1. in n<!l!ln$1 tln11>. 11!,cuilam Lransml
~ln Iul la nitllo. Crainicul comenta 
.tll 111<-ţ'.I I 

Dincolo tlt• ;u:('nsl ~ rrmar<'it. !OP as
randL' CQn').Uin\a faptului cfl ::;(:'lnh'UI 
mi ~~mnlilcfi cl'va ~i numai !\l'~l 
l'l'va tutur<lr utllizatorltor lui. d ci 
r•h' Tntr\lbUlntal de clnevn cu in
lrntlli le a scrnnUkn C<'Va. con
lonn unei <'tl O\,'(mţli <'arc ntribo1c 
n l"'t~i e-.pr•·'ll o anume valoare in 
c,11lrul unul sistem de semne. 

Pent111 li 11 mai r~pllcl ţi, ,,ţi pro
PU(lMD un r:1;perlrnenl : ~li 1>resu
Ptml"m o transmisii.> in dlrcol. efor
tuat~ 1fo t1•le\1:1iunt-, fn momcnLul 
Jlrodurerli unul arddcnl 11<? <'irculn-
'"· At'<!irlC'ntul s-a produs tn~r~de

\'Ur a~ cum a fus~ prezcnlal pe 
rnlcuJ ~rnn? i\1ajorltatea ctwirşl
l(~t'e 41 1ete„pectntor1lo.c che!illOnall 
var r4spundc : 

- Bim•Jntc-lt>s, do1Jr om viizut 
cu ochii tn<'1 ort'ide!nlul J 

R3sl)un„ul ar tr„ bul -;li ne dat 
•u m111 multă clrcuuupc<'tlr, rltwi : 

- P1'0babU cli aşa s-o în1lmplat, 
l>ru1ten\o op;ir[' tn m11111enhll 1n 

li~ ; ..e pret'lil"nzii l!'lesr>cctnloru-
' · C:Ct>a t 'i" n vl!1ul cu oolfi! lui nu 

A fost llC't".icl{'nlul rle drcula\i<.'. <'i i
~~mea nccJdcnlului aşa cum a 
~ \

1 
COn<'l'pu1n şi elnbornlli ele !'Chl

" . • fihnnr,„ ln conformllnte ru 
~01•Ul~t.'.n l?<'nt.'ralil a :.tudloul11i dP 

e\llzltini> iw .pt>rtiv Dt1oă ~tudioul --., Prtt. none 1r.1, nr. ::.rtUIJT, 

urm;ln~le 11:1 tlcmon.'it.r<?Ze d t o 11nu
mc firma de au1omobllc- t~· l!chipro-
7[1 maslnil<' t·u slstl'rnc dt' siJ:uran
\ă Insuficiente sau ineficrcntt', lrt 
mod ntal mult :.au mai puţin vl.zl
b1l t ranm1isin ' '" fi tribulnrli ucc.;
tut punrl de vedere. 

In .iC'l!St fel, tlro1mu1tlC't1, d1..,pre 
<'Hrc \f(•m rll"l'uln pe lorJ( fnlr-un 
ttumur \ ij tur al l'l!\11stei. devine• 
dimcnsluned prlmeor~:I a textu
lui, 1h:Lermln1nll •~J~lelc :-;intm·
L!ct• 5! ~emantiC'\.• 

ln rrnnlîzn noustr.1, tlc·~I vl7.cmiA 
SUCIHH\llNI. W>nl \Ilie p!•rmt1nt'11I 
scnm11 tl!' 1·nrnponC'nta prnsmiutic:l. 

'l"exlul apart <'a Sl!mn cm-e in
tlk~ un rlrsc•mnut. Deci te,1.ul c-sl1• 
un IO~liilrtr al realilâ\il. iwind Cunc
Un 1IC' cvCM'aa·p n :~c't-sl!•i rt'Olitătl şi 
lrlmlk la conţimttlll său <li:? nch•v!lr. 
t\ Cl!/SI n se po;i lt- n•fcrl ln : 

n) (•(ln\fnUt Ul d<' nd<'V!ir Jn f)\nnul 
Cllnştlin\el; 

b) c·onţinutul 1lc adevăr în pln
nttl renlitiiţjj ~nw1·inl1> . 

f'c-n lru b), \Jn li rc-rc('Hilorl vor 
pr,•tlodP C'(I ~l'lUO(Ul '>ii poa\i\ r1 W
rlflrnj '.t'JUOr-lal nri de clt~ ori rslf' 
nt•\•olr . F.nuntul t'nre nu pontt> fn
cl<'plini awa'itfl condltfe ~I<> 1lecln-
1'o1I n1•n1h•\•iirnt. mincinos. 

Slluntla prczt'ntat3 de n) rlt•<'la
r.i ron.~;tiinl,n euluj cunoscl1lor cn 
mlbur(i unJct'i n realului. oblccll
vllf'llca. pw~!bllllnlt'n de vcritlcnr<' 

11 lexlelllr nefiind necesare. Pl!ntru 
:1nr1lltii sti luiim următoarele c-.ctn
plc · 

I) Redu~reu ini'llţim.ll 
'lc- potcnţ ial t• 1 rr ;:1pn re 
~Iun<' clircctli miir!'Ş1P 
pur•tâtorllor r•·wjr)rllur-J 
1h:mă$l bal'iel'::i J1. 

b;ţrl <>"ei 
ln C• tt>n

num.1n1'I 
rttrc p\1t 

2). Fnni> P nrb1•n • n 1lal """" 
nwn de a1lmitrrr ln C"on'M!n'Blor. 

3) Factorul 1lc nm11lifknrc fn <'U· 
rent al unui lrnn7.htor ponte fi npr 
ren t :t1 unui tranl'Jstor poatt> fi npr~
dabil murit doc~ 111 mcmlni se ln
\·~ri;enză intre elt> 11.'t'minnlele bnmşl 
1-mito1-. 1\'telocla e..;te 1:-tnN:uno!lcuUi 
'-I nrc aplka\li tndr<K<'bi ln wnc;!bl-
117.Arcn in'\t rumC'nl('lnr rl1• măt1or!i, 
IN<il uenPrali7.CU"OO e1 e restrinsl\ d<> 
v11lor ili> fonrtc rnic:I al<.' ten,::;lunil 
nnltcn tr în a"'"'' C'lll' rl r<-ul hit 111 'n
llmrl' lnr~·n ln mn'\imWD 1!10-'.!00 
mn) I 

ln ~·\"t'mplul l), ccle enunl:lle pot 
.CI verificate prin confruntare:> ctt 
rculilnlen Ştlin\a este cea care 
I\ 0:'11,Y, f1..L. Sctll'lO. C.r.I:. 13U'l0lO e!OC-
lr<!lllCll tnmltmw. V'>l. 1. 

'1 Tl•hnlurn nr. :J, llll!O, 11· HI Edlt11r, 
'felini~. 'BuCUf"'JLl . 1~72 p. IQ\, 

conflrmll confinutul de ade~r al 
textului: la rlnrlul ei. ea recurge 
la dnte empirice, ln experiment 
~i ob.'){n'Wl\ie. lin verUicărt. într~
devAr. ~wice lpglncr cleclnmist 
pnnlc 1h.11non~tro cli, tn anumit" 
con1litli. C're~te numurul purUUo
rilot m;1joritnr1 care rol d1'p1}şl 
bariera rlc polen\lnl sntr-un i,eml
ronrluclnr. 

Cl:'l rlc-al rlollr:-;i l'M•mplu nn 
poate fi verlflrat Jn nccla.$1 fel. 
<l<>oo rl'cC! nu toţi • rl tll~rli li Cll· 
no~i· PI! Fanc. ln context există 
o tm·unt1 care l.nce enun\"UI im
prcch si nc\'Wfh•nbll. tntrucll ca
raclcrbUcllc "a n nebun" şi „a 
1ln cx11111en de orlmltcrc la Con~r
va:Wr'' nu se aflll trru·-un raport 
rit• lnrhwlunr~ D<' rc~ipn. Cel c;nrt• 
dau !'i<amcn la r.on"\t>rvnto1· nu .>fn~ 
nt!bunl. R<?'LUltii d'1 a ri>la\ie cau
za);1 Je ttpul .. X ('<;\P nebun pcnlni 
<'ll rJ:I c'-amcn dl.' :tdmlt~re 1:1 Con
scrvntor" e:.IP contra<l!c1t1r\t' ş} ln
corc1•tfl. Numai in c•n11ul to rari> li 
f'llnOll-5tl'm pe Fnnc n pulrm ellchrlil 
r:t Clinci Ot'bUn. 

Exemplul 3) se nM-nmuna <'11 I'· 
xemplul I ). AClnnalln Ul:culfl in 
ici-t parc lipsită de Qrlce contmdlc
ţie lot4lcă, în plus, t>Xlstn poslbnlt."l
lea d~ n Ci verificată, textul <>ferind 
<lalelt.? nCQ~ore piinU•u ~'pe?'lment. 
Experimentul, totusl, S<' va iwldn c11 
eŞt.>Qurl repera le. Motivul: textul 
!'SI<' o Cabuw.tle r:irl\ ncoperlre tn 
rctilllat<'. A mln\il. revista? Nu. 
oenlru că paginn au pricina arc 
tillu,l „ (ll{onlaje PD· lA". Iar fn pc
null!ma pal!i.nă st! p1•toel1.eaili: i.Pen
tru cal co nu ou recunoscui:. m<.'n
Uonilm că -Montnlc- 'PD-lA- in
j;camnft " Montaje phcflleală ele l 
.·mr!Lie". Se ~llc câ la lnorl
lie socletalen '11"'(.'nll\ dlSf\<trl tl<i 
ch1;tln"ll«i clinlr<' adevăr şi mlncl\1-
•1a 'l'ltlut paJ;lnii care Mmiltl ln 
1 lcllunt.! s1 rnlnclunli inclla li o atlu 
nl)m1~ ne fu11ct iun;,re declţ cca n 

vedficîiril rnotelor. 
l n 'lCt><;I Cil?. rrh•rh1'"' 1°'<1"1111 

(!•;lf• rleletl"'ini\F• rîe n11r1T1P1'.! ""mu
,.,;„~1·11 •rirl•1le sl o vom tii"ln\lm1 r "
reri>111lnlllot e ""''lo-cnm1•n lo-attvl. N1• 
îhl •1nrC"lll ll!rt!f'l l" ri nfin-n'l11e an
lerh1••r~ · oraf!m'lllr'J le.'>!luluJ de
lerminfl semanUc11 Iul 

Mrninlilll.tile !lllll'l"lnlice nu~t' fot 
.-,·lc'\enHi ne ar'll.fi 1 r1~! c•m"'!Pfil rll
rorlle de..t;Dl'C a(il'Vlll' : 11nn fa,ctolo~l
ri\ una lu1tlc1î sl 11lta comunlciitlv'i. 
rnn~otln factoJojllol\ ~ confirmi\ in 
renlltnten obiectului clf.'.c:pmn11t Dr~~ 
nr1' "D sounem cu un ont-1•in ""' 7 «'· 
1 lires" di . .are J1cnncrirc itl faf'll"". 
ren lnitlcii se con'flrmA (sau se In
firmi\) f1;1 nr'1t11mPnt<tl'" 1nf'<>r1np1·r. fi 
1;1rulul •le l'>emnc cnrr alc?itulri;tr 
te.-.:tl1l dat. far re·1 rle-n tl"Pb ~t·· 
roncludenti numnl ln sltuaHa ru
noruiterU conle"<tulul e<1muoicnll\', 
Flecllrcl situai ii nre7,enta~ ii co
l'CSPunde n semioză a textului : se
munllci'l in s1:ms l't!.Skins, sfn~actlco
semnnUcă şi progma-setoanl!U. 
Vom n1nn pentru cunct!Pll:i prn"-
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Retorică ziaristică 
mn-sc.mnnllcli, fiind mlll cuprln?.u
Luore. 

Eu postulcazft un model ill 1·e:ill
tăţll viu. dlnnmic. evolutiv. Textele 
au calltalca de 11 rlimlne perene, 
valubllc ln timp, lndilerenl de data 
prcxluccril lor, sau ~e rnvechesc, lşl 
pierd din octunlltale. Aceslit este şi 
motivul pentru care 7.terul trăieşti> 
duar rJ 7.1. Contextul -;oc10-comunl
cutlv priveşte d i;1cronlc operu zln
rlstici1, re.vilallzind l!enurl ziansn
cc, pâ rli nle unor publicatll şi chlnr 
l"olccţll de publica\ ll. 
Conccpţlo pri:u~ma-s<'mnntlcfl llus

lronv.11 lor.ca c'3n torm dl reia un tex l 
valid din punctul de v0<lerc nl 
cnorenlel seman L!ce in sens rcnitl11ns 
şi nJ C<?t"rentel s in tac t loo-:;amnntice 
prmt l• clc\!c111 caduc1 J,uls. m lnrlnos. 
plasu~ în con l.cxt <romunioalloni:.111 
l natlocm l, 

VI. 1. Extensiunea semantică a 
textului 

Din punctul de \•ctlcrt' al ~emnu
tlcii, cxtcni:;l unee textului nu se slR
bllcşte dupi1 o anumltil unitate de 
lungime. Unita ten textul ul şi inlln
de1'!'J1 lui se stabilesc in rap1>rl di> 
ldcnlltalcn rclercnlului şJ rc!crlren 
la acceaşl renlltntc. Unitatea re[c
ren\loli) ri textului ~to un fel de 
temntlcft n ncestulo. AsLrcl um l:ilcu 
relcren(fnli\ n unei pa,::ini de 1.lur 
Mic u.siguraUI de temu „A grie uit u
rii". chiar clocii el.le olc111ul.tă din 
lcx te ziaristice ce se reforă ln Je~u
mlcullurii, cui t ur-.i mare şi vîllc111-
l uri\., pr'e1.en~in~I renlllă~lle din trei 
1udete fnrll'll.' depârlale unul de Cl!
lillalt. Flecnre tomlt ponte !1 dcs
eompus11, ln rindul C>i , în liubteme 
ş.am.d. l\slJel. un c1>Udian de in
formare genernhl 1tl'e o unitate re
Cet·e1)'\i rl!rl cc p•>all' fi 11vb:mmntn tt!
mel : „/\ci ualllntctl 7.llel de ;rn iu
llt> l!l87 ". PMdnile. rubrlcllt! si :1r
Lieo!clc mdui;e în te.xi, deşi ~trrn
i;onr lll cce;i ce pri veştc nRp!!ttcle 
\"lc\ 11 no\lcmnle Mu Judc lene pre
zentntc, au un numit'3r cnmun · ne-· 
tunlit.ntcu din ~Jun l'l'!>pccll\·1i. E.<:te 
<lc.>ri legitim cn în sumnrul unul 
7.lur !>!1 fle ubordule tt!me ~ire ~ă 
răspundă celor mal diverse opţiuni 
a IP citi torilor, publicu\ i1 rilmlnin rl 
loluşl unllaril. O l'C\'l!il11 ca .Anale 
dt> i-;1orie" se 11drt~l'ază unui cit ilor 
spe<'iel17,al cu o lcmauca fnnrlc res
ldn'lă : btorlo. 

Vl.2. Delimitarea semantică a 
textului 

Semantic \•orbind, un text esle 
limilat de untlalea referinţei te
matice. Cjnd se sch lmbli lema. se 
~chlmbil şi t~xtu l : unul ia s(irslt 
alllll începe. ! n gC'nerul1 temo i~ 
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1.i-arlstkft este anuntntu prin litiu, 
Aici pot nporcn urmutonrclc :-1-
tua\H: 

u. llt I ul a nunti\ o tema li cil m:11 
cuprinti\loarc decil ceo u 1cx1ului . 
Se spune in acest c:i1. cf1 litiul eslt• ,.„ căcluJll pre;1 mure" ~tru text. 

b. titl\ll anun,ă o lrlnlură rhn 
t~ma textului cu scopul de o ciş
!lAll atcn11a dt1tc1rului, ufl'rindu-1. 
m titlu. clementul :.e111.:l\lnnal :;.I a
lrnctiv. 

c. llllul acoperă exact, dlll IJUncL 
de- vedere S<lmnnllc, tcrnn dln texl. 

Vl.3. Coerenţo semantică a 
textului 

tn setnt1nl11:n textuJu1, cne1•enţu M? 
teforo Io cnmpa1lb111ltucu anu1mtor 
1t·i11;lllurl reforen\lnle in inşlrull'cn 
de semnt; lingvL'>llce. Am urirmol 
dejo cil. nnnliztnd c11CJ·an1n ~lnt~1c
t ică a unul text\ tact.•m, de fapt ,, 
iln.'IU7.3 sin1acl.i<·o-semanilclt. l\':chi
valenţclc. sul>sUtu~lilo ş1 trnnsror
m<irile extrase din te.~lclC' ~HleMI•?" 
şi „Cum CQmunlcăm cu Bucurl!'illl ' 

prezentate într-un număr anle
rinr al revlslet - llustrcaz."l m0dul 
in care lrăsi1lurlle rcfc1·en\lale din
tr-un segment al lext ului devin 
comp:nlbnc cu alle lră.~Atu rl reh:
renlrnlc dintr-un ;11l bl!~cnt :ii 
I ul. asigurintlu-l ULit coerenta '>l'
mnnllcă, cil şi pe l!l!U blnt:tt.•th:(l, 

A<.-esle secvcn\c ling\•1i.Llcc purll\· 
triare de 11ens. numite d in HCl!.lll mo
tiv şi lexeme, pnt sta un11 [n locul 
alteia fără a dlt.lruge mesajul ~1 
Cără a impledl~t procesul comunl
cări1. Tuturoi• le este c11mun11 mfl
cac u u·llll;llu1•i1 scn'11\1flcoll "li· Pu· 
lllf11 "orbi aici despra gemul 1.m1-
x1m etit·e le apmp1e şi de tlifercrn(.1 
.specHică ce te indivldunllU':l<'.i\. Din 
n.ceilstâ peri;pccl!vlt, un I ex I ;:i:1ri1>
t ,c pmtte rnlris[ :tlnonlmek· c:irc au 
mal mu.li.e h·ftsâluri com une. 

ln t.'Clt' mai lnullc ~li unLll pcl'!l
pediV'R SClci(H;OIT1llnlcotl\tă CMe Cl.':l 
cure dii coercn\ă st>mnn llcl1 unul 
text. FnctnruJ comun c11re unifici) 
segmentefo t<>Xlulul csle -iltuutlu 
comunica\lonalfi, pc c~1rc cititorul 
trebuie s-o cunonscs1 ln rel de bine 
ca Şf emi\litnrul textului. E.'>IC o
bliga\ia zlarlslutul :.ii precizeze cu 
cladl.Ate ace.~t context romunlc·11in
naL ln cnz Cl)nlrar, apar cchlvr\cu
rile ce duc la nofnţt'Lcgerl, aşa cum 
re~ullă din rele ce unne:i1.L 

Vfl pr<1punein spre un1tllzl1 schlln 
„r. . F.n:•ţ) D in persP<.-c.·tivli scmantl
cfl, tlllul p;,m: <! (~ t(f l\!111 11 textului. 
D1scu\1;.i purtnri'I intre clnl •101lcl", 

'> LL, cnrn11la.te, Opore. v. li, M llmcn
l<c, <>Chlţc. notltll c:rhh:u, lldhurn d 1: Stnt 
p<!t1trll LltO?OlUJ'6, 1.00Q, p!41. Ul~~. 

Nilfl şl Chiti\, ~J .,Mu$tetlul • 
in(r.;l in beritr1e ,.co pn~ m'll 
hnlttrit ctecit sigur", dupu ce a 
intr-un •• nit slab1llment ~I 
unde t~·c~ule să fi st-:lruil mult
fuc:e tnm1terl L.1 o realllate 
cabilă <t căilor rerale romoneştt 
nl'ci nnl : şeful cie gară 11re loc 
m clf1dlrea gării, poartă şapeA 

~le. ccmfltrm normelor cerute 
uniformu. cind călătoreşte cu 
nre dreptul la cupeu de M'rVf 
face mici inviJ'tf>JI c um ar Ci 
mirca cumna tului fn poFtul ~ 
~mdoner, unde „dactl .nu 
plcit ! „ 

Oi~cutl~ f'ille prnvoca tll d l? 
lctlu, cam inlrcablt lnslMent ~ 
l>ste. pentru a aCJa- tn ere s~Ue 
ojuns trenul. Şi uceste ln!rubArt 
ml 1 lol ln o rcmll1:11c ve.riflcA 
h1<.>n,1I l rn. la divet-se os•e aj 
in cliforlte A61i. ' 

Toole aceste ~lel:Jll!n.l~ alnt in 
l:i\lc dlrcc-h\ cu uliul a lr.~ !IQb 
llmorltl ap.ife din e<Jn(UZl:\ elf 
ap.11·enln ~I r~nlltale. Arvmmt1t 
clntă de p r.islbllclc relaUI 
Mll.-t, S4'>\L.1 Mus-le:·iuliul, 6'i şehd 
ril, as;1 cum sini Jmagl~aw a 
t'efa\ii de NHil şi Ghl\ă. RcaU 
C'~k dnW de siltiatla ~ulu-c:om 

cnlh•li pc c:at't? NHn şi Ghî tll n 
cunosc : şerui t:tdcli şi ?.n\:i 
rraţ1 . Tn occaslii sltua\lc . cm<lr. J 
lt.>7.tl c5 ccl doi ce călătoresc in 
Ol!ll 1>eparn1 ii inş<.<:1hi pe bOlul 
du! 

SA vt-clem cari? l\int elt>men 
cnrc li dctcrmlnfi pc ~i\ll şi 

Sn b~nulost•â exi.-. leO\A Ullcl ltt 

c>x t rncunjug.alc a Miţei. 

Mu~leriul nflrmă : „M!ln lre 
~fi rie c. .. ) intre Chert!ani şi 

ţc,şll „ Am li!sJ!t-n sli plccl'" cu 
ru1 ... „ 

Ln ln1rcbare11 lui Nl\l1 : 
- Frule, clm: e M~ţa m11o.? 

mfl Mi-nt&.leg. 
l\'luşicri ul l'li.o;punde c.1,1 i;cninăl 11 

- Nevastu-mea, frntc. 
Nl\fi Si Ghilii cunosc pnrt inl 

l1n(iu srrcln-cnmunicnlivfi: ci şU 

c'I e I recul de mie-tul OQPllf şi-11 
moi;inem:i1 că într-un lTen de n«l 
te se pc1t înJlmpla multe: 

- BIJ'le. nene. nu ti-e f rici li-O 

1aşl singuro noapte.a pc drum ? 
So\ulu1 nu-i c frică. Are mntl\"ff 

temC'inice su nu !Se temn~ dur cel 
dnl come.~cnl le lgnorl\. punind. bi 
mod f.als. slguranta Muşteriulu i pe 
seama cr1nsumului ex-cesh· de olCO'tl 

ln logica i nternă a toxtului. 50"

lul oducec un nreumeni rore are da
rul si\-l amu?.e pe <:ei aoi nmJd 
ch1Jfli1 şi sl'I le inlăreascii ImPf9" 
Nlu Ci\ so\ ul e w1 cred.ul şi un nnlY' 



al gr!J'e ! Cupeu separat... 
N- - ·d - . hlzl 1urnina, tragi pe1 e-

rntrl. inc ~cui pe dtniiun1ru. 
I \Cil' ŞI te-
u ._tu dc\•tnc certitudine, Capl 

BAoui.i i de n~murc·~ lu i Nltl\ ln 
rc{le~\~~~~: !iO\ului cb l\li\a nu c i;in-
"l>s'11 u şeful. 
jtUrU .„ e <: . d 

BJrn.'-bine, inlclegcm noi, ur •.. 
-r·r<>i l. 1e1c.mul d-n 1'1„. ln" i.„. „ 
Ecbl\'UCUI se acc<'nlueaza • 
M~1enul : _ Mito ncu lrebule 

~\~• iragll le s•>nmnc .. 
EdlfJt:tU •· osuprn sltua\lel, Ohlltl 

1n~tnuea1..ft : 
_ pn' şeful ? 
i\l uşleriul e rnarte si~ur că şi se

ful donrme n1li1lc:. I ntr-uo momcn~ 
da .;)bscntll '° J\fui,te.l'l ull.il~ ~i do.: 
C'omcnteinii cu m11h\1e .,E dulce 
Rt)rbn' de whnr•. Jn ft>tograI1lle 
~. r.ure 't.fuşle1iu l Ic urală. N11u şi 
~hl\~ vild 0 rcm cl11 tlnătil Sf fru
nHt1is!l şi un bl\rbul chipe~, nproup.• 
13 ft!l de llnâ1· cu şi Ml\'!!. 

T•itul pure :;fi li? intr1reascâ C:(ln
,.10!lcrea şeful de gor~ nu e rriml
hsl Jlell1rt• di nu tine La femei. IX'! 
i.roJ tocme.c impl"Cună. măninct\ la 
:iicoo.lŞl ma . ..;a. 

Distrna\ln c('lr.>r dol amici conll
nufl . 

N'ltll ; - Da, souzll-mă. că te-n
treb. a>llil ;Wetl? 

R4llpunsuJ 11cgnt1v al Muşteriului 
do pi'llej 111 noi !!chiw)curl. 

- At<a ? .„ apui alunei. nu c vn."
mc;i pfcnlutl'I, o su avctl. 

fn 11cteaşl Joglcl), O'lb:1en1ele Muş
rer1ulul de la l>Crvlclu uu meul lor 

- Ce şli mni cer coru.:~!! :ivt-n
\'Uleşle ,şofuJ cind v.te:i.u ~li Plec. 
l'ot "Sti l!p~esc şi cile trcl zile. 

Cind Ghit{l remnrcb Imule; 
- :-.fenl' ! eşti un om (ericit ! 

J{a ln'i1eşt l l 
lnuşteri ul rihpunde lfnislft. res

fnbillnd. cu precl1.arct1 !Uculă. si
lu.1t111 i,l)cle>-comunlc<.1llvfl ct•reclă: 

- Asta, ce-! dtapt, nşa e .„ sinl 
forlch slnvu dt1mnl,llul ! Nc~a.c;t!I 
trllmuasâ nm, să-ml trliia:;oi ! Slu)
buşoarâ bunicica nm - de ! nrişkit 
'l'i xici, mugir.t.loner .„ dRcii nu 
nirl(e. pic.ii ! de şei incai. ce l>â mol 
aicem ! ţ1-esl\' c-J şi un rrite, o 
dlltti ce 11-e cumnat, cu'va-s'ucil 1 

tn momentul ln care si~unţja co
munlCll ~fvtl n fr1~l 1·c~tabllnll', echl
VO<!ul a d~pllrut. $! lnt.ercsul pentru 
:\lustel'lu. manires1ul ele cei dol 
am1c1 cbl!flll, dlsrinre. 

Import.an 1a preciu\rll si lu"ltlel 
11rx10-comunlcntive nu ru•e ne\•oie de 
comentarii speclulc. 

ln mud core:.punzaLor poate I I n-
nallz11, din punct de vedere se-
mnnttc. şi un Lexl ziaristic. 

Rubrl<:ll realizată de 
Con.<1fantJn LUPU 

şi 

~lirc:ea RM1ZI\ 

Aprecieri pozitive 

despre revista 

GHIANK" 

l.a F<icullat11a d<' z ili rl111fr(I 
Oi Ori.iter,~itcltlf clir1 S:rr1um. 
UtS.S. Arm(lartâ}, absoloc>nta 
Ami.a A. '4.t111rta11 şf--a ~u11t1-
11111 uamt11111t dr dipltJYn6 cu 
" lucr<Jrc at>htd ca tem.a .,Pn
blicalin tn limba iumcnnă 
„NOR Clll.'\NK- din Romi1-
nl.a in ;mii 1982-1986" ~I 111 
care si11t a11allzaLfl' pro/Hui. 
co11;1four ul t 1>mattc şi id(.>4tlc, 
41111f<1~1d orrtJtc ale acMtci 
revlsw. 

1 n c1n1h1 tu I să"· ref l!Ttm t 11 r 
Suron Ko/an(llan. care 1U?-o şi 

comu11icat fttformaţia. a spus 
print ra altell! : „Utt aspect 
importm1t este i:alCu.I calila
tlv al publlcaliei, ~11 flQ/ida 
'llOÎILlfiUIUI redu:i, p(lriodlcil<lţlf 
11c:<Uuh! fi numlirului mic d<' 
redactori. tn pr1•z1mt, datorita 
eforturilor depme dt> rcdac
rorul principal Serpi u Se han. 
s-a im<bu11â~itft slmtîWl' co11-
(i11tHul re11l.~tel. Pu.bJlca(i<t lşl 

indeplfncşle cu •J)rfaosb1tti da-

tnria d6 a rc/lect4 rcaUt4Ulll 
di11 Româ,lia, faTa t'arit 1-<1 
ntl?duit cu aitfto rJs111taUta.tc1 
ÎH· ctrml! nf, ~i. IOtOdaUI . ii fi'lle 
Io. t'Urcnr pe cititori cu. nou
laţfll! din lumea lntreaf}'l. Au
toarea lucrării ~ubliniazd pr 
drept cuumt C'h „Nor (11iurnl•" 
lşf ad'uce conCr!l>uffa la con
!lr>Udarcn Ş"I m<tf pukr1Jfcă o 
prtd('nfel sccufM<' dlntrl! po
t>Qctrttlc rom.fin şi armM'li. 1n 
Jt·hd acusta - ronchlde au
toarea - reulsta işi ind~pll-

11eşle cu succc.ţ mfsltrnca sa". 
A l'\11n A.ţnlrfn11, a ciirl'"I liJ

crara a fcist r1otat(i cu cal~
fkutivul ma:nim, l•BLB uo11sl
dera1il o prumfshlna in. domo~ 
nlul istorittl presei şi s-a 
apreriat că ea 11 reuşU ~i 

~tir11cascd un culd it1Ccr11s /aţei 
de .,Nol' ol1la11k"' şl comunito
cea <irml•an i d111 Rcmttinia.. 

iU . STF.P A:'il 

Poto: H. TACVOR1AN 
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Fotografie ... 

de citit 

F 
otouraf 111e s1•m11a
ll.' de co1mE1.w 
MOCANU IC cer 
privit{', ca oricu 
creaţie 11watict1 

alc<Hutt/1 mf lnat, cu 1>rlcepure 
şi lmplraţte dar dcopotrivtl 
- $(,lu, 111at cu sccimd - sc 
cer c1lile. 

Eh• c11prl11d (J poveste (al 
pur"a \t.-rfc rindurl m u!I<!, 1>a· 
u1t1l intrcoi dcs11rc bdrnnul 
dfn \faramun•ş <'Arul.a {lr1•u
tdţ1lc i-au ·~u culc odinei 
pc figura. dar l -a 11 in.vufot şi 
~d prf1wa1cd viata cu infelep
ciunr, cu umor, s4 se bucure 
de rot <'l'-l incouj04riiJ: schl
r<'a.:6 li 11fik hot4ritoare ale 
unul dcatm („Micul dlrijor' 
îşi lscorl11eştc prifl privire, 
pr111 ahtudlnc, prin lumi
"'' arm•d de pe cltlp nu 
cloar drumul parcurs ci pa r
<'d şi ci•oluţla cc oa ur
mo) ; ne propun un studiu 
pslhuloolc (lncordarna ca.Lmă 
de pe floura „IHLculul şahl1rf" 
revelează un lntrco univers 
de oi11durl, paşlunt 1101.ă rirl) ; 
t?c ajutii s4 111ilsur4m dlmen
~hmUe bucu1'ici şi ale durerii 
( .. 1'tlstpţca lui 13t1lnclu), s4 
de~dfrdm efortul ·1wB'fi.rşlt in
c11b în fuJaerul uncl fzbrnde. 
(,,Marele Hpl/a.n"). 

Corn.cUu Mocanu privC$te 
pătru.nzlitor lumea, cu martie 
fr midie el thtfmpt4rl, cu cll-
71c de fn4ir.are S4u de restrfş
tu : o prlvqte clntlrhul-o, 
talmdcind-o, şl fotoo rnf me ~ 
care ni le prapune reprczlnf4 
1lu numai „o felie de viaţtt'.'" 
ci şl o opinie, un J>tLllCt de 
vedere, o atitudine. Poate de 
aceea «hiul prfrltorulul 11u 
trt•cc pc>ste lma9ine cl stdrufe. 
c11lar fncohmtar, a.wpra ei. 
o l'llsft>ieştr pa~d o traduce 
rn vorbe. în pJnciurl. în mT
frl. Şt meritul. .~d T!'c:unoaş
fcm, 1111 c!tl' a I privfforulul. 

Crlstlna OU!\OTRESOU 

Gazetărie 



• • imag1n1 

I Ma11 n 111r~a11 2 .,li/areic llp1tan„, 3 San· 
fl\"r 11ttci/. ·t ~ulli~tul. j. J'rlsl<'(t'Cl lui Balucl. 

PALMARES 
• Din anul 1983, Cor

l)Oliu Moc:onu dellne lit· 
lui de Moe~t 11 -oter'lo
honol in fotogroflo de 
PfC!So. titlu obli11ul Io 
Domosc cu ocozio con· 
cursulur INTERPRESS. !a 
caro ou l uat porte pesto 
•SO de fotoreporteri din 
28 de tari ole lumii plus 

B · '"'"' Occidentol. 
• Medalia do argint 

do la Havano. 
• Diploma d1 Onoare 

0 Juriului de Io Berlin 
(dccorot cu Meda li o 
PC!nlfu opnrarco putorii 
rnul'1Citorc$li ·târănoşti din 
R.0.0.). 

• Diplomă Io concu!'Sul 
de fologro11e orgon<
zot cu ocatia Jocuri lor 
Olimpico de la Moscova. 

• Expozant in revista 
„founcs~·. oditat6 de 
UNESCO cu oco110 Aou• 
Iul lnlerno\lonol ol Tl
ncrotului 

• Diplomă Io Conouriul 
lntemo1ionol de Foiogro-
1 c de Io Moscova. 

• Arc fotografii ii fo
toreportolP publlcoto ln : 
R. P. Bulgaria. (decorai 
cu mcdolio „100 de ani 
do Io Epopeea Plcvno• •), 
Kuweit (Muritul Kuweitu
lui ci, IV-o), R P. Polo-

nă (undo aqon\to IN1ER
PRESS - FILM a rcoli
zot, in urmă cu 2 an1. 
un film de 25 minute cu 
mo~~ll ul român) , Po11u
Clalla, India, lrM. Irak, 
Siria, S.U.A., Japonid, Co
ndd(I, Australia. Nouo 
Zeelondă, F ro o to, 
U.R.S.S., R.S. Cchoslovo· 
co. R.P. Ungară, Mauri· 
IOfllO, Senegol, Coasto de 
Fildc~. Ghona. otc. 

• A ef<tC:tuol deplasări 
şi fotoreportaje de preso 
in • Iran, Irak. Sirl a, Sri 
lan~o. Indra, Kuwoh. 
Porlugolio, Soncqal, 
Coosto de flldeţ, Mali, 

Fran\a, Finlanda. lugo· 
slavla. Bulgorla. U.R.s.s„ 
Cehoslovoala, Ungaria, 
Polonia. Italia, Austrio, 
etc. 

• Recent S•Q !napoiat 
din U.R.S.S., unde a por
tidpot la odltoroa cărtll 
„0 " d i1 viaţa U.R.S.S.", 
co urmare a lnvitolial 
p1imite do Io agenţia do 
presâ NOVOSTI din 
U.R.S.S. şi do „Collins 
Publishers• din S.U.A. 
care patronează r:xlilorca 
acestei futrorl de on· 
v~rgu16. 
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Actiuni 
.) 

Eforturile pentru a rtouf't cnlltate 
- fle cd este vorbi! de produse ln
d Uslrhlt,i1 bunuri d e t'•m.'lum, SCl'Vi
cil, cunslruc\11 - lm1,lică ne,pllrtal 
vtilorillc.'l rca 1n·.xim'1 n lot c~a ce 
t'i(c nou pc plan ştllnl1flc şi tch
nologlc. >\$a cum sublinia tovartişul 
Nicolae Ceau e cu, -.ccrclurul Aenerol 
nl parlklulul, „ „.vom pute.'ll inlăptul 
oblectlvtile dczvoltă.1'11 noastre num11I 
pc baza <'C lo r mal noi cut•criri ale 
ştlin\cl şi te hnicii in toate dorne„ 
niik de nc th ·itato„. Afirmarea tili
lntc1 <.o for\(1 ncmljlueitl'I de pro-

•S'..;w 

eficiente 

masă 

cluc\lr, prnmllvn~ pr •Arc~utul 1eh
n1c <:ontrlbuu1 h inn1..111·\ n şi n\11· 
clerni.-.nrc11 c;lruclurllor !'<'nnrcmlrc, 
lnlcJtnc le ul\117.area ru\lnn:ila u 
nv11crl1lor prnru.· ş1 r1dlcmca 1m
r.1metrllor c, 1l11ali\'i al produo;elor, 
'?<fflrell ~ub-.1 '\n\ial.\ ;i 11r ><iucUvl
lt1\1I m uncii ~I reducer<!H d~~JluJcll
lnr de 1>1'1 •dll<'\ ie. 

Pornind de nlcl, c:ull:<'l lvul r<'dnc
llunal al I! 11.dcl •• Ct•ahh\ul " !'i-a 
rropus i;.1 1111 lltez.e, prin mi llOlltf'le 
:O.fh!Cirlce p1 •~i!I !)(!ntru l mularea 
promo' J1·r n11ulul. a ~îndirii şt 

lnlti11thll „ l1e:1•nr1• ratfn1 tchni~o l11111 11~~Ji dl' ~dofit~k "'' trllJ)1\'C 
Jill!"! u•I l'tl\ În 11 I"' h h•t1\1t td1'l1 '" „, dl• unl11i1 it1 i prud11r 1icl «i 11 

111111i.u ii\ ilfor;i :111mllu 11·· ,, rvfrlu · 
C:::=----=---- ·-----~ 
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crcallvil6!11 tehnice ln toate 
vlc\ii econC'lmice şi sociale. 
m1tcnt ru nc\1unilc gu~ta 
in·1b1hz:1rc a 0111'runllor 
~n I rn re 1111.aroa int~~rala, rJ 
u preveder!ICll' de pîan, cu 
1 ·1te n sarc:intl' •r de c x11ort, 
c •lele publicate. inl r-o p·tl 
\ t?l''>ă de i.tt•nun. nu vir.it 
\ieren m:inlor rcsu1"1ţe. căi 
-.tbihtilll d,, pcrfrc\lannre a 
t~'lll de 1•re1tle ncnu·u ca 1 
~n <ipr!Jinc ln m•ld cont'~t 
Pc o lr~apltl !>U~riu·1rn n 
"I cridcnlcl Inl re 4ii uctl\'lltl'li 
nom\ce. 

Pemru o lnf•1rma cu nP<-r:i 
cit 1 nril tl~p1·e cele mul n 
lmi:mrlf\nle c.•re 1Ul. i;u"tln 
m1tncnl rubr1c•1 .J\r"''h" 
şUln\illc". n('\•f'nlm a~1l 
n 1n dlnln• nrl',ll'a. 111!.~lrl 

ml,<'lc, cond Utl•· m 1<lu1 în 
:irlionnl aul• 1rli cfttil?nl ·1 ln 

<'COllOITIÎC : Cl'l'ŞlCL'efl pn'IClucUat 
l'C, <I l'mxl uol I viţ;î\ li muncii, 
c.•rcu l!forlulul v·1h1l'lr. 
„in•n resur~cl ,„ <•ncr~ct l et>. 

t•redomi'nJnl ·, r.1minc. I 
ol·up.m:a n 'll'l\ll'~i penlru 
hl'.lrt:R C)( l)••rlenlcl \'ni 
unnr c1;l~<"l f\•c dt• m11nctt -
bule sa ~ubllnir'm c-1) nc:t"l'lti 
ricn11'1 cxli;lf1 ln n • Jlt<.> e'lzurl 
p.ir 1me1rl d'-! 1wrform:in'l 
dcn~C1>c w-nni\clc Jutlt•lulul, 
ni<' \firii. Amlnllm în arv't 
('xpcl'lcn', eh• lu Centr 111 de 
11rl penlr11 Fibre C hlmlt'I! 
m~tl. Uzin 1 <.Ic Rcpat·11 Trrt 
moto•trc l Aparal<iJ Ell·ctrlc 
mnn. !ntreprtndl•rc:i f„restl 
r::x11loul'll'1. i Tram-p11rt, tn1 
rlcrc:m ~lec11nicCI Roman ,1 
Se poate spune că inventllle 
llhVU\llle nu devenit in nceste 
Ulii ndevilrall c:nu11izat nrl al 
;:1·Mulu1 tchn\c Num:'u· de n 
'lnt public.Jtc ln 1:;izet.â 
CUI'(' rC0PCl<i cfnrl u1·i1e 
muncii de mel pentru real 
prl'lgl'nmclC>r d<' r1rg,mi z·1re fi 
dcrnltar<.> n proceselor eh: p 
cforlurJ cnre. în chip fil' l'SC. 
in cnrel.n\ ll' tlit·c•cta c:u promo 
noului. „ Ori:a nlznre 
nix.irl' - c:ricll'n l:l M, -Call....._ 
oblecth• pri11rip11I ni 11rH ll 
.,Cum um rcui,ll să rcallzlm 
se d t> n lvcl foh ni(• muodlal„ -
rlit.111· cilevn din lrn 111 I urile ortl 
1,,r de nnall;f.I'\ apl'lrutc ln 
dnmcnlu. 

Curn cn .,.I flrl!„c, ne-am s• 
..,,, foln-;im o palelll cit mol I 
dc s,tenurl st.:i.r.<!lă!'eŞI 1. Do ptl 
upelind ln ln1,,.ni u şi 1111nvo 
nm adu-; in 1>UKI nlle 1taZt!lt>i c'1 
I ul ln\'t?nlolo1 lt•I' ş1 ln 1\'titor 
fruntaşi •• 11 „pl'l"iellsl1lor llin 
'>iile m~merlbr şi tl"hntcf P 

COn.'itanUn MARIAN 
şeful rubncll e<.'OMmlce J3 1ta:&1ela 

.• CEAllLA UL - Neom& 

(ro11th1uare itt pag. 4dl 



C. G. Costa-Foru 

~ ~ ,,Presil vil li ilCeed care Vil întdri proartsul 
~ 

Dtsprc C. G. Co.ţltJ r oru uu ar>d~ 
m tfntu/ t.lc µUftltl' T1•j 1•ri11 fn 
prtla uwmnor a11f, deşi 1111mele 
..s11 e t rccur la locul c1• i se cuvlrtc 
hi mol toate l111:rt1rlle car<' abor
UIU6 aspt'cte ale lu11tel intelect ua
ltt4tlf rom611eşt1 din pcri<HJda l11tc'"
billcă h~ a1>dra r en ma rllor idea twrl 
ere drmvcra1i1•I. 111 prim 1'1 volum 
fdf11 scria de varru) al „Olc\1.ma
rulul encll'l<>pl:'dic r11m(lnu, la llr.:ro 
tt1Pearivd ocislm u•rmdtoarea e.r,Jh
oofll', n'idrmt lacn11lcă: „Costa-F()t'tl 
Cuustanlin C. (1866-1935), ziarist 
rarn:in. dl!mocrnt curnJt:r.>. unut d ln
lte c~nducal<wil orgnnlzaţlllor pro
sresilte: L loa dreµrurf/or omului 
(llZ3-1929} şi Comitetul p1.•111m 
amnflde (1928-1929). create dln 
t•llfcrtit:o P.C.R. A publm)f III 192'1 
..Abuzvrile şi c-rlmf'lc S1guran(ei 
1111u1ral<' a sratululM. demasc:i11d pro
ttdl'cle teroriste fo l<J11 lltt de poliţia 
hrohe:o-mM tcrttascti impotriva. lup
litorllor politici J)r<>oresiştl" . o .:a
racterlzare nsu11ra gazpta rutul 0 
Ieee lon Pas i111r-1t1ta din evoc.irit~ 
~adunate iii uol1111111l •• Pre:cn1~"': 

11 trece P~ C. O. Costa-Foru 111 
;fJeln?a nwrllnr 7. ic1 rl~t1 dcm1><'r11ti ". 

114 
tun dt• T rm y Bacalbaşa. C:>n

CI ntl~ il'lille. G/1porohc Pn 1111 A 
rl#':Iscu, Co11.ţla11t/n Graur, 11 c.-01is1: 
1 Io 0 „ const•1ln\a de lnoH.1 prnbi
:~! de t!XC<'Pli•>nt1I CUl'tlj cel,"&
""' şi-l cl tcaz(I P<' Henri Bar
om.a ~ •• care. i11 cart<'a 84 •• C4lrfW • il 
0 cf~~~ PI' oazetarul român ca 1„~ 
aiu'' ~„tă de innre europenn •. ..un 
flri~1110r uJ UdN•1i 1t1luf, gnla , ii i;i 

Ab'i:I aprlrnren cclo r lJb ijdui l1". 
log~ anul rrecut. o amplă anto
. " - -

0.fărută la editura clu}cau4 
~ro .... „ . 1·· 
N~d I ' ~„v lllOr 11ri>a 1111 Flo r ..!a 
tltul~t~u şb FlorfdJ1 7'4năs(',,cu ~I fn
\iol 1 " · G. Cost:i-Foru - d in 
rlllli~n~ "Pcrn unul marc demncrnt 
9eraţ 11 • a read lll in conştlilr ta ae-
11ttio'1 or mai t l nerP mtmOrla unei 
r1 ,,,/alirăf 1 rare a fiicut din scn ,.ul 
de af uanele prpsel o imJltă tri turnă 
rtman~~ar" a cr1Uulul său 1)rufu 111J 
oaiet~~rb!· ~t hJ.Cl'pu( stf procl lcf' 
ll•11ttf 

11 1 ~<'u rli~ 1885, ci11d !C 
'-kl { 0 .P1111trr princlpalff Ctllabo
~.?' cnt !dio 1111lu1 co11iicrt·a1or 
Barb · al cărui prlm- rrdactor ura 

u Ştcfă11cscu -Deuwra11cea.. fo 

în mersul sfiu şi-I va acti\'d" 
1888 făcea sd apar ii recisln „Scri
sc•area MtptAminll". Clteva f rruw. 
in11c>rate fdră ti1lti., la i.nceput rle 
drum, dut:d1u1e un. crez: de la. cart• 
n-a abdicai. 1tfciodatq : „ Dacl\ nu 
voi face pr~•~. vnl tace inslt cl
lcv<t Iugadutell. lnti.i aceea do a 
lovi. cil mru tcovun ,·ol putea, ln 
orice prcjudecattl, în orice n~1<lc
vil1· voi inlilni în culc. Apoi J -11 
sur i in ajutorul orlci"'rrul nitpăslult . 
0 -n îmbr.iţişa orice cau1..(1 drea13:.1. 
fle chlnr a adversarilor mel. rit? 
chiar coou·a amicilor mel. D-n re
cunoaşte în mod cinstit şi leal ne
d:repll~ile şi erorile în ca.re cu în
sumi aş race păc.alul să alunec. 
Avind de .supremă. lege: ndevărul 
ş.I dreptnlea„ . 

Conformindii-se ncahdtut u.11Pf 
ai:pm.enea linii de condultd, nu l'SI«' 
de mirare că pana Lui Costa -Foru 
a oăsit găz:duCrea r:ea mai caldu s1 
sprijinul cel mai ,ţU !tlhluf in pagi
nile ::.lo.relor şi rei:l~telClr de o r f(>n
rarp d emocra1k cT. El rnârturlsc.a tn
tr-o scrisoare din 1011uarw 19ll. 
adresată lui Constanth~ Miile, pe 
atu,11<:i dîrector a.I .. Adeviirulut" : 
..Am ales ade\tu11Jl şi mii rog ~le 
dumnen111 să-mi dui ospi41lltutcn în 
cititul d-tale zi.ar. fiindcă ndnrcgl
manlAL î n nici un pnrlid pohlic, 
'll'eau sli scriu slmOdle şi c-rc<lln 
ţele. melo in aceeaşi libcrtnte de 
cugetni:e nelt\1•muri Iii cu ca1·e 
scrlom odinioară - acum un pf1-
trar de secol - infiinţjnd .. Ep~". 
npoi „Scrisoarea sl\.ptiim:înll '. apoi 
:r.ic11'ul .• Bucarcsl" . pinii clnd. dupli 
lnlraren mea in Camer;1 (intre 
J8b9-1893 /iisese dcpuwt ht parla
ment dir1 par1ea Parlldulul Con
_ţerralor - n.11.). p1'ea de?.gustnl d l' 
buciilăria parlamentară. am incel:il 
de a seric şi am pus cruce carierei 
mele politice". La care MIIie rus
pundea prompt : •• Coloanele „J\de. 
l.'Cirului„ s int laro d.elchue d-lui 
Costa-Foru - şt dorlm ca «casUi 
colaborare sd fie cft mal de lunJJd 
duratif şi de mai d~sli. Oameni : a 
dl. Co.sta.-Foru au totdea una. cei:a 
foteresant de spus - şi cltfpul lor 
de a 11pun~ este pldcut $l a.trăoutor". 
Şi Costa-Foru a rr1mas de-a lunout 
cftorm decenii un colaborator dP 
pagi.na I al „Adeudrulu l", dar ŞI al 

altor ziare democratice precum 
,.Dim I nea ta", „ A \.•intul„. „I:thindn" . 
,.l..uptlltorul". , .. Jurnalul•', abordind 
1.1 arie booata de teme, cu caNdl.!r 
wcdomina nt s.ocial-palitiC'. /\foi mult 
c:lil<tl', în 1918 era. aJes vîccpreşc
rlfnte at A.~CJcfaţlef Genera.le a Pre
Mi i Romd111?. iar un an mal ttrztu 
J)tC!4edi1ite al acesteia, funcţie pe 
c«re obştea oawtdrt!ascd avea 116 i--0 
reirrnola..~cd ln J92.J, ffnl11d seama 
de personalitatea omulu·L şi de 
1-1re11Hgiu.1 zlarfstulul 

Din perioada activităţii sale ca 
-cfrt•pre"cdfnte al Asociatfe1. un 
text cu t:aloa1-.e de documellt oine 
sd ne dea o prlmâ imagb1e, pe de 
o µarre asupra. curaju.lu i sciu cfvic, 
for r t d~ alta as-..tp>"a r11~ffcr..lt:m111-
lui opilllllor sa le iii mateTI::: dz 
preiul. E oorba de un mf!mori•1 pc 
c•are-l adresa. in 11umele A10ciaf:it!i 
C€'neraJe o Pre&ei din Ro11tdnia, în 
decembrie 1919, 1'egeluf F1miinalld, 
ca J)roteM impotrfra cenzuro r ein
rroduslJ de ouvernul liberal dup1i 
term lnarca rdzboi11lui. ..Deparlc ele 
u rl primejdioasă - scrin C. G , 
Costa-Fom - prt'sn este, Sire, cel mul 
minunat lnstrum('Jll penlru l>unn 
lndrum.are ~1 guvernelor şi popoa-
1·elrw. Furii preso liber u. guverna
ren consL!lu\lonnlă ''u se conce1'><?; 
1·«glmurllr de opinie publicii, ffll'i\ 
coht.act cu opinia publicii, nu put 
trlii. In presf1 se complntc a se 
oglindi (lpinîA ·publicii şi tot ea. p1in 
preirJ, oglincleŞ!e guv('1-nelor !.'I Mn
lt>.'lli\\li vousl1 e s~ltrea spiritelor 5l 
ml~ni:.l lntea curcn~ilor. Presa esU:! 
guve rnan(llor de acelaşi ! olo.'i ca 
na\·lgntorllor bu.-;olo şi OOJ"Om~ 
Irul... Pres.i, loldeauna prc\•estitonrc 
şi nnle~rgălcm.re, face •prin mine 
primul p:is de p rolestare contra 
sui r ii şi tendinţelor actuale. Prin 
respeclunsul şi căldurosul cl apel 
ln bunele senllmente ale M;l,Jeslă\ll 
voastre, en vă roag:'I, Sire. să dis
punctl suprimarea cenzurfl. retn-
1 lind n.-;tfel in legalitatea constiLU-
1 ionnlâ„." 

ln aul/ care au urmat acl!S! lll 
dcm1rrl. nu 11umal cenzura. dar 
toate măsurile arbitrare ore outurt
tăfHor au trezit ecoul rep robativ a l 
co11deiuh1f lui Cosl4-Foru. Deşi se 
bucura de o situaţie n1aterfaw f oar-
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Gazetari despre gazetărie 
te bund, dt•$1 puica 11ă se at'i'!nlu
n:e din nou fli P"htid Cin parla
mc111ut din 1919 rra olcR ca detJU
lut 1ndrpt•11de111). Custn-Foru ~I-n 
~fu;lt Ud<'\"lll'Hl.'1 \'UC3\le În ~/..Clci
rle, intT·u ~11~Ulrte ml!llanlf1, pu • .;.1 
in sluJbo intcr1.:Sd1>r <:clor mul\J, 
<.dor nt>eajlll. celor nftpastui\1, c~ 
lr.r lml)IC\llt.1\i ~-şi "·'flrimc cnn
\'lnl:f.'l'lh.· rl1:moc1111tcl'. A~ se e:i:· 
plka ş 1 pre;_enta l)(J pr1111re /011tla
rurti „Ligii Drl'pturilor Omului ' cil 
c:u rul &ecrctar mwcral a fo!<t intre 
19':?3-1929, a,şa '(e e;i:phcti alcyrrea 
sa ca praşl.'dLntv, fn 1928. al „C:o
mitciul u i 11~mtr11 am 111„11c:", Iar iii 
t9:1s. a l t1t1et alic ornani:.atil lt>gaJe 
de m~un aflară s1ib lml rurno r.-a 
Partidului Com1rnls1 : ,,Blt1cul pen
tru ati(frar t•a lfbt•rt(lţilor di:mat:ra-
1 rec" . „Ml\ :.Im L ol ras de 11ceast 11 
himc nouo, lumea suforln:1.i101· şi 
n<.'Clt·eptilţ.ilot·, 11 vicllmclor ::.li'trll 
nousll•e i;ociale nlcfHullt1 J)cnh'U tra
iu I <:clt)r dl' sus" - mdrturlsea el. 
incă d l11 191 1, inl r - un ar t icol pu
blicat îu „AdPrdrul·. A in/U>rar şi 
COtldanwa1 d l!-a lungul a nilor. ah1-
1r-un s pirit de drt?ptole, toale pro
rr.,etc fnscena.te soclallştllor şi co
tnt111fşOlor, toate umlll'llt<'le şi su
ferh1(l!L<' Io care aceştia erau t.upu~i. 
„ Sint oare tm<.'lnllşl11 şi comuniştii 
nnşlri U!rMl1.;1\I şi dec;rlinlatl prin 
nc~lc prigoniri in ma.~!\ ş1 penn
dh:t• nrestăli a Crunt.1~llor lor ? 
- tt> fntreba Co.:Ha- 1''"ru in arr1co
lul „tnlt'I:' drcPt şi ror\iJ • a.p1lnll 
111 „Ade1~ărul" dfn 24 apr1llt' 1!12-.. 
Şi ră~1w11dca argttmemat : .• Eu nu 
cred. Ncdrepl-Oh.•11, l)Ct'Sf:Cu\iun~n. 
tcrud?.:ircn ş1 chinurile- au erecte la 
i'Lll>l'nfn\11, cnrl' ~ v:1d, dn.r moi au 
şi all<'lc de fond. care nu -;c \ 'ru:I. 
dor cnrc l:.1buen~c ctnd\ I\ pc m:dş
f,•ptr1tc.„ O:ic;\ ne\•lnrwatelt' \'ictim~ 
a le nbsoluţl~mulul n l'l:>tru nu vor 11 
i;•.ibnic Ubcrnl<'. nwnrte:i lor vn 
ml'irtv rlsl, tothfln!/\, Cu 0\' \'Ulr,„il Io 
1111· şi llcg1111lalen m'<!sH1rii lnr.„ Nu 
t• d<'cl VOl'ba tlA? cnnvln~<!ra pollhcc 
d ·· u n fel sau nlLuL E luptn inu·e 
Dr<!pl ~I Ftw\fi. Voi r<>prc1.c11tali 
<lrcplul. asup1itorli \'n~trl t'illll'b~ln
ll1 rl'>l 1a. F.:u cons<.•rvalor. voi lupl~t 
ciln ton t.c pu~rl I<' mele penit 11 v >I 
socialişti şi comunişti"' . ' 

Iar Tt~ artlrol ul intiţulor „Liga 
d rt'p l uri l t>r om.ului şi /Ofl.Cf.m ul•, .?1 
d6!f 11w11 /tJO r lc clar d trra din o
bi<'Cth,Pltt oroanlu rtiei • .LIJ,;a ,ff(' in 
s~clnl M:opul dl• n :-.i.ri in nJut~rul 
fit·d1rui nedl'<'ptfî\11 .... <le a urm·lrl 
pc• lonte c:1iw ll'Wl!e. <."U putenll· 
~tle unit<'. 111.'pll na :..1tl~racttunt• a 
celui Jl~Oit in clrt1>turlle pcn„1:mc1 
~nu ln accll• c •tli\co~tl. Ll~:t •'.'Sit.> 
deci o n<lc\•<'\r;111'1 n.„11d.1\tune d 1t-.i
gun1 l ' mutualii t•nnh·a d1::;polli.mu
lul. cfllcl\ril<11' de l<'H•. ~buzu~i!ur 
r:<" tnt fi-lui comi!i(• in dt•lr1mentul 
avu tului 1>ublic sau pdvnt„ Di!.
tmc(lunl provenite din naşterea sau 
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~m rellgiunea membrilor ci. Liga 
nu faL'C!. L1g11. in pulrlolll>mul ei 
iumlnnt. \'a lupta attt pentru p.;lcca 
inl~mă, cit şi Pt!Titru p.1t:t'a mtn.• 
P.11>ri.1r(.'. Ideal comun ni tulunn 
democra\11 lor dt! pe supr:Ua\a ~h·
bul;.iL„ L 1gn \'a lupt.-i pentru n •.;1 -
l !141n:.1 idealului comun ni mi~ 1\1-
1 ii inlresil omeniri incl·pin<I c-u ol!.m 
in!rălm.• Jnlre nn\1t1nnlll/1\ I. cure 
poate !nce P,"ltrln comuni\ unl:a ~I 
forte". 
Ascm~n('a luurl de p n::1fle 1111 

puioo11 sa nu trezvao;c(l mm/a du~
lll(lntlor democraţlnl, a. cozllvr lor 
di! topl)r. Ct>l cc: ~u1111t'l>t! '""'•t}ul 
s:1l-I lnfrunte pe A. C. Cu:a. 1cleo
louut nat1011aliicm ulu1 şovin ~I ol 
arrtisemutsm 111 ui. cel cc se Io 11>1Mc 
i11 apil r(J rea 116du vei hd l\Ja.1w:iu, 
11refectui politiei f Pşc11c doborh do 
olaa nţele tul ConwLh' Zel ca C(l
dr"omi, cel cc-r d<!l1u1sca1tc P<' Sre
ltc 1& Po1H?$CU, dfreotor u.I ;lnr11l'U1 
"Universul". ca tleluitor rlr Jais.: 
llCu::afii, cel ce cuteuuP M pul>lk<• 
o broţură în care erau scoase la 
h1,11in<f o intrC-Ogu scrie de a.bu.z:..r1 
şf c rime al.e Sigura1111•I - acea ~ 1 

Jiv 1:1ci lm4 unui odlns o tac huhu.1-
11lc irit reprh1 de un orup de s~u
d„np cuzi~I. in decembriP 1023, 11i 

(14ra o~ulul Cluj. „Atentatul ati
a:irŞft dl! un plutan int reo de ttn~rl 
rin) r>si - ;o.Crin =Jarul • .Dimllrcata•· 
- lmpotril'a 11 11ul batrin de 70 de 
a ni, c: ln oroareo tururor, lnd1f•
re11t de . l"ntlmenlul ce a u p1•111n1 
dl. C. C . Co:. la-Foru. Da r revolta 
~' d ro.::gustul cu cau• î' i 11t i111p111nta 
P"t>llltlnden l fa1>1a du la Cluj ,;111 
cu deosebi r i' abnnatt• ~nil uict1111<1 
c• un om de c:aloa rea cetcif<'lll'U.~Cft 
u d-lui C. C. Co,ţta-Foru". 

PU11c dr $t•mt1i/icarli. ln :it.•.-1 
context. apar 'Tl<lulnlle cu1„lns„ 111 
hrf\Şura „Scrisori către tiludcnll", 
priri h1term1•tllu l ctlrora Costa-Foru 
înccrcastl lll$uflt' t hll'r1•rn/uf s1ud10~ 
• ,o mnl reală ~I folo~it1 rn'i' <lmg,~
le pt>ntru lnrn non.-;tni". Cl'rl11t1.1-le 
U>U>rilor stf pun4 (1'! prl11111I µta11 rrl 
'Jctia:ltti ( li lor „c;1pllu.iul m o •• 11''. 
ra re e nnrlr mnl rar drcit „llH!rcn 
materială" cP 1>r)(lte f i or1lmr1cllt11 
1mr.or l ,.re~e ele 1tlt şi prin iei d1• 
foi de mijloace nd„. Nl !morule", 
C'Jsta-FDru f ace o odC'rlhnw pro
Juaunc dr C'rf'dfrtfli (ltr:r1ur.•a1c:ir : 
,.AcU\•itatca n OPMDJX' lntrt!i.:11 m~l~ 
vieţi s-a dc!>ri\.-.urnt in public. Am 
>cris : şi o bună -pru·te din ,,c:Î'1t>
r1fo m<!le i.-au publicat in 7iM'' '11 
• •\ ls!c pe care le pute\! dii in b1-
bllnleci. CereU colt>cţiu .. HP\·h1cl 
copiiJflr şi n Unedmhw C 1·d1ta:u tJP 
t.•l i>un• onll 1913 ~1 19:!5 - 11.11.) 

pc 7.e<:<' nnl. ln ! 1ecarc num:u· \ 'l'\l 
ceU un nrlicol ni meu. Citri'1 nici o 
ollă tntn.•rupct"l' cll"t'!t in anii rat.
hululul. t ind, deşi lrt'.'<'Ut dc \'Îr:.tfl. 
eram pc front Cll voluntnr Ccn•ţl 
colec\llle vechi nfo „Tlmpul;.11·•, 

„l' l ntl1'p.•ndenee R«>wna 
m nnltJ·• ~I ,.Epoca" . apoi 
lncool'c. c,\u laţi-mi nrtt 
• Ade,•lu·ul.". „ Izbind ,\" tl 
l'UI • Î1l 1MlC \'C\i 1)1.l~a " 
nc:t.'t.'11)1 umdln\ă TIC'CllnUt 
ttcli. l'.'munind de .ln ncet 
·• rngcrl c•mcretizote şi lntie 
hi m·m<11\Jn\le. Din acest 
fapl, u~·r tic ~C"ll. ... lalat , veu 
t1~1~i? o concluzie Coac:luzta 
la nu ,.a fi pe placul. cJ 
tu, la cnl<.ntnlatorilur mel ; 
ch.: \ ·.ir, cei cc-~i vind scrilu 
! 01 tarr.cntc cind într-un 
intr-:11tut. G:1~ll în S(:l'I 
('{,ntradlc\lunl cu du1umul. lrt 
rile mdo nu Vc\1 găsi nici 
l111rli c•ţlc de 43 di- a ni de 
:o; r •1 Putctl de:.fldc ~ 
l1t1 I 1nt•I .... ;. glts«iiwl'l vreun-. 
·lui l'U cu1vn? D ar toate m 
p;im lntului n-ar pul\.~t ahntl 
<lin ~u!lctul vreunui p 
11u:1wlul nostrn. Dar dacii 
\'ln7ar<! s-ar n u.au tlllf'e 
l'l'H n de can,p;mln d1.~ prc,'$11 
11 ~, .1lltle inln-ag}\ d~ ~lzute 
Jl' c:um1>lirnt n-am rosti nlcl 
l1mldnt N-am nimic ele 
lt ni. aici tcamfi n -run de cel 
cil•lln „ M~cll Pot org.'Ullza 
meu orice nfl1 alentnte; sfnt 
t 1 L lu to:ite ; im i '(Jtll r idica 
<Iar c1ns1e-a şi pal rlmcmiul 
1!il.1 nu ool ! i. 

l n n uml'le ocrl1Jiaşi „ nalb>h!lllli 

moml•. dr. <'4Te. pe l)ună 
1iutc4 fi mindru, Costa-Foru 
în J92i un ccflduro& salut. p 
ll.'r1nrdi11I ;:ia rului .,Ad~r4 
::<tarilor din 111.tmcroa~e f~ 
n llf Ici Bucunc~t i, in cadnd 
(1Tl'$Ului 1nescl latin e • • Ac 
7.cnVt - scria el - ei;tc o 
r • ..:is>rnc sim\llli şi aceao;tă 
«:' in totul şi a mea. penţru 
llll \''\Ciude drogosl.ca rnţA M 
rrn1l! nvştrl de Jll' .... t ut indml, 
ln ncclnsl n\'int ri\' dr:ig~ 
p11ce şi lib<'rUJt~. c(! (erlcire 
noi sl'I uu1im 11l•mnind aid 
cu OC1lzin nceslul cung1-es. 
i1unllP voasţre pentru liber: 
pi~~· I şi pncea u n.i\'(•n;aln„ • 
lrrruntMlttbi l di J>OJJQ.."trell.' 
p:tl'• a şi 11u cer tl~il Sii se luMlllJI~" 
')I N) :-c con'-nlr.:ze reciproc ~ 
mcroa.1;elc lfll' sukrlrlJc„. Pttllll 
f1 aceea cal'c ''n intt'h•i protrafUl. 
.li •:·sul siiu lll-1 vu :1cUva- " 

C. G. Cnsia -Foru Ol'M o "'" 
fnc rrdc·rc in forţ.o CUt' Îll f Uhd ~ 
•i intr-•·aoa lui a c1rrtt111P pubfktF 
t irtl s-o df'$fn~urot sub ~rm11111.
tri convh1nerl. '\u hufm_pl4for. ~ 
dor Teodorescu-Braniţfe 'llOf4' ""' 
nrtU!olul ce-l publica i n 1'JS „ 
mt'lllrtea lui Co:i ta -Fr>r1l : "Cld..., 
~( l'O t.Crl. d<'SÎ{1t1T. „,, r1tia ~„„, 

<i arl.'stei t•ie/i in ca ri! b.-
lf~a ÎlllUfnat armOllÎO.< C'U dfrlf~ 
şi calm ul cu ocl1•1•drat1tl ca"'' 
"ir, c~nerat ill" vlitnart'. cora ': 
/l t'mratc de rdfli<'fnl1" p1tnerollft 
a:1, 1'0" rrrnooşw in CcBla-F'r>~.~ 
fllul moral al u"ul brat' lUJ>"'"" ·• 

Constantln D.&1111 



crtIM ÎN PRESA NOASTBA DE ACUM UN VEAC 
Prlnlr-o sc1·isonre 'Primit.A 

ln rctlnc\in .1.lfu·ulul n<•S
iru, unul din lO\~răşil ne>S-
11'1 ne-a pus !nlrebaren dA•!tl 
Ml. in 1.'::tlll.atc de mun
cl~orl. mll'"l\m k'\ progm1ru: I 
puhlit:<.11 !n •. Re1.·bt3 soo1nlf1" 
di• Io laşi. Pent.ru :t • 11Lc;f.nct> 
'"'rt.:ri:.a 1·'\ mitSulul TI•L~lru 
cfod,1ri1rn c!i ,.cler:im m o.1·u 
1-01 ul ln nce.il pr'lt:ram. l'U 
atlt m.1l mult cu cil s·1m -c•1 
rnm WII t•wm·flsll muncltnrf 
din Cnp11.1li'1 lmo:lrlăs~ ve
derilo luJ. ( .. OullmberK". :.!2 
Iun<' 1Dn7). 

* P11 hllcnll unl11• J\ttnclllml t!i ro-
miinr. Au RPl,'l'Ul ŞI SC uil4' 
rle \'Înuwe 1<11 U bri\l'ia Stlc~ 
er Comp.: 

1. Hurmu•t.nkl. Dorumenrn 
privitoar e la istoria rl)ml\11i· 
lor. voi. 1. Cllprlndt! dl>CU· 
mtml~le Cl!le m~lll vechi pri
vf,t,>are la isturin rc~111fu11 lor 
p•nlru anii 1100-1345. oulnse 
din d!ferllc publtatUunl tii 
in..~1l\ li~ de note .şl variante 
de Nic. DensuşJ.anu. 

2, :\Jlron Costin. Otll're 
t.'Omplcte, d~pâ monuscrt1>I<.'. 
cu V'dr ante $1 note. cu o re
ce.nz1 une a tuturc.r codice~ur 
cunoscute ptn l\ ast.ă1.I, bli:>Uo
gran.:i. biografa.1 Iul Mlr•1n 
Co..'ltln. un gl{)!o;.'lr lucrai ele 
d I,, Şillncanu, PQrLl'<!l<•. fac
.sun le dlvnr:;e de V A Ure
ch!:i. Tnmul I. Acc.'>t \'1#llm 

cuprinde: Corte:i pcot::u tles
cuJ<:catul dlnUI nJ Ţălil Mol· 
dll\'cl şi neamu~ul moltlrwe
nc.sc şi l.<'loPbl!tul Ţării M'll
d11\0el dl! la Arnn Vou.1 it'
,~~c~. 

:J, Psrutlr1•:1 in ,1erl!uri in
trwmll;l ele nosotlcl, mltropo
lllul lVluldovcl 11171- lllfl6, 
publicat1\ dt> p~ &n.'IOUSUl'ilSUI 
orig! nnl şi ele pe <1li 1il1nen de 
lu lil73 de PT·or. 1, Bi.anu. Cu 
~IRC stnmpe, f.al:'~!milc. 

l. E timolog lc•um macp1111n 
llomanlnc. Oic(lonaml limbii 
lslorirl' i popor1uw a rom1·1-
nllor, lu<.·r:tt de B. re11•1cetc,1-
lleşdeu. '!'om ul l Pub.ill..~h1-
noo. fnL4't'agfi se vn rompilnC 
riln clr1:n 10 tomuri de clle 
m tnlmum :iO coale. („Gazelo. 
T ran„lh•rutlei ·•, 7 lunll' I 3B7). 

• 
l'1•n tru adunnrcn unui fond 

n~, s.11· rldlcărn stnt.ull lui 
Mln n Coslln, n.CJum că 
duminica se vn \inc n col'l
r~rlnl:1 la Plc,,ieşll. onzanlznUi 
dt' d. Ureche cu ajutO?"UI mal 
m Ji' "r iierso.-m.e. D -na VeJ'()
llkn l\hcle, d. V.bi hu(t1 şi al\l 
dlsllnşl sctiltm'I au promis 

d-iUl Uroohe concu.rsuJ lor 
penLru con!erln~elc ce "u i;i1 

se- f.acă ':in pm!Ilul .<.1.a.l.uil Jul 
Miron OlsUn din cilvt:rscle 
oraşe nle 1ti:r~I. NoJ lt' ururn 
!'.'\tn:e:.ul durlL (,,R.om1înul ", 
12 iunie 181Ji). 

* Focul de la Bolo7nni. Rl.'-
pr<lZentnnjn ziarelnr din Ca
plt.nlil s-au convricat astli 
'«!ară la rednctin „Rnmfmu
lul~. -;pre a se ln~tile;.t•• ln 
prlvint.a cleschlderll unei :.ub
MT. pt1Un 1 pentru ln.ccndr{Jtil 
d<" Io Br.1.0Şanl. 

Apel ul adre:;.iti c!Ulori11w 
de rePt·er.entantll zhwelor 
,.Romllnu l '', „l'Ind6p!"nd;mce 
ttoumnlne", „H4'mflnia " .. NH
lfunea ''. .,Elpucn". „L1.1plll ", 
„România !l.bert\'1• „Rri.qboJ.ulu 
.şi „Cur.Ierul &ilAAlln" ndu
Ml I in 7Jua ele " hinll:! la re
dac11unea „Jl.f'lmănu1Ui 11 ! 

t n mi.a <lc~·trulul o."lre ., 
lov11 pe locuiklrii Boto$Rnl
lor: fn fota pe~ctlv~i ne
norocite de a răminea mii de 
familii ~ drumuri. hot.itrlm: 

D$C:h1dem ltlsle cte sub-
scriptlune la ·~cime fle.cll-
1·uh din ziarele sus-cllafo şi 
rugi1m pe llali oa.menii de 
inimă să contribuie nrln 111"'
lul l.;>r la altn.are:1 celol' cc 
suferă 

P.S. Suhsc:r1itr•rllor 11 St'.' 
vor public-a numele pr'n toa
te ziru·elc. (.,Răsboiul M . 1-5 
iunie 11187}. 

* Ro1,rczentaiic de bh11.'frl-
Cf'1·e. Mîercuri III iunlt.l se 
V'll cia l a StaVT'i n r eprc7.C''l
kt~le t.eatnală pusă sub P/IU'o -

. naJ ul P 1'1?Sel spre lriln.~1 1n
cendLa{ l1<1r cl~n Botoşani. Sa 
va jutâ „St.'\ ne d l.'.Spiirtmi ", 
Iar 18 Tou.t.l'Ul Dncla. mn1·11 
1IJ lun:ic. i•epreionlalie e'<
h-nordlnari'I. dall\ in bancCl
ciuJ jf1cendfa\1Jor clin BoV>
.şanl. Se v.:i Jue<i „ D11mnia 
fomeUor". (,,RomAnuJ " , :> iu
nie 1R87). 

+ 
i\formfmtuJ lui Ovidiu ! Un 

eveniment, eare nu \llJ llllsl 
de-11 avea mnrc r:'sunet 
eur-opean. este găstre.1 mar
mintuJul lui O\•idiu. Intt-'\
devnr, d-nli Papad•>r>ol. Cull
maki şi K(lg[llniceaou. rn&n--o 
noul! cercetare făcutu wri 111 
satul A:nado!kîoi llngr1 Con
sl.nn\a au dnt de plalm mor
rruninlă cu in.scriplil o p.ie
tuJul •. Ponticelor" $1 .• M~tn
morrozc!or". („Rlis boiuJ ", 10 
iunfe 18871. 

Ni SC paJ'e că entuzias
mul a ocu1)at un loc 1uca 
mare in t.elegrnma d-lui .KQ
J!l\lnlce«nu anun\ind Răs:irea 
pietrei rnurm1nt.a!e ~ luI Q.. 
\'fdlu. După cft filllim nin<i 

<ir.I lucrul se reduce le des
cup..•rlrc•:i unei pleu·~ ffuii de 
LnsCJipUunl. rep:·(u.enllnd n 
cornblc <::\re soseşte. urnd 
prim !tft la m n.1 de Apolo11. 
(„Răsbolul ", 12 iunie 1D8'il „ 
Rtlsc•umplirn.ren fabri cUor 

do chibrituri de către s1m 
:;c: Vl1 fnce zilele a<.tcn, Con· 
slllu 1ch1'lic a redus eV.'l
l ur1.Nl<: Cucute ele <>otnls!une'l 
de <'Xpt't'tl şi a ffxru urmn-
1.o:wt'l l:! pr e1 Ul:!. P~rHru r.n-
brlicn de in Fll~ L'~l 5!l!>.Of)I) lei; 
pen li'l.1 11 de la Cot·wiceni 
112 OOO ş i pontru CC4 de kl 
laşi 78,f}OO Ici. (lt llsbolul. 5 
Iunie) 

* Retlnclhmcn „Lumin!Uorlutui „ 
desichide <ilionamentul nou Ja 
nooa rooe :it.lb ct>ncliţlunca c:i\ 
dlle(I pint\ la inchelerea 11ccs-
ru1 1>emcstru numărul nb1'· 
na~ilor nu va urc;i la ccl 
pu\ln !'iOO \•n Li sllliii a Sisl.a 
noni·t1a foii din Bannt (Ga
zeln de Trnnsllvnnin. J-1 Iunie) 

* C<·a '!ornJcut pădurii. Un fc>· 
r~tler sau un viniitor, ori
cit de cllmlne:.1\ll $~1· duce 
la pădure pe drep1 \'Ctrbind 
n~r .'.lV<m nevoie de all cca
.coornfc, clncl1 ar sfa sil doosc
ix''1~ gl nsuJ <liferilelc')l' pi\· 
~il:rl din PCidure cnre cintn 
Mm lt\ QPOCî an11mlte. Astfel 
dupll prlvlghclonrea c.arc etn
ii\ ~1p1•ouµe lonlli noaptea. pl-
1lgl)! lll este a<?cLu <t<U'e elfi cel 
din L&i ,;emnolul, inuintc de re
\•1lr!)al1u1l zorilo•'. I ntre cea..~u-
rile l l .J - 2. Dlrpfl clhl$1,1.I. 
in ll't' 2-211

7 fncepo cin tooul 
pllul lcit <·u cerul ne~t"U. P tni\ 
ltt a cint l'i clocîrUn. De Ja 3 
-:J' 1. pituUcoo cu pieptul 
1·oşu inc~pe sil întone?..e µ·i
h1rllc el melodtoose. de kl 31 

1 
-4, clntA m le11IA. De la 4"1 
-5 Pllhtolul sl de lll 5-S1 1• 
începe sli cirtpea.scii vrabiâ 

Mierla e o pa.c;tirn Coarte 
deşte.aplit şi invalll lesne l')ri
ce melodie. Astrei tn Francli:1, 
mnl acum citllvn vreme. se 
zice c;1 toa te mierlele linu, 
M nlon cin1..1u rnarseii!esa. 
~r~lle întîmpli'r:ril care filc:use 
să scape din oollvle o mierJU. 
pe care stăpJnul sJ'm o in -.·ă
t"se ac~t cintec. (Gazeta rte 
Trtln.'iih'llnia, 21 iunie). 

RuJ,rlcli J'OOllzală de 
Dr. llodlt'a ŞERBANESCU 
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. R 
•Am văzut•Ne-a plăcut• Vă semnal 

,..I n ziarul „Scintcia " din 13 iunie, lu 
rubrica „Convorbiri 0 11 promotori al 
spirUului revoluţionar", el>Wm cu In

teres un repc1r1n.I ln!Hul~1t ,,Atenţie Ja prejudcclitl l", 
s<::mnat de Mlrcen 13ul')ea şi N'lcolae Mocanu. Din 
dlaltJ"Ul condus cu abllltate de reporlet·1 se con
~u 1-ea;1i chipul uMi adcvi\rnle eroine a zilelor 
noastre. amestec c.'lpLivant de hotiirire, dirzenie, 
consecvenţii in at!ngere'1 scopulu! prQpl,IS, cu sen
!-.lbllllate remininfl. Juclditale, echilibru. simţ al 
mil::uriJ şi... al umor ului. 

Opm-tunti ni s-n parul 1n:.c.ra rca Qpinlei. - mA
llţioi: exprimatu de lntertocu1o;ire - potrl~•~ .cnl'cla 
presa face. Joc in paginlle sale prezenturn u~ 
porrrelE: de remel care se d li-tlng prin activitat.~a 
lor r,Jinii de abnega~le şi pol sta aliHuri. pe rh'cpt 
<:llvint. ·de (•tH ca:t·e stnt. i·ndeobştc p rcz1mtl cn pro
rno~ori ~I spiri\ulul 1·cvOl\.tl1onn1•, cni,.imal .ln preajma 
:1.i lci de 8 marlte ... 

D în gaielu „Juulnte" Brulln din 
ij Iunie ne re1 ine atenţia pagina 
•. Omul in „OKllnda„ raplelor sale", 

ulcilruit din scurte dar semnliicat1ve repor
taje iniăµşrnJ destinelu unor oameni care 
~l~au in1eles menirea d~ a trai şi a munc: 
a.~L(el incit sll Jase unme lr.alnice. Astrei. lu 
rubrioa "B1ogra m comuniste". George Perillov 
lnili\işeat.â Pf>l'lretul maistrului Milu Bănuş pentru 
cai e, aşa cum arată şi llllul, moţon.rel.e Sint o s!a
iorn!tli pasiune, de cai·e şi-a legat lntreagu vla\tl. 
Despre secretul unei că.<>nl~ll durabl~e. ca1•e numuri1 
o )Umatate di: reac şi pestf,! llO de. urmaşi - cQpil, 
l;lneci, nepo~I şi strt'lnepo\1, oflfLm din reporta1ut 

Fără supărare ! 

DE PRIN PRESĂ ADUNATE ... 

Intitulat „La o uuotll de aur-, semnat di! St. M 
teanu 1n pagină sin l pre-zenţt şi oamenii in „ 
late albe~, unii tlinLre cel care consideră că, a 
cînd e vorba ~e via\ a unul om, „ 1.rebufe să i nCll! 
sfi fh incr~iălor in 17.bincl;'I r·•. Pagina se i'ntre 
cu uouă rcportnJc care pre7.llltă in antlteir~ „ 
rin(I adevuai1 pentru copil... şi plrinţl ea.re 
trebui • inliatl '"", semnale de Eml!l.!a.n Dob1-escu. 
căroi L1lluri sini edlC1catonre penlrn mesajul lra 
mis cu llmpe1.1mE: c1lllorllor. Prin temaUca v 
şi ubNrdarea din unghiuri diverse. purttnd 
µrenta personalii n fiecăruia clinlre semnatari, 
pnrtaJele se constituie !nlr-un tot unilar. 
sd convingă de ndevărul devenit. aproape un 
anume că oglinda Ilecărul om stnt faptele 

N umărul inaugurn.1 ial c~ei de .a X 
cdlt!J a publlcnpe1 estivale „LI 
pr.tbeazâ o inspJt·a tfi t'ant:ez~c pllb 

l.lcă ce uezNălule însă, celor ce cur:io§c tainele 
!>Crlel, efortul de lmn11lnu(ie şi gîndlre creatoare 
colecllvullll r ednc11<>nal consUln\can care, de 
-.pn.>2cce ani, in l'IQCare sezon est ival, printr-o 
mhnbllă -sll"ădanie. Nuşeşle performanţa de a 
Jouâ ;rmre. CclOL două pagini •. In exclu.<d 
pcnlTu „Litoral>-'·. ce inmănunchea1.ă mărtur.islrl 
gind şi sunet ale unor pet'$0M.ll1ă1l ale vietu •Wfto!! 
11r1ce şi cultural-art1sllce romăn~li - pl'intre 
:1cad. RJl(.)u Vome.a, prof. unlv. dr. Şte[an Ber
ceanu. Solomon M.arcus sau Dumitru Prurµu-Iu ~ 
precwn şi ale unor cimilratJ - Pell·e Ohel 
Victor Vântu. Vnrtan Al'achellan, AJexandru S 
şi S<:lllil.orl tpănuş Ne.a$u. Dlnu Săr~u ş.a.) -
se atlat.1gă o pagină dublii cuprlm.înd ln(onn•tu 

ci h·~rsc desµ re ce i:ste riuu in t:lecarc d!n st.aţlu 

obligă sii scoală, „parcă prea 
carnej.elul „într-o problemA pe 
oricum, credem că o ştim". Ne 
trcbăm ce o (I notat in 
cu nouă nu ne comunici I 

• Posteritatea cea inJ,f'Tată 

O r ubi;;icii mai in,IJc:ltdea-unu roor
lc reuşit.'\ a 11 ·evls~i .,România 11-
Lc-rară „ ~.ste ,, Vt'i-1..1!1 \inlo nt. .. " tn 
numwuJ dln 11 Iunie int.ilnlm lnsl1 
celebrul „Parlir c'esi moul'ir un 
p~u ". cu precizarea cil c vorbn de 
un pruverb Lranee?.. De:.pre Eduarcl 
Haniutow"t 0 857-194.1) se vorbeşte 
in Aene11al cn desp1·e un POet oore 
n 1•ăn'l<IS în memorJa c:lt i"t:<lrl.lor cu 
tJ sîngurll poezie - „Rondei de 
radieu" - sau. mai precis cu un 
sl nguJ· vers. pi· imul din rondruul 
cl lnl. E w1rba, desigur d~'ipre „Pa1'
lix c'est rnour.l.r un ~uh. ;Dacă $1 
>1cest unic vers i-.1 lucim şi î l fucem 
provei•b ... 

• Atributul... de cocă bunii 
Răpim noi uneori poeţilor versu

rile, llnr în schi mb .. bucşim"" publi
cL~Llro de poezie. Citeva exemple 
din n Vremuri noi" - Cftlăraşi (8 
mul) : . .în drumul ei către pilne. 
mal inlil,· făina se zbenguîe prln 

lungi l-0bogane de tier. pentru ro. 
af?lli. să f>rimensc:il bp(ezul uoei. 1n 
mutaxQarele rotii.oare se logl)deşte, 
po rinei, cu drojdlia şi 111tl'ea şf prin 
dibăcia mil1tllo1· ;i trei remei. Elena 
V<iSJile, Florica VizLrolu sl Elena 
Arsene. nJu.::ilul intruneste atributul 
de cocă buni (s.n.) )pentru pline": 
.,Prlo „universul„ său de fâ.ină şi 

alb. şeruJ unllutll vorbeşte despre 
llniiJe de btsculti. despi-e euclen\li 
şi ca:litale, Implctlnrt arh3icu1 cu 
modemul ( ... )" ; „Zeci şi '1.('ci de 
n'UI de pîinl se %"oslogole.c;c rn Jlixi . 
la facerea drora Ion D. Radu. S(e
la Minnea, DJ,rtu Radu se trcusc cu 
g"induJ cu rat (:;.n.) pr,'!nl:t'u a-i inde
ptln! menirea bobului de griu -
pline.a·-, Arllcolul este scl"Js fn în
tregime pe acesl tun. Informaţia e 
fr.agilă sau I nexîslenlă. Şi Lotu.şi 
gazetarul ne aslgw"ă ln un mC>
ment dat cil s-au schimbat multe 
în această „on~tr-0HI „lehnolo~ie„ 
de facere ~ pi!nli" (in paranteză 
fii! spus - l'rumos suni\ S!ntagmu 
,,tebnQoJogle de facere"), ceea ce il 

• Neatenţje 

Cităm din .,FlamW'a~ 
Severl'n (211 .aprilie) : „Ardelt. 
m.n-iele, vili.I'~ de Va:Jlă aratt f 
de pe ac:um viguroase, bine ln 
linu te, urmlnd a tJ p tantate ln 
odatil cu lntrunlrea tutaror .,..ar. 
llllor (s.n.) prielnice". Cam lnabUI 
exprimtu-e, .sll Tecunoastem I 

• Al cui e .interiorul? 

Autorul unei telecronicf aplrUff; 
în ,,Slllntela Uneretu1uiM (9 lllllld 
ne info111nellzd : „Teleenolclopedfj 
est.e, in ceea ce rnă prjveşfe dJNGl 
Şi PC!l'SOn.111, C!CU mru vt'l:ciuL4 e1"J 
slune in ultimii, să zicem. doul• 
;r.ecl de ani. J\şn că sint şi tn weo
mwl!Je noastre cu ochii pe ... 
simblHa <le simbălă. de I.a ~ 
durllu prime care răsfoiesc marea. 
c:nrte u cuno,i.şlerli ~I ptnâ la 111· 
limul crimpci de Imagine pe~ 
fn lnlerloruJ timpulUI sliuA. 

Mdrt11rlslm cil nu iotelegem aflr-
şlluJ ultimei fraze. Ne-em del" 
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•Am văzut•Ne-a plăcut• Vă semnalăm 
utor,alulul '31. O bună . i ~iţiativă esl:e şi lnsc.r:rr~1 

11 t'adlllll nck slOr png1111 a t'Ubrltll „Nu d e pc 
ilioraJ du.r Jo pagina de ...,Litora l"", o 1·ubrică de 
'n.{orl~lt~i'l t:nu1srnise de colegii noş.1.ri de lu zlnrele 
'..Drum nou'· - Braşov şi „Delta ·· - ·rut.c.cn. ~11•!îg 
Jtcllţîa jn mod deusebH. din acest nllmăr. şJ r.ele 
~lâ!lă inHh1tive bin~venjţe ţ(e a pr~~euta .într- 11 
pa~tl1ă rn tftu lnW ~Uub.ri':l ca.r e vă \'Ol' insoţi dc-n 
tuni'lli ,·urli 'S i " conttriuntl, pe scor! , n.l l!ubrlc111)1' 
mttt nC)l .sau cie \•enite de acutn Lrad~1.lona1e : •. Oillă· to; Jll'l1ţ tan de dor !i'. „Dialog cm„.". „Act111 (u
r:f~c - c.lil ll l.a tc şi cffofon\ii ''. „ Sfa.r:i1mC'a nrl isticm 
1111uva.Jă", " Popasu ri pe ma.pam?ud ", „PoŞta Litoral.., precum ş.J de .n VOl'bi cibit!lrllor in ,arti~XJlul 
su:.:~rfv i111tft11lat •. Şl anonimii ~LitoraluJui,.. a u„. 
111.1me" dllSJ)r.'.! cei c~cc inu semne:~<'.â i'n coloa nele 
2iroiului. da:r fără a căror mă.i1?sJ1·ie prr.ifestoru11lA. 
Uil!'nt ·şr pash.me. ·Ziarul .. bit ora·l" nu s-m: putea 
Jllu ~<\ J>rimele (')t e ·ale dllll'ineţli fu mîttilîe Ci~l
torDl;)r, ou numul de rpe 1J1Lo1'3l{ ci şi - din 
rum binevenfîă ~ni[;ia~1vă l .....,.. ale ,celor din Bucu
~11. 'I'ulcca, Braşov, DrăUa_ Galaţ.i, Ploieşi! şl 
Bbll.tiu. 

!n1reniil cnntinul fli numărului ~t-0 e~~ele.nt pus 
tn \111J1iare de o ~rnrfdi ae imbină armoniQ,S echi
ll)1rul şi mlisurn cu tnvcn tiVlt·atea şi .Jlunt~:-i. ~l.Jla 
tul : secrelaru-1 de rctlac(i~ M'1u'iun Saragea. 

D in i larul .• rrrlbuua ~ibiului" ({l . iun. le) 
rcinarr;âni pagina iotîtuiată „Crea(in 
ll.'hnJco,ştlintil'ică - realizări. oontrl-

bu(l~ dirt:ctil !le acţiune", semna'lp de- ·hm Sores<.'1.1 
~· llu!tlt'alâ d·.! Pred Nuss. Sint prezenlaie s1.1gestiv, 
11rtn l:ibelc şi fotozyafii pumind ele la -Salonul 
1ic im•1•nţij şi iJio v;,ţjj - Slbiu 1986 '', în c:ii·e N-

deţuJ 3 p razC!Tllat îll1 de inv~nUi ş! 57 IJ1ov<1pi -
dhmm!-ca mişd,tlf de l:nVen\1"'! şi foo.v1tli1• :prec~11n 
~i tţ~••>lutJa aceslie.i mlşt!llrr în edit.Ia a VI-a a JÎ'c;;. 
Hvah th ti' Nationail ,,Cintarca R ()iJllâniel'· . compa~ 
r&ll.IV cu e<llpa treolllA. E.'!te birie rellel'nlă fde09. 
rmll'i ,•i t d'i re1a in'treaga acUvfl..al.e :de creaţie teh
!ucu-ştlin \ifkă din c..oconomla judeţ,ului trebuie suh
urd•)ni-tlf\ 1·ean?.ătl1 riblc'CtîVelo1• de cteşte.a·e n p1·0 ~ 
c\uclMta !li lni,mci i, a calitâ,t il şi aimJ)efilivi1litfi 111 
l:!X~t1'1. a p-i:aduselor sibiene . .Pagi.na cuprind~ Şi 
tul' " Semnal" - uu articol critic întiLula! „o np
licii cu trebuie grabn"iu sţbhnbat.l\ !", i·n ţ·.tire se 
at.ir.age atenţia ,unor un,iiă,ţI slbiene C'4re. !le cl in 
c:i,mociitate, ·i'ie c1i nu aveau cu ce se pn•.zent:a, au 
abscn1al 1,nemoUvat<• <;le ln Salonul '66: 

R eporiaJul "Ou. faţa spre c<~r·• de ·CM·neJ 
Nistorescu. pul)li'cat Îtn l'~Y.fsl.a ... Fla
căratt din 19 :iuni:e. i:iioc pi:wt:e di1ntr.e 

accle reportaje - din păcate 11u· 'PJ'ea nutllc lit 
numă1' - c:,are se olte5b ei.i nerăbd'1,rea şi cu 1io~l
tpl;ea C.U care al citi 1.tn roman µoti\lfst. AU:l.ol'U1 
c;u noaşle btne aria constructrei 1·epo:cla~ului, şlie. 
ce vi•ea să a·fJe â e Iii! Interlocutorii săi. şJ mai ştie 
cum su .comun ice 'cl~itor!l1.1r ceea ce ailă; cum s~· 
le o;f i:rnt!1'1sdi curiozitatea , şj Clm,in:t>a de a cunoaste 
ciu mar multe d~p1•e munca şi vln{a pBo(llli>r d'.e 
a\•io,aoe. t;:Sle. des!gqr, uri unfyers .l'..as.clnati t.. f®e 
pur!e d.ill acele „sublecLe cu ca.re merg! ta sig~u·•1 • 
cw·:, se i;pun e aclesoor~ clar a.mp1:entra persom1~il:iifii 
1iep17rl'el'lilul con'lll::bui~ ii;i m od (,lele1mi.fta.ntla1·e11-
şita sau nere,uşl~ urmj l:eport;aj. Sl r.e1,orl~J1.1l :.eu 
faţa spre cer" probează tacă o clat<1 acest fapt, ~e 
al ifel bine cunoscut nu m.1mi1! de fi;ecwe t·ţpo•·ter 
el '1; de cjtJliorl. OBSEJtVt\TOR 

Fără supărare ! 
...,, 

DE PRIN PRESA ADUNATE ... 

aur.mi cu ac. 1rduri1e cnrf' răşfoie~ 
" c;irte fmet.- :Cc•re. delt ') - H'isilm 
b1 „ r>at'l>! „âri1r1petul de Lmu1gl1ne 
p'lllrc:1.11J I ,, Un 11 mbu 1·r>tnân:ă • .se 
PQl.t:ce·· dL t)bic:e! ;1cthl'nl, !l u„. l:ma-
1({~ dnr ln <•ine Sţ! i.'(lfe,ră .slntamna 
„ln lnleriflrul l:impuhii ·siÎ.u " ne e 
flllflt>~ibH sii. deiOC'm11. Nu:ma'I dacă 
°[' e w>rba ele cuvînl l;i'.J ,.teleenc;l
e •lp'E.'dfa ". ~e tusese scris la in
~~uwt frm:et anterioare (şi oare. 
f!Tnri <.Ic: gen icmint n, nu-l Jt~eţ>111 
~ „al ·llăU w c! îl rectatnă pe „aJ 
CI"/, 

.• Valenţe 

1 Citfun tUn „t~omilnia libtU'i'I.'' (10 
1in'lc} ; „De asemenea. s-a prop us 
~ ~l:r.ll lele nucleare sii furn!:.:cze 
c ~~ler&t apei in C.'Qlt\pQn~nţi l, s ij.i 
; O .71 'H'!" . Apa se. nowa~l1 i;o 

ilmle. <.'Um bine ş1.i1TI' cu toţll, 
fli(:.)

1
· <lnr oomp<:1nerHH el sî!l1 ţ ·o~dge

nu ş i hl d1'bgenUl (0 şi H dacii. 
VJ:'U111 1>ă $Une.„ m<tl chJmic) !ar 
~~nergi-s1 orloit a e atom icfl m:u wnrte 
""oln H~. d FI. 

1.c \rli:rn \e de aproape" n.ctlume.i:eşlc. 
el cuprbn:<and ori.ce oltoova în at.<u·fi 
<lP !.a,ţ>tc. Pi'c..'Cstea apm.· doo1· so1·e 
~fh-şHul <i rticl>l ttltţl. ~rawte fi:l11d fn 
trencăi . Ne-a ma1 n~h1merlb sl unn 
d fn· fr..!.:t;e <tl câtei in teles Jiu 1-a:n'l' 
..:nat. Cităm : „ A fost un me·ai ,.qc;
Pl'lt Şi Jn.1mos, tn11nQS prin ga]erlâ 
es•t 1:siorC1 i111ru:ă "!gen N;;:i;poli„ a tn
to1•su1·eni·lor. Un adcvă1·at l 'n.f'ern 
11:111zlcâl , in ri lmul noobQSI<!. s.1 ţp
bt?lo:r. ş1 tn ~racarmu! g',lw;,w:llOl'. 
chia r c.ind to:tul pă:rM pâel'dut. Ş'i 
chlar dnd tof/ul era• cu adevănat 
Ilie1xl,u,t. Am mal văzut-o şi ăw.it-o 
şi mi-am l>WPUS sl\. scriu dcsp.re ea. 
l 'impul mi-a a.minat- n". (s,n,). 

non1u,ne:.tscii H.186) e· o 11re111 cm:t.c 
a braşoveanului Ednar ri B U)d1111· .si. 
·c:.u Linia (191l41, al doî!ea 1•Qmial a,J 
scrllto'T'ulul - specie pe caw.e. sa 
Vede bine. acum. el e u rmări1t-o . 
.Nici mlica:i· 'Proza ~ceea S<:urlit :i 
începutU.1'111. d~11nv()lut · citetxlatu 
des(lÎ.l de gru'..etffi:ooscii .în ekvi:el;t~ 
necii.utaHi. i nc'isrvă ad~, ou. di:ntele 
&1th<ei tmpltnbat bine acolo, înc)ie-: 
'!alia, cJlhd Sţ! pU'tea. i.ntr-yn ae1• ae 
_ş~âtps i:mmor: ctfol sl aid„ e a
pooaipe. sl.gur. lloll epjcul fiµsea. mel 
in.c.ordătile, energia c~ sii-1 poar
te or.lclt, de ~eparţe : t:Qî\S{ra.nlla n~1-
mai. a acelora, e. <:e-1 dr.ept. brtis~ 
catti. deŞfilcu tii din te ml!ri ce , con
struclla (e.l VI place n.1e.reu să se 
·men:.~ină înti·eaglJ) se clatlină· s.1 ea 
isi va s~urfu deddată. u.rearea I.a 
vreo chemare seducM:oare a ~
tel, a hazului '(rtc el. cum s-8 <:>15· 
se:rva't. .şi ·c;le l')eţa7.)". Nbi 11m .clh:t
iQt s ubie<:le, pr cclical(: Ş.I alte.„ 
aji,J~are, dar n•am p rea reu·Ş,Lţ, 

• Nedumeriri 

uJ11 • „c:;c"•intut nou " - Co~n. 
k\mm). un ari:\~ (bine. scris. 

~e altfel) , Pl.l.l>lfo<tL ')..µ. rubr.J.oo. ,.Fap-

Ca'r-e ca ? De.:.w~ cln„e ŞfUl despr e 
ee e vorna? 

• Pentru amaforj~ de cm>inte 
jnerueişate 

Cîtiim clintl'-o 
a pfirul5. ln ,.Luccariirul.- (20 iunie) : 

1.Numclc joculuî (Edl hua Ca;rl~ BREI? 
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V . Tomas, n. Ko1J{J
"a - Egoo IJ:rwln Klscb, 
JoumaJlst 11nd Flghtcr 
(Ji;gon 'Erwin Klsch, 
ziarist şi I upUilor). 

Onr!t.ea a f c.s l 1'> u b U
ca tă cu oca;;la t."enlena
ruJul nasterli ziarJStul ui 
şi scriltonulu.i ceh. Cu
prinde biogn1fl.A lui 
Kiscb, precum şi o se
Jetjle din scrlerile sale. 
A apă.rnlt. în limba en
gle2Ji. 

* 
D. Fllnk1>v..1, S. Petr-0-

va - The l\111ltnn t Pos
te.Y 1936- 1985 (Afişu] 
mm l t.am t U)36-J uom. 

'.Peste 200 de Tcpm
duceri tn culori ale on
.şclor. renllz.ale de 161 
de at'llşt4 dh 20 de tAri. 
pTCzint[ într-o manlerli 
nirtlsti'Că temi~ cvent
montele rstodcc $emni
ficalive. luptele srclllle 
şf conllticte le mmt.in·e 
d in pertoada 1!).!lG-I.985. 
A opăruţ în \-ersiune 
entle7.ă-. 

• 
E. A. Cep('r(lv - Dc

mocr.wy arul thc Prcss 
(Democratla şi p1•e$n). 

tn acest volum. a u,_ 
t<11TUl, care a luet·at fn 
Mnrea Brtt."linle în call
tatc de co~dont.:1'1 
agentlei de p1·1?Să soV'ie
tri'<:e •• NovosH 11 st al zia
rului „Llletatu~a Ga
zeta 11

, analizează inJfl.u
ent,a aşa-zisei .,mari 
prese" MU-pra conştîlin

\ei soclale br!Lanite. A 
apămrt tn limba en
gJ~ 

* 
V. Hu~ - J ouroa

llsm«-„ ubsfan ce, fonc
t.ions sodafos, dcvclo_p-

pcmant (ZhuisUoo. E
senl ă, fun<:Ui sodale. 
clezvolt.sre). 

c:.:tM.e.:l face o scurtă 
trecere in revi.sUi a e
,•olutiel zlar15tlcli. ann-
1li7.e!t.Zll noliunllc sale de 
bazfi. pune în evldl'n'tli 
carn.c.lerlsllcllc aelivi U\
tll 2Jarlsl.Icc sl perRl)
naliLatea z111J·istulul. Ul
tim.Ul capfl.')l s1 udlază 

:raportul dinfre m~ls

'1ică şl pul)lic Versiune 
ITI!..nccză. 

* 
Cal.alogul ~cnţillor 

de presă .Un l\l.Dlc. 
Esie urmlirit1% :icUvi

'l.a~ dlrerilclnl" agen1H 
ele pre.<;;1, tn mtisura ln 
ca.Te ele r Lu-ni .1.c.iz.;"1 d:i
~ în acest s~ns. Verlil
~ engle&il. 

* Wor ld Oii·cc1ory-Jour-
natistic Trainlng Cen
lres <Repertoarul cen
trelor de pre)(ftlirc zia
ristică). Volumul. in 
noua ss cdl11e. este re
zultatu l muncii uool e
chipe de mllori. cm-01 o 
(()l(ISli intormaţlile cu 
prlvil'e la nctivitntea 
racullii\nor ele zi.ari.şti

că. a in."tlil\.llelor sl cen
trelor de nrc;:ăllre zm
:ristică clin iărlle ~ockl

lisle. capitalisLe si din 
<.-ele in curs de de"r.vol
tare . Versiune engleză. 

* t/Organiutlon in for 
nat.ion ate de.; )ournalls
les - Falie ct donnees 

(0rganiz.n11:oi lnlern.ntio
nalâ a .1.1.triştllor -
Fapt.e sJ dn1e}. 

Carl.ea n apărut cu 
pi·lleJui celei de-a 
•JO„a onlversru·i n 0 .1. Z. 
şi expune activi hit lle .şi 
mlicntările acest.ci m:ga
n 1Zll.ţ1 i de-a lun~ul cxis
tenlei sale. V-0r<;!unl in 
limbile franc;eză. engle
ză, rusă. spanJoUI şi a
rub(L 

* 
S. M . Gurevlt1 

Karl i\la.rx Thc Publi
ci.st (K arl M-'11'~. ua
•'is1). 

A Ul.Ol' Ul ::ire-;lei <lăr\ I 
i nJnt işeazfl elementele 
car.acterlstice n,Je uctl
\'l lăllJ zlarislice ::i lui 
Marie dc:.-.fasu1·~t:ă ln 
presa prr1wesistă din 
Ge:mruila, Marna Bri
tanie. 1~1.rnl.-. şi Sf.alele 
Urute. Versiune engleză. 

* S . V. T..ikmov - Or· 
lfanb,aclon 1l el trabnJoen 
ln rc tlacclon \Organlu
rea munCJ.l :n r<?dectic). 

.Manl1alul 
p1· inalpl1Je, org 
şi mel.odele de 
intr-o redacţie. I 
colectarea şi 
r en !nformai.Uil'lr 
cum si a ide'ilr>r

0 

:rll<Jr. V e.i·!-iUJI(-

J, Kubka, 
de~l reng 

Recollcdions ( 
necesare). pal'tea I . 

Carl ea, gira I il cfe: 
dintre conduttii•om 
gn.n Izu I i el 1 n l ern.atl 
a Ziaii.şlilor, este 
mn prezen tare a 
titru lnt~matlun 

~i.al'lştilor. dfn 

lor 
111LenH1\lonalc ale 
tllor şi edltorUor, • f 
reazli pinrt la sfi 
~lui de-al dollca 
mondf.(tl. 
gJezA. 

Dup<1 f>RAS.t\ POl.SK A -



Pe meleagurile Olimpiei 

şi ale olimpismului 
• 

Itinerare profesionale 

Una dintre p :·lncipalcle etape 
al pro'"~amulul Scrmnru-ului inter
n:iional peni.Tu Unerl ziar.lşU (32 
de partlclpan \1 din 28 de 1ări re
pre<tenţµld to:.lti! wnelc g~gro.flce 
nl-0 luinil) a:ll'e n avut loc 1n. Orc
cill la mijluvul lUlill h.ihle, m or
pnf2l!rea trnlunll Eur1)p~.ne a Pre
tlt'• Sportiv<>, secii•• conlfnenta lfl u 
A.\IX'ln{l\'?t Jn lcmn\lonnlc a Prese~ 
Sportive. n tti.„t vi7.l tarea ..-~hh 
0Ump1a, locul unc.lc J c>curile Olim
pic<.' s-au nascut ucum 3 000 d.: :ml, 
dt ~i aunoa'!ll<'r~u Acndemici Ollm
fl:L't! lnlt\1'11C1\11mule 

Plooîim d t.'Cl. dlo' III A\Nlll cu au
lllbu1.UI ~pre Olimpiu şl după lr~ 
CL'l'CU prm istmul Corint (tăiat de 
un cannl nnvignbil) lnltiim in Pe
lr1pones. Timp de l l't-1 ore slt·ăbutem 
t<Jtil)it~tllt- el~ pe \ă1·mul Golfului 
Corint pentru ,1 njunite m antica 
locallL:ile Olimpln :dtuaUi la 326 km 
de Alenu. Slntem imprcsiormţi inC"u 
d(- lll InlMrt! de ~indul că vam ou
~~ an11cul s ta dion Qlimplc ale 
c6rul urme cxlslfi lncă. Dar privi
rile ne sint utras" m nl inlil de 
unele clădiri modeme. Est~ Cen
trul ci~ Studii Ol impice al cărui 

prr>letil a f~t p1't?.tenluL Corni tet\1lul 
lnlemnţionnl Ollmptc l:i 19 Iunie „ 
1!47 de ca t1·c Com itetul OlhnpJc 

Din cuvintul 
participanţilor 

la Seminarul 
international „ 

pentru 1i a rişti 
-Acliuncn de formare a 

th trnlor tiarlştt e.~~ mijlocul 
J>e <"are trebuie ~ă-1 punem 

Elen. l?estt' exacl '10 de ani. la 19 
iunie l98î , am nvut bucuria sa par
liclp, alăm1·i de cclhd\I cus'San\I, 
Unrrl ziarişti, Io. un inte resanl 
$Chimb de e:..'l)erlchtă pe tt!me nle 
presei de I h1e1•C'l ,şi sp1,rtl \'<!, nb 
dezvol(t1l"U mI$~1irli olimpice. Pinii 
îli anul HlG7 uccs\e cursud $e de:;
rr~urnu lu Ollmplo in :ier JTber şi 
sub cortul'l Apoi au !ost construit~ 
cll\dlrl ce adăpc.ostesc s:UI d!.' reunl
unl inlernationah?, biblioteci, :;„111 
de documentare şi prolec\îe. dmmi
Lnarc şi l·estauronte, d!Ceriie u~re· 
nul'! de sport, penta•U rt'unlunlle or
gAnluite de Academia OUmplcă .In
terna \ionnh'i. 

A root emo\lonunt şJ .lnsl.l'Ucllv 
să ne o.Clâm pe locurile ve care 
11-nu intrecut. pentru gloria c>lim
pkii. sportivii nnllchllătll, S!i Ved" m 
alt:irul olimpic pc cure arde o na
cără veşnică şi sfi aprofundăm ln 
cursuri prc)blcmelc olimplsmulul 
r;ll'e, ca un rmomen soclnl un1ver
lll11, culllvii st!htlmE1nlcle de coope
rnn! şi pl'ielenic intre popoare. pru
pag6 inte1eget~a rntrc poponre prin 
lntt.mnediul :,>portului si nu ndmit~ 

discriminări tnll·c na\luni. l'3Se şl 

sisteme politice. ln urest mod. olim
pi!lmul işi propune stl contrTbuie ln 
insl<mrar~ un~I coc.xJslenţe socia
le, paşnicii, rdeullt. 

la dispozitt:i confratilor noştri, 
sJI inve\e şf ă inţ„l?agit ceeJJ 
ac uor sa ştie, pctnLru a.-şl 
fare mai bin..- me.oierfa. 
~ dofl cr/UlTL'l(l un6f Un!

verslUiţt moncllule a p11es!!l 
sporU\·e şi am imprasla c·i 
Cl'dlesc, "1lcJ, impreuml ctt 
durn11eattoa..ţtrd. clipele naşte
m unei asemenea U11lver sittl1i 
î1~ oadrul Academfel hllern:i-
1•071.JI~ Olimpit e. 

<Din cuvîhtul lui .JA
CQUES MAi~CHA.ND. 
p~wlnlelre Com1.siei lift! 
rm•mure o zit.11istnortlln 
cads'\ll Asocla~lel 11ller
na\fonnJe n Presei $po1·
t!vc) 

Lo O limpia am nn1t pdlejul să 
vizîlc2 muzeul aflat nici care adă
posteşte celebra slalui<' a Jul Bennes 
Jăcut.!i de PrnxiteJC!'i. Este aproape 
mfraC'uloas~ conool'vnrea atii de PEtl' -
1eclll a ac~tcl Qpe1'e 111 care pinu 
şi !;iuolele wulul s!nt Intacte. •rot 
ht Ol!mpfin ne.a Impresionat· monu
mentul tul Pierre cJc Coubertln in 
cure, con!orm dorintel acestuia 
irulnte de li mur!. 1-a rost nşe.i.alll 
m.lmn, w1 suprem omaJ!iu pen
u·u pl.'nnanenti1..aren spiritului şi 
lde<tlulul oJl~pic. 

Rcln101-şl la J\t~na. am stărbll, 
tle.~lgur lnt'jelung pe m~nunata A
crnpol!:. am vlzllnt lmp-resîonnntul 
muz<?u al acestul unic monument 
al lumii şi um gu.-;tal din farmecul 
luri?dlbi lei viziuni nocturne de pe 
\•trful celclJalte ini'llt1mf a At(mei, 
colina Lelm\~tas. 

Cele clteva zne petrecute printre 
oolep.il care lucrcazli ln .-.mr~. re
viste. pl'~lurl de rQ(llo s~ telev lzl1.1ne 
din inh·~1ga lln'ne nu censliLuil o 
scurtă clar rodnică perload!\ de 
schimb rlc tnrortnnlll şi de e:-cpe
rfonţă. Au fost pe1mnncnt agre
menl.ate de din.loguri constructive 
d$J>re d1rerit.ele parlicularJtăti nle 
m!jlo..1cel011 ne Informare in masă 
din tnrllc:. repr(.!2eJ'ltnte la .r~uniune. 
D't>siRU1·, Lm <frum pe Aceste ml!-

„La ora actuală, a. comer 
cfallmrii gportulut şi a uio
knrai pe terenurile de spQTt, 
1101, redacl9ril de sport stnrem 
OQlf9'1li să lt1 ptchn pentru. 
„l rumuset~. ml:ircţlc Şi ade
vur" . dUl~(I cum ne spun ver
surile hn nuluf olimpic. 
Trăind citva t imp î11 vec11ca 

Olimp.fa vaţi inţt?lege_ ma-i bine 
aceas:ă Olim ple Eternit. Aces:
ta va fi cel mai ma ro profit 
al. C'Urs-ulut ta care htaff 
f)(l.rl P" . 

(Din auvinlul li.li 
ELlE SPORI DIS pre
şedintele Unumi Elu·o
pene :i Prerie.I Spm-tive) 
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lti~~rare .profesion~le _~~ -~ . 
• I , „ "t 1 :• & :. ~ • 

leaguri reprezintr1 ocazia ele a apro
funda cunC)Ştin lele despre publ!ca
ri l le greceşll. Numai la Alena, spre 
~wmplu. upat· cLnd CClticllane de 
d1min("a1ă. ton.te de formai mme, şi 
7.e<:e 1:olld1tane d e dupii~711, în 
!<1rmat tot>lmd. Ele sim caracleri-
7.alc, după expresia unul con!r<ite 
gre<:. de .,fanatism". E:ie că ~n 
un p:trUd ţioUUc snu allul. o gtu
pnre :;porllvu sau ull{I, unul snu 

nh:ul clintre act<>!'l, 1Jarelti sînt '""
lrem de vh>lt.'nle. Pentru ele nu 
exl.:;tă jumiHâtl dt.> mlburll. nu ex is
Lu nuontc intermec.llare, nu \?XlsW 
a>hivocurl. Cum„'Ct.ute lil Ilmwl ln-
!1 •rma\iJJnal .:ii marilu r t11J'.?nt1i 
de prt.!..<m. cu nuru~•"•~l tri-
mişi în zonelt• „!leroinO • ale 
lumii. r.ln.1!cle weceşll ~inl cn
llflcnt<'. tot dup1'1 ap!'ealcrlle gaze-

Monumtnful rWicat la Olimpiu ln m1m1orla h rf P ferrc de Coubel'tln, pd'li'nt~ 
al Jocurilor Olimpice mod1m1e 
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tarilor eleni, şi nu nul'llai 
p r1nt1·e cele ir.ai bune din J 

Cum ziarul ,.&i11teia Hnera 
lu cw·<· nrn şarua sll JUCl'(<z ~ 
seazil, cu Pl.'CCădQrc. aoPlci 
rif rle vamenl ar1ai1 în cta 
mu:idmii imporl.1ntd a ncum11 
c1t>cisi\'t>. a structurării şi cns 
ru unul dl1><:ernămlnt pofftic, 
CCl)o!)mtc şi cultural-nrUi;lic n 
unul dintre cibiecUvele mt!Îc a 
llflare-.t modulul rn Otm! PI 
Grecî.1 s • Pl<c>l'lntâ in fata t 
tulul, Care :;int moda lllâ(llc rte 
gc1e? !n ce 1el se ~punde 
sllăţllor ln pennuncnlă 
pentru o Informare obieetl'1 
OJ>\!Mlti\•ă " Care sint tlnmen;1 
p11l:trll;t'l1z.'l 1 nt1>..t'l!SUl ·tiner~l 
r11 '! Un bun priel.cn al R 
•mcinllsk. 1'.11 românilor, pub 
r.:lfe Sporidi~. pncşedint:elc Oi 
Eut't.lf)eno a Pr"1;f'l Spo1·l! \•e, 
sutisfii.cut, in partt._ nct?,,te 
tu\!. Dup!'t ce a e\'ocat rru 
amintiri ~lt: oumm·oa..c:eJ 11· c 
în ~rn nonsuti. ln Bucur~u 
~armul M.u-ll Nl•gre, tn lf•aa ' 
lnn,1, li!li'.:! Sp. 1rfrU-.. ne-0 ml\ 
dl Ct'lc mai u lrncllve (lnrnenjl 
tru t:1 li tor1I din r il'ldul gc,>t1 
line1·<i 11i111ln ş1 in \:c111lhmure 
7.lt:n şi sprwlul. lnfom1n~lll!'. n 
u1•tlcol-.•le. ri:•p1wtajt'I~. tnt.:::i: iu 
c.i.~lt!h1lfl• '-•nuttS p•1bllt'isticc 
u.bordoo~.'t l~me -norii ·e ele ac 
lilnlr oc1,1pf1 " pondl!'re il'ff't!.ln 
in l!t.'<innmia I.le spnţh1 n tu 
publicoţlllnr elene-. in ernl.ţjunll 
rnclic• $1 d" tclcrlziun••. trn ex~ 
rt?lt-\'nn1 în ncca.-;~1 ord in!'.' <'le 
es:t- i•ezulfa lu L Ul\fllJ jţUl'l'Ul·~ 
u cotid1nn~lor de Io Al•"'flu. Vn 
i;pa\lu eslc commorat rt'ltrMrlhr 
11cl uolJta ten sporii v"ă AliP<'dt•lp 
n1cc ole presei elene nu 011.111t• 
un copllt>l nparte Îl\ cllul01W1ile: 
.dnrlşlil greci. El mi-nu 
lucru pe care 1-:tm put11t o 
cu uşurlnV1 la z«ll<' şi 1N?ll" 
chioşcul'i pentru difu?:>ll't.'.I p 
ra„pindile pr~tullndeni. cil un 
rr.I est<.• atribuit cn:imaticil. 

• rltntea 7.i:u:elnr np.1r in oul trf, 
tlnmcnluJ t·uleg\:'1•11 textului.. w 
•"l\lilc.• grf'C'::~IJ ul ilfa~nzil fotnau 
~('ren. li:ir flinfrt' tt'hmoil!.! cil• lm 
m:i1·e s-n uptnl po:-1tru nfSQt, 

ln re7A.11111tt. n ttlili1l()l'li? ex1 
c le u lilă care nbla ncwrt n in 
să-şi dec;mter.e conrlu1JUe. 

ln urmu eu np....,.1pe I> OOO de o 
Arlsrtotcl spunea tli .. omul 11 

prin natura sa. o făptu ră sncta. 
t PoUUca r. !}) • Cl>nclu?.tllc mţttrtl 
p2 care am avui-<• rn GrLicin 

1iner1 zl:Jriş~I clin 211 IA'ri (Ic P~ 
confirmă acenRtâ a.lrmn\~<'. r 
de pretut.ind~ni nr h·ebul s!i 
pundli, ~ntr-<> l'TliUÎ 1IU1rt' m. 
tocfl\!ll do1·1 ntei gen<!l'iile .'.I •111ual 
dl:' suclabillmre. 

Ad.1.ttotel :SUNE.""° 

,.SCINTEIA TINETI.ETULUl" 
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ORGANIZA JIA INTERNA JIONALA A -ZIARIŞTILOR 

O. I. Z. 
Documentar international 

o RG \~"IZ \ 'fi\ 1 ' TF.RN \ŢtO
~ ,u.,\ ' \ ZI \ Kl .-r1 LOR - Q.1.7 . 
(0r;.!.3n\:;utlvn tnternatloma.lt.! des 
J 111111 ,111"11!'.'> - 0.1 .• 1 ) 11 fost cnn-
1 tu 1 rn unul l!Nfi. la Copenha· 

~ ol~;J ln hma 1lmiv CJ-8) a tl· 
~,i I« şi pl'ltnul Crmgres ol. ll<?il 
or„:im7.Ji\il 1t1t"rn. 1~hmnl1• :i :wn•l$
llllit', tn c.urc ~u p.:irll<ilpn\ clclc~atil 
rl111 '.?l dl' ţJ\l'I . 

o r.z. n l<l'll ff•lltlatil . l~ urrua 
1 IZ'll'\td 1•:-.prfmHll' cil' ZWl"l.'>t. d~ ~ 
fuph• 1tn1>11trl\·n pc>r!co!ul~l unui 
n 1U r.1~boJ ~i nJ I cinv1er1J ra,d~ 
muluî. •11• ,, ml11tn p1•ntnt rmce ~, 
[ii• lei<•' inlr•' noţiuni. <I~ a lup
i:\~ p.mlrll ;ip.irnr"O clrc.•plu Bor IÎ· 
iln·1unr oţf ., 1ntc>reselor tur comuni:. 

ln ~rczcn t 0.1.Z arc nfillate un 
nu111.ir •li' J>•"h' 100 rlc• uniuni n11· 
tiC111il~1· dr· 7.im·i„1 l i rmtaniza\11 a<in· 
1:fall',ta$i un grup dt> i.1ari„ 1 ~ mem
bn. ru 1îH11 tndlvidunl Nurruirul 
tnori,iilor clin '"'Ic rln<'i ~ontimmt•• 
filfaţl 1 1 O 17. l...,l<' ele cirrn 240 OOO. 

NP.arl1tf11 Unlun.lrJr ~1 1trup.\rilo1· 
pe târl fhnd urmiitoarea : 

Afritll . 
Amt•rll <\ lnlin.1 "i 
t'e.ltlWll' 1 C111~1 l bllor 
\ 1111 rlc.. 1fo "\nr<I • • , . . 
Ţ,u n.. nrnbr.. 
·"1n I Oct•m1 \.1. • 
t<;nrup'1 

. :u 

. 2;, 
.j 

ll 
13 
l!l 

Ph unul io.rn '>i pinu tn p1·L-acnl 

. . 

Orr.;nnlznlla Tnternu\kmalii a Zia
rl~l Uqr :1 org.mizat lD Mln!u·e,c, du
pt1 c-um urnienm: 

I Cc1penhcu~a 19-46 
11 Praga J.!14.7 

111 Helsinki 11151) 
rv BUl!UI~ li 19:-iO 
v nudn~ta 1!162 

vr 'Bt>din ltlttll 
VII Havana 1971 
Vili ll~Lstnkl l!JiG 
IX 1\l~c:~va l!llil 
X S,.tu1 I!lR13 
0 .LZ. disp1111e <k statul C'tlll'iU!Ln

llv pc llnga Consllhil e1.'0nomic <;I 
SJ.>Clill al Organizaţiei ~atiunilnr \.i
mte. posedă un centru inicrnaţionnl 
de tnformare oare tunct1oncazJ la 
Pnrb ::I a\igurii coopernren cu 
l .N".E.S C.0.. conlUl'rt'ili'..ă cu t'Clc 
mm mtportan.le orsroniz<l\11 intcrn3-
1ionrue ne~uvcrnamcntnlc prinlr1• 
c.rre Consiliul M ondiul al Păcii. 
Fl'<il'r-J\ia Sinclkală Mondi:llll, 1-'t-· 
dcraţia fntemaţională D,,tnocralicl 
'' Femei.loc. Organizaţia lnlerrui\1.J
Ml<'l de Ra lio $1 Tclc\ri71u11e, Fcdc
t"<tl la Internaţională n Ziariştilor 
<f'.t.J.). ~.a 

0.1.z. ajută prlntr-o re\oa cll" 
„c-011 mi(~maţinnall' "i semlnnril 
furm.area profesionalu a 7.i.m·işUlor, 
inc.len;ebr a l'elor din tu1•ilt' în cw·J; 
<ie ClezvolÎlflre. la cai•e, in ultimii 
c:nci ani. au r:iatllcfp<it 6000 de 
curs.'tnţi. Şcolile de solltlur itn<tc• 

„ 

;tic 0 .1.Z. Iuncţlonează ca lnsUtute 
~I centri>. ştllnţliice pentru forma
'"'" zlarlşlllor, ln Berlin. Budapcs
ln. Sofia, 'Prafru .şi Havana. 

!'.:! llni:A ~crctariatul O.r.z. (le 
la Prnga ~ie constituită o comlslc 
tic suulii şi documentai:~. apar o 
scrie dt> pu blioati1 printre care „L e 
Jourtu~Ustt' t16moQ:atique ", re\'i~ 
Ul lunnrrl In 1imbîle enttla:Z:!. fran
cez!a, bf>anlol§ şi :rusii : „Nou,•ellcs 
de l'OU , bilunar de in:formaţi'e, 
ele 1t~t-m~nt>a fn 4. IUnbî ; . .Tntur-
11ressg'raflk". revi.--tl\ ti·Intestrla.lÂ.; 
funouonN1z.i o e:a.s.L de edltu~ şi 
t lp.,gra!le. 

0.1.Z. nro constituit" St'!CliUlll !;l 
cluburi, printre caa-e Secţia 10;.er
nah<mnlă de rotogra(le. ca.Te Qr
i:innii'.('llZă prrlodic expoziţiile ,,ln
teorprcssphoto„. şi clubul Zlarlşti· 
lor aararîcnl. De asemPne.a ari! or
ganizate două centre internaţiona
le de recrettOe: din anul 1959. la 
Vomo. şl, clin o-nul 19w, lt1 lacul 
Bala ton. 

O T.Z. dcccrne:i1.â anual P remiul 
l 11 tcrnn11onat a l 0 .T.Z. si Medalia 
de on oare „ ru li u.c; Fucik" -pentru 
ncllvll••ll pro!eslon.ale şi şti..in\Wce 
cleosebile în domeniul zhu-Istlcll. 
prn [rU npOI'( "iUbStanţfal 1â 8CUUni
le d~ coope111re şl unl'laie ale ziarl~ 
UJor. pentru merite importante în 
tu11tn pentru pnce, c~ooper.Trc ~I ÎJl· 
\•ih.'JWt'l! intr~ napun!. 

C(!J de .tl 10-loo Con
gÎ'e:. al Ol'i:ani1~1\lol ln
hWnatlonate a Zlai.'1şt.i· 

lor (0.1.Z.l nle căi-ul 
Jucri\rl s-.;i.u desfusur1u 
la S.'lfia. în anul 1988, 
.a ale.-. 01·ganel~ condu
cătoare! P re7Jdiul, Co
ml1t:tul Execut•v st Se
crctaTtnluL 

se<:.t-ci..-u· gener.al, J iri 
Kubk:l CC.Chos\o\•ncrn). 

.111i. iur C:C>miietuJ Ji':xa-
1•ull\' u tlatCi. pv nn. 

Presedinl('> onorific 
a losi reales 
Jean 1'1au.rice-Ucrmann 
(Frnnţal. care a rost 
primul presedinte al. 
O.LZ. :.cum 41 de nnL 
Preşedinte ncli\I a !ost 
reales Kaarle No.rdcn
ştreng (Finlanda) iar ca 

. \ u ro-.t all")i tll.' 11-
r,r1mmeu. \'1c·1•1>l'X'wdan
\11 o.r.z ~l membrii 
Cm1111etulu1 Execut I\" 
al a<''-~l.·i at'j:llnl1a\il 
mh'ni;1 \IOn:'llc> 1 ll' prP:;.ă 

µrccum c.1 ~<'l'NilrialUI 

O. l.Z., or;:anL' Jt• 1•on
tlUC'~·rc tn c·Mc Romit
nin ~IP repr<>1<•ntntil. 

Organul suprem al 
o.r.z. C<inf.(rl'"„ul. ~c 

l'Cllll~lL• ln fiC'ctll'\• -t -:1 
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NOILE TEHNOLOGII ŞI CONSECINŢELE LOR 

În preo-ătire w1 stuci i u asupra situ aţi ei pe plan n1oudial 
1n lu na aprilie a.c., la 

C4lro n owr. loc o Teuniu
ne cons.• 11.atluâ. a orgal'lba
frilor ln1er11aţw11a.le •' rc•glo
nale ale ziariştilor, oazdit fi · 
ind Uni,unea Ziarlftllor Afri
<"Qnf. cari! a clls~ut"'lr 1·u.rt1# 
pr(>liminnr al un.ul s1v.diu a
s1tprtl no~lor t el411ologli i tt zta
risl lt<ii. 

O primă dcc,ba.tere a lm$ese 
loc, l.n octombrie o.nul 1r6· 
rut, fa Se>/fo, cu participarea 
•it:(lre:.:enJa rifilor Oroantzaţfel 
h1tarnaţionnle a Zforlşlilor 
IO I.Z.). af Peder4tief lntcr-
11n1f1m11le a Zfctrfştllor (f'.1,J.). 
ul C(>lor dou{J or,OOnlzaţH Ta
llna-<1mt!rka11e /'il::LAP şf 
f'ELATRAP. ai Unitrnff Zla-
1 Jţtflor Af rîcani şi al Conft>
d('ra.1 icl Z1arîşt.lldr din rc'lrlll.' 
A,S.E.A.N. 

La cele două r1m11iurii l11-
l"r11apona10 mrmji<>nnll.' au 
luat parii! ob&rrvtu ori ai 
THVESCO. al Biroul1Ai lntcr
nn1i<>nal al Mitnail (BIT) ,ţi 
ai Cnmiretutul Jfuer11tJ1fonal 
a1 Crucii R<1şll (CICRJ. 

\ f er:.1unea de/htir/ uă a 61•1-
rlwluf va f i c1ah'brnt6 ln l11 -
11lle pinic-.lulie 1f)87. cind se 
ni da publkttdfii în m11i 
multl' limbL 

Pinii atunci, peritru citito
rii noşlrl am e3:trcur t'ÎîL•va 
C'r>nduz1i dfot r •o a nchNll in-. 
truprins1i in Nt1wn tiin 111.'::t
aur1>p1•11e d~· Joh11 LawrenC'e, 
fo$t preşedinte naţional al 
Asm'1at1PJ Ziat·iştilf)r Austra
li<>:tll fA .Z.A.). o aiJtl)ritot~ fit 
mnterl" de tch11oll>[lie zin ri-s
tkti. f.:L r.'i-a mtbhcar cm1ri-
1J.eratWe în .. The Jmil na/illf ". 
bulcitin 1111wr aJ A Z.A .• în Je
brua rie 1981. 

AOSTJUA. Cfm1 12-15 l11 

sÎită dlt~tre rlarişlli dfo pre
~c1 ~crfsă austriu~ti lucreaza 
ru• eern1111 tle vizµallo:nl"t' 111 ,„, dt> 18 cotiiliarie au Clt>e
lat ln informarfcif, far 3 ;:ia
' e smt macl1etare prin intei'
medi.ul ordlnntO'r1Jh1i. Colatin
ra rea c11 1111uicltora th>or1rc1fi 
e.„te co111iderată "eitcelentă". 

BEl-C t A. Colldicuwle be'l
gicme e.ca minea 'lă problema 

11tlll~1t rfi noilor trhnoloolf pc 
ba:a uuu( actt.trd c;u A.sncCaţia. 
ncn<'rald a 2farlf1flot Pro/e
.<ilonlştl df.n BC1lgla ~l C'lt ~i1t
dlcMul tipografilor. A ce.tt a
t:ord inlocwe{lte o conmmlie 
d.it1 a nul l!JSO. car~ dădea 
tl r<'ptul t lpooraJllor să foto
sea..'lca i11 e.rcfusit•1tail! fl.•)ife 
r l!fit1 ''I ao li. 

Ne{1ocl~rile s-au rclllat şi, 
Io sfirşirut hi.nit nolc mbrLc 
t'18G. o fosr semnat. u ri acord 
trlparHt (s-0 11 asociat şi edi
torii). cnre nu prevede rric1 
o rPStrlcţ1a itt prfvinya Jolo
nrll noilt>r tc1mologlf de c:d
r re z-i<qişlil lrişifi. 

nANEM ARCA. Zlarl~tn dr 
la majorlta rco co&ldiatielor 
tlaneze /<1lmw~c nolli! lt>l111 ">
LO{Jii din a 11ul 1!182. în 11 rtru1 
umil acord semnn.t de slndi
<"n tf!le ~iarlştilor şi tlc cele rile> 
tfr<>{Jra/Hor. hl n.eri<ndo 11r
măt0fl fi!. numd rul zîn rl!liill)r 
a crl!S<"ILt cu 200. iar l'el 11/ fi
rnril'<1/ifor a st-ăz ut cu clr<'a 
QOO. 

i.;t,v F.TI A . lnc.d din a11ul 
J979 ztQrl$riL ekt•Jfenf rntrl!
buh1reaza ecranele de 1Jâzua
lf=11re. F'a1Jt ttL a c()t1tlu-. l<t , 
r rcoren unor 1101 lo~url de 
m1111că in prl's<i. La Lauscmnt•. 
de p1lclii, z'ln.rlJtfi rl!alizcazâ 
'llll'Chetarca uuor pngtnt in
ireyl. Nu e.cisrc; 11fcl un feti 
t <'le ziarfştflor şl cete ala tl
cle colcrborare infr(j .sindfra
prmrafilor. 

FJNLANDA. Cei mai multi 
ziari$t i finlu11<Lezf din presa 
scrlsti (ziare şi reviste) folo-
1u•sc noile tll'l1110'10Qll µ11111 ru 
reprodutereD şi ct>recraren 
r t>:rrel()T lor, Folo. ir ea fJl/or
matkff .s-a accelerat <Wpci a.
md J!J85. Ma;orfmtea foto
oraJmor fttlreblilnţa.te de re
viste -Ti11t redliu~e cu 01uto
rul 3U;temulul de rrawmenl 
electroni!: ctl fmagh1it. Unu• 
dh1tre ziare UJ)CrtmtmLeaz4 
un si8tem fnlegrat de trata
meirt ol te.~telQT ~I rmagi
niloT. 

1''RANT A. I n 198G s-a llt'm. 

11at 1ir~ acord cnre prere(ft 
cit „ 110/um uL d.e texte reprt>
d11se de ::iariştt nu po<11e u
pă,ş-1 25 la .~utâ". Doar la u11 
dn{lur cotf<lum l)arf-:ia 11 fi la 
d„u6 coti dia 11e de J>Ni1•C11cf.! 
.:lat hti1 se /<1losl!sc dl! e-cra. 
nelc de 1•fz:11aU:zo re. 

R F. GF:RMA.NJA. Polrlait 
conrenrfe.L cnleafre. ~îartftu 
nu siru oblio11tl să /ulnst•o.sd 
wrmlnalel<' ordt11afe>arcCor. $t 
ro l«t<L $Înt rot mal mulţlcet 
tttl'e o fac. Vrmd cj,Jre $pre 
cmnror<tţlc. 111 1983, dQQr U 
la ţlJ tn dh11re zfarfştî se sllt· 
i t•a11 dl.' (>era ne le dl? rf:1•aU
~a ri·, in tim p el!. tl'llp1i n1t
m11i u r an. r>rn1>t1rtfa a 1un
~ese l a 5 1 lu suta tl11 11:1e· 
m1.!lleo, i11ir1• 1!18(1 şi 19'?1>. 1111-
11tiirul ~rcretarilor rJt• „„dacrte 
n C' r"~tut rle la 800 ln 10.noo 
sl S (' P!:Ttm'.:'fl ?lf () "'"~'""' "" 
ineii I 0011. prln /O/Q,,frl.'.i llol
lor l chnologfL 

GR.ECIA Ziarlştfl 1111 101n
s1•,•r errane d11 11i:.unli:ltl rc. 

IT 1 'AA o 11imo.rfe $i111lla
•n · 11 ~rcte11 dhl Gr1•da. 

,\'ORVl::ClA. l~ c>tr!'ll l 111· 

timilor 1111f. =lttrt~fli <111 h· 
C'"PUt .~a folQ$1JaSC11i dill ,.„ tlJ 
cc mai mult tetmlrialelr nr
dfmttoo re.lpr. PntrH1!t tOtu! 
acord dhi 197G dintre 2iarilih 
~i 1 lpoorafl se pru11cde ctl ul
timii au dreptu? e~clu~h' de 
a lucra cu ai:ran('lr!c d'• vi
z11allzar.C'. Un acord ~1mi111r 
a fost m•Qoclat t11 JJJ79. dor 
a fost contPstal df' !lirtdic11t·UI 
ziariştilor. Deci, in pratn,t . 
nu esre nlcf Im acord în l' -
goore. Momentul o f<1st ~
cul~t pentrtt n intr<'duce ter
mil1ale a/.e ordfna1oa.relor '!; 
zervau mrntflo„. o $QIUfJ 
e3te dff1cil de gdşi t. nla! ca~ 
les i •l pr.fuinfa madLetarU . 
ziarele norvegiftfle irhit - ce~ 
mai multe - de mieri cHmcm-
siuni. iar zlarfŞ?U se Op,Ull 

Ideii de a lrt1mf ero ripogra· 
j1lor 3a rcina machetllrli. 
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OL.ANDA. Zilll'ÎŞ(fi di1~ 71rc
$ll 11crl~ii i11LrL•bulllţ1mza U!r
rn/uatc de orditia1uarc. Se 
J;rmstntit o pr1mcuparc a 11u•rt~ 
Jcio de muncHoru 'tip!J(J1'4fl. 
t<Îmrii fi şe (lff!rtl µosîhllita
tcll ruc-:1 clil rii. Du altfel. acor
tf.111 f11tl!r11c11il lrJ.tre pâţţffo in
ţcro$Olc prauaile t.!ă „ toţi ll
µr1grnfii işf JJr.istr<:<r~ii. s(ujîJe
lv„. Oricum. ei nu 1m su.fe
rii r»urtlcri rlln 1mnct dji uo
cll'f'•' fi11t111d11r • .s<tln rlilr! fur 
/llml i<kntu:c, dClccJ; nu chiar 
~d/ic;rloure eolor tile ::!lttrîştitor1 

POR'J'UGAUA. f)Qrţr zia.
rl~lli dt! Ia un .fi nour cntl
dlan d1'1l cdr- 12 e.ristt;til!' flJ
zuşosu 1crmincilcle orrli.n11h1a
relor. 

Pentru o nouă 

internatională „ 

SPANIA._ Ziar;iş 11l s1mr1ioit 

rttifizl!CIZJ1 acranctlc dt . vizun.
li.Zarc. Ca urmare, num.dml 
ziariştilor de ln C(it.f.dlnnt a 
~porit, ln 1imp ce tiu mifn1L 
tf;poJJrt1fi/c>r a scazut. Cif.1:"1/,'t 
t'tit!diane au i11c·eput .~(i trn1i11-
miUI pnoin'i î fli regi d~ 1~ /1111-
rlrid, ceeti c:e a d1i,s fa rJf.s
r-ur1 t ia. unor mici zto rc W
ua/.a. 

SU F;DJ A . l,.a 1111nteronse co
Lf1Lia "" ,~iJe.deze :ia ri~tii Jo
ln~<'se t criiifaafe!e. Qrdinatoa
raln„. Au incaptit şi, rlt;fJOCÎl?
rltu pe- t(.!rmen lung lllţre 
~iari.,~ti şi t lpaoraf f i11 11robll!
ma. mtut1wtc'frîi, lJ 11 ncord sa 
nJ:W(ll1tii n fţ rMU~t innf'nl'c 
do Jin,ţ!fc ~n ~lt~i· 1988. 

ordine 

in domeniul informatiei 
C<>mitctul O.N.U. penfr11 irr

formajil ii adoptat o seric .dl: 
t'T0pl.(1Wrl 1Jbh1d i1UJ la~U'{IÎ'IW 
11th?f noi oi'fl.lni i1tl urnation~âe 
411 cfotnenluL inf&rmc.i1iei şi 
aom u11 ir:a:/.iei. pro pu 11 ari a.'i.1411-
sa.te d'tl tlil orup <li' iăfl în 
cur.-t da rfo2vo1t4r~. fo <:adrnl 
dP;!tiu t.~rUor a fost 'l"Erl.evo. t.â 
ni>c:asifot(•a. elimi11lirli acfuale
lnr T1le911W(Jtl ~I " tili:llftCOle
lr!r ai> ~la11 fli cal.ca u net cli
~C'mlncrri 7ihere şi echilibra.te 
" i 11fnroiarlei Pt'11'trtl u se 
a!îlaura o mai buţ).ă fl!/71„cwrl! 
4 Tl'Aflililtflor poW.!ce, eaotm-

„ 

mica $i şr>t:i.afo dil.11: ton Ll! ţci
ri/'11. deci ţl dfn cele în cu.rit 
.<le d1Z11oitc re. 

Ci:m1ite&u·I <t ?:ecoma.11dctt. 
loto<laicf, ca Dcpa rto.11U!nh1l 
pent17ti informarii al. O.N.U „ 
impreu1tă cu UNESCO. să ex
ploreze ccIHe de i1U<l'!mte a 
cormer/ldi c.11 a3oala,ţ!He age11-
ti:!lor de pre1:îi din i1t4faln 
1l(!a~l1lio.f.e; ca fi ţfin f./f.rfle. im 
i:urs de lte"Zvolta.re. 

·Prn7)'tm.ei'ilc atlO'µfc.te ur-
mca.zd să f le dezb(ltl!te du A
dwna'laa Ge·1f«ra.lă a_ 0 ,N,U. 

Esecul „ lui Murdoch 

A.sucin((n Zforfşt11or li u1m:l'i
tr"1ll (ILZ.A.J a Intentat o 
riqt1rne h> fa:ţ(I Cu1·11t •F'!!dC~ 
r11 lo pentru a /orfn pe mafJ• 
11at ul rm.•.v(•f R11pcr1 M '' rdoch 
âi..işi rcd·tica i;onsidey11IJ1L ae
'fo 11ilo la 11('1ţiHe tel<rnt2tul1f! 
• "1ll'1rt:it1/c nr1str11 liene. 

l\llntfrut care a fost hmoc:aţ 
rf,, A.Z.A. s-a referi• la (}v

bindfrrc1 <t!!llfţenlei nl'lleri<;r.me 
dt• rătru vttt rmmt tnt.ţ l1d.ul 
m~ilt111CJflQ11nt " N.eto8 Co.rpn
ftlli<l 11 ". Va mnl ami11t111, t;iru
tabil. t'ă re.~p!!el I l!ct. jo.nglertc 

qe~a aclăţe1~ia a avut 'Cl! rno
t1il' tot lttşte s<tttu TV. irlsă 
di.n Stateie Urrl:e dle Ame
l'lall. 

Aau.m, llh1 rd-Och este tu co11-
ţ/fct cu stlpulri/llle J..egH nus
t ro lf e !'I!! rni ul.net w~ 11im 11 ti oa 
şi radiodf{11.ziunea. l..ier1ecr cl
talfi limitaa:.li 11um'4,-i1i btJ 111,( 
fllor deţinui e de cetăţenii 
:ttnifn.f. .Potriuil ltotar.irii 
C~ rt il. ei n11-ş-i oa 1)11t·ea pă,'1-
Lr11 Mtit !5 fn .~ută dfo 111;
/htn'lle la ilifurill?" statli c~
mercmle TV a11st7alie11e, 

f11terve11tta .A81'JciC1ţfoi zt.a~ 
.riştUor Au.stralte11-L a jo~t 
11pri)Lni.tti d11 cel de.-a/ cloilM 
.ti1Wkat de pr;esct - „«ktnrs 
mul Ar.nounceJ:S 1!:<1 u'Î1!1' _ Sr1-
1idaritatea aclor douil sindicate 
" p('n1Hs swtri rA<1rua 11roc~w
lui. ~n-re , a cu11ta~ 1JBSI o 20 ()00 
d1.> d<>fl'.tri a111Matl1•11i (a:prv:W. 
m4ffv !4 OOO ilu d-01.a ~i SO A). 

!·:ş,bcttl Lli.tl M~trcluti11 vi11e 
după un succes · obţhml de ll
ttl /tJŞ-1 magnat. Şi tot UnJmtri-
11a AS()C'ill tfrf Ziarfşt;;IQr Aw1-
tmli1m'I. Di.s1J.u-ta a a1nH Loc 
iii 1U1lll fe!>rua~ n. C, .'ji S •G 

11ttrf nt h• Juru l qc11~rfcmăt,li 
de căire Jt Mvrdm:h a î .11 • 
jlufmhtlui (Trtt;p de prv~n 
„ (iu rltlc1 mHi w 1Jcld11 'Ph'ttil:f' . 
·I n acust fal. M1,rd<>lll1 c<>ntrn· 
lc1.1:rd itt 11n>?.e11t' GO la .~ut.(i 
ci 11\ 11111/sil i;r>tfd1w111'1 auall'a-
(M nll, . 

[:)11 pci rum il-n tl.~1H, iu,ţif., 
ctt t11'ru11fzhmea. /11f M1irdoch I 
s-a spo.Tt.. ulciorul. 

Presa de pe 

continentul 

african 
C011~·h1alllu l aJrJţan urr,, h~ 

mc<lte cd ·mal mfc. numifr. tk 
pu.ti lic~ ~ii pe locuitor. in 
f'onjpa.raf;t:e C'll re~tu l lumii -
tJ.,387 litlurl la. 11ţ1 m:lllM1 etc 
(~~cwitort, ceea cr r aprc<ifnlcr 
tJ mPdfe de fr<!'.'ite .2;5 mtli.
(!61µ1 de fl4!f'S()l111'? pentru tH• 
coficlta.n. tht 11.um.âir de 17 tări 
din. AJtica, Sll bsalw.tla~I(c rut a.u 
u~at 11.n ctilidU'.Lrl $tliliait 1iuma.i 
u,11. cotidia n~bu.leţl~ ce_ apar
f,l n.I! · 111wenmlul şt puJ1lf<:il 81il'I 
reirroduse dttpii a.g~1 ţii i1.e 
1m!,ţli ah'dl l)~. 'l'irojµl depă"-
ş~te 'f'llreon 200() d.e 
·ex<!1l11~lare. Cote J7 Wrf 
rr.prez:inta ·'LO la. S'tltif' d·tn sta
t.ele q(lusft'i părt L a AfrlcH, lill 
o poµu1a.fie âi 40. cla m,i!iorolt(! 
d.e locuitu11i. :Alte 't)eriodice. 
aivmd U!ll tf'l·a-J t1it rc $ ·şi 5C)'QOQ 
<fc e31e~la re 1W4f ln 21 de 
(firi africane. Opt tiîrl. aw 
Af ricii,, sul>sa.:harfc·ne pttb?ictl 
c:Midimie ot cător tlt-41 dl}p~
Şeşte 50 ooo d,e ezempTare. 

Rubt!Îclt tW.lllaltă cle 
ColiSljlntln l:JUPU 
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• Rcd1w~l11 g111.t.1te1 
„C101.1otul„ - Botoşnnl 

o ur~Lnll.uL w1 concu1'h 
de fol rrcpm•lr1JC dcdi
c,11 Conrerlnlcl Xatlo
n<tle a Parl1dului şi t-e
Jct ele .a -tO..a unlvcr:. 1rl 
n Rl.'publlcll. tnir-u con
i;Cl\tuh'C ln c..ire <1U Junt 
PUJ te corc:.pondl!n(i m 
~zelei din p+.:...,tc !O de 
l11t·nlitA11. i.-au ~l.a.balil 
d~!nlll de de:ifilsw·are a 
cuncursulut, lll.'>I Cel in
clL <1cesla sfi dcvln!t '' 
ampld şi semn1Cl<x11lvi1 
refi oct.are a reali tiltll c
con!lrnia>-soclnle a JU
dc\ulul 

• f0<·<·pind clin ulll
m·1 7,I n !uni i m11J, 
„n :ullo "acttnta „, pn.<1-
lul l'.'\ll,v 11 ni R11cl i11te
l<:\'lzl µnli romimc, a 
lnoucurnt o nou(I C?dl
ţie. Ca Jn Ciect1l'C an, 
programcJe sale cuprind 
şllrl din tni'tl şl d(' pe:;
lc hotare, inrol'mutll 
tu rlstlce, d<'t'ln1·11 lil al" 
onspe\llol' rc•mnnl ~i 
.i.t1Jlnl, p rc1.enlatc în 
cinci limbi de lnrM 
clrculaUe. Transm tem 
ren llz.atorilor proi.tromc
lr>r. la nccst nou început 
de drum, un colegial 
salu t rn: otlt de urfirlle 
nonstce pentru o cil 
mal rodnicii şi Temar
cnbllă oont.rlbutie pu
bllclsllet1 fa •euslt..'\ va
cantel('IT pe IHoralul ro
munesc. 

• Cca de a VII-a e
cllllc a FestivaJutul „Lu
cian Blaga" ca1·e 1H1 
dl.!sfAşur.at de ciirlnd la 
Sebeş-Alba. s~ oucu
rnt de .sprijinul a nu
mer-0a.se publloatll. Prin
tre pl'emlllc ucordnlc 
wurooU!or nu fost cele 
ofonite de rrevL11tcte •• n o
mănla lllerllT3 ", „Con
temporanul '', „f,urcafi
rul". ..Astra" (Brasov), 
„Familia „ (Oradea) 
,.SU-ium •• (Cluj-Nopoc:a), 
,.Transll\'anla" (Sibiu), 

.. Tribuna" (Cluj-Napo
cal, .,Vnlra " {Tirj?u Mu
rt>ş), precum ~1 cel 
al ziarului „ Unlr !a•• 
(Alba). 

• Edllla ~ V-a a <.'(\n
c11rsulul literar ,.P oe
sls", recent tnchela l ~ 
C<'ns~ntn. s -a bucurat 
ro şi tn anii nnlerlori 
de sprljfnul mal mul-
1nr publlcfl\ll M1'C nu 
n~lrd.'l.t şi premJI · z~-
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rele ,.Dobroirea noui\ " 
ş1 " l.Jtornt-. re\'iSlt>le 
., Luceafărul N, •• Cun' or
biri lllcrare" (laşi). „O
rizont •· (Tlmlş<Joi11· 11 
. tcaua" CCluj-;tJap.ocal 
~· „Tomls„ lCon:.lnn~ll. 

• In eadrul .. ZileJ1rr 
cflrtil băn(1\ene~. I.a re
ci.acil.a ,;azcte1 . .Flamu
ra „ - Car.iş-Se\'L'rln 
lllOOlbtil cenaclului de 
arealte publki~ i(.'a :ii 
cel nl ccnnclului ,.Co-
nrxiunl " ru nibholcol 
Judc(enc s-au intri nit cu 
prvl':<tlorul şi YJ..'lrL.;lul 
\ l";ainJe ~cian. 

te incr 1'· J I 1 • • .J OOO 
-H ... C• >l! m 11 lnltm
JJ•i• in lum~· 

• 1„1 :\tw.oul Lilero
turU R •mllne :i I -t clr
~:m wt un !llmJ)<.)lt in 
dt'<I C41l puhlkl lkil c
mlur~ c•icnc I d~tlou
lul ci in posleritntc. !\u 
lu \l cu\ mlul $1 rb.1n 
Clnc:uh..'M:'U, M.'l in Bucu:
lnn Bull'1, .\I. Surdu. 
:\11001 Un~hc.1nu ~I D. 
V 1l 1m.111 llC. 

• Un inlt.'r~.,_"'nl vo
lum de pubUclsllcă, ln 
Edlturu Muzic.ală : ,.l>l' 
im n Buuurcşll". tle lu-

PE SCURT 
de la noi 

• Publicistul sl .scri
itorul Radu Cosu u cslc 
din nou prezenl in h
brl1rli cu un volum de 
porlrcl'e şi schlle inli.
tulal ,.SOna tlncu. apO
ru~ la Edltura Cartt."'1 
Romunen..<;că. 

• O deconeclunlă 
lcctw·ă de vacnn1A .tu.• 
o!er.U l'eVi$1a „Ordc;a ", 
editoare a .recenluluJ 
\•olum „Pcrpeluum co
mic '8"1'\ o antolc>Ale 
anunlă de umor româ
nesc şi unlvers:t.I. 

• IuJiu Raliu, rednc-
1.or~ adjunct el ou
bUcaUilor l)elltru copil, 
este outorul unul nou 
şi Interesant volum de 
povcslhll ce se ad.rese..1-
111, evident. copiilor· 
„Guslul m llrului de aur" 
(Edltura Ion Creansâ). 

• De cutlnd a apllrut 
cd1ţla din a-cest nn n 
„CaJclulut de ncan~A
Lum ca ". Din bogatul şi 
interesantul său cuprins 
nm rc\.illut: . .Armele. 
prlmejdkt de llngA no!". 
,.Terra, Ten-a. Terro". 
„Cosmosul, tentaţia cu
nooşter!J ", .. Din Istoria 
scrisului". Nu lipsesc 
obişnuitele rubrici .. Ca
leldoscop '1, „tn lume.a 
şlilatel ", „Lumea de 
Ieri. lumea de azi. lu
mea de mHne", „Cuvin-

llu I . .Roşca. fni:trlJit de 
Dcsplntl Peteco!, şi sub
Jnlllulat „Mu7.lC., l~1 
:.fir) ii ::;I i OCt'PUl ele se
t·ol (1882-1000". Cu
noscu t S?aZ<'tnr dl! lu 
srlrşllul veuc:ulul J1I 
XlX-lea. Tuliu J Raşc.;1 
ne ajulil ~ 1,·c „ 1sti-
1iul m \'lato c:uJt urnlll 
romllneasc:l\. mnl '11l,. 
cen mu;dcală, dlin Junii 
.-inului 1000. 

• t .la l\tlc-lcsc-u. cu-
nM<?utl\ ptnn <icw11 <'a 
poeUi. ~te a.ulonrc.a u 
nel lnteres.1ntc c·i\rll eh• 
ln!'it'm.nl\rl de cf,\lllir!( 
„Oumlnt cnla zl\pt'zil " 
<Ed!Lurn Sr>o11t-Tul'li-m). 

• Slncllo;tl ul Prl'.să 
13ucuresll. prin i\socln
Un &Porll\•d R :r~{ll·lşll
lor, n organizat pen ru 
gav..clari şi ramlitll<: lor. 
cu ocazia Zilei inlerna
Uonale a copilului. ex
eur~ll ln Polnna Brn$OV. 
Cheile Dimbi.>v:doorel 
şi pc Ul.oral . 

• Mcmbrll r ~ncll
llnr Ieşene sl C•ITC?.'il)nn

clcntli judcteni ni pre
sei cenlrnle au oontlcl
p:it la o clezb11tere cu 
lemn „lJltcnsiffcaroo 
confrunttu-Uw ldeolo
.a!ce in lumea C<'ntem
poronft. Crestcr«1 pu
temică a lnllul'ntcl şt 
clezvollw-ea conllnufi a 
s.:indirH mozorlce şi 

/ 

call\'ă. 

• Ln 
ari .I 'lle n'\'îslcl 
nl <'u „ au fost r.~nl 
c~noz,til cu rl 
r>r<.'mlnntllc crin1.11f'!ql 
de c1·cn\i„ .. Au 
- copiii„ or~anl1~l 

revlst..1 „Cronica". 

• „n l'vtsta dr 
rir sl Teorie Llt~rarl 
" ln~tll l11t t•rcmluJ 
Cfi. llnctscu ". <J.1rc p;e 

cr~rdn ln f im.-::1trt• nn u 
\'alorn.ac;e lur.1·t1rl rnrn(l„ 
nl>şll de crlfică. i~t 
ŞI IL'f>ric litl!Mrâ. ~ 
d!nlii on.>mll au r. 
d~t·rnnte hlf Edgar p.,. 
1111 CP<:ntru \'-olumt4 
.. Despre stil ur\ „) şi lut 
;\l arin • OTe.!it'U (~ 
\''I mul •. Usn~ ou 1>1A
nul ~ sc:'.u:i "). 

• .. Clubul Prftel• 
d ln S.b1u a cJTl&u>lmt 
~t.'ll I n l'Carli c'l lt uraJA 
uVindu-l n 'nvlt.at pe 
crit Icu I Adrllln Mari• 
no. Tnlilnlro11 fl fon 
p:-ilejullă de aolllitllt 
ull 1rnel nl1: curţi 1 

.• nc>rmenculfoa ldrll d 
litera I urn .._ 

• R<-Vi:tl.1 bruş.r,ve.a
nH „A tra" a lun.~I de 
Ct..rrind t'NI Ul? <I pat.nl 
ant„lof(ic de textt• a FA, 

o,~ datn o~l9 est• 
'-' > ·ba de o an t"loitle de 
pro;:A r.anLastlcll din 
.set."•lul nn.„tru lnt: tul4tl 
„Trenul cfo no;lpte.". tn· 
toomitll dn .\m!Pln Tu
dorii şi inwlJilă fa 
red.r•lc de va ... uc G~ 
t?t:'a Prefaţa clktU •· 
part1 nl· crlt kului Mlr
cea Ci•1banu. Tn antolo
gle ~int incluse texte 
UpArile in p:udnn da li· 
1eraturA unh·ec:snl!I • 
rc\•Jstel. pretua:e din 
volume. inclusi \ ale 
un<tr aul ri rumitnl.JiBU 
t rndu.'>e special. 



• Jn prlntn_ jumi'llalc 
lunii lume a.c.. la 

~cw Delhi, :t :ivul loc 
• st!JlTinnr 1ntema\lo
un1 pe te11U1 „Lupta 
~:p01rl "n aparlhclduluJ 
I n11Jloacielc de lnfor
~art' Io masl~. <;u n
t't"il prllrJ. preşedintele 
Orgonlzn!ld M1JlelllC~
lur de lnf1,rmure in 

Ma.Mi din \ărilt: ne:ill
nitJht. N Cbakn~·ort~-, 
4 ubllninl ncccs!tnlcu 
punerii nce~lor m1Jln:tl'P 
in ... 1uJbn conşl ientlia!-11 
şi mobilizării opln1e1 
publice tmpolri\'R a
j\arl hcidulul şi. ras1„
mului din Africa de 
Sud 

• SJ>('c:lnllşlii dt> ln 
!lrnw nlnndl!·lă „l'hl
llP'" nu concf."pul un 
sistt'm de rilc:lrc a tu
hulul cinescop rie rnr
ll)Jl marc (10<1).(84) : 
un nmt ... tec lil'hid, care 
s-e l!vuporfi u~•ir, nbsonr
be cMdurn '. vaporil trc'" 
apoi ln rndmtor, unde 
5e condensează ; lichi
dul formal .;e lndreaplti 
d n nou ~pre tubul ci
ncsrop şi ciclul ~e re
pclJI 

• ~\j dollM seminar 
ni t.larlşlllor SJX1n1vi 
din Americ11 L:illnă o 
:wul loc la Mar del 
Plola (.\1 ~colino). Kc
unlunra ~l-a pro11us s4 
anall~u 1>roblemcle 
•IK'd flce ziart Ulor 
sporii vi latino-ame-
rlranl. Au luat parte 
rl"pre1.entan11 rlln Bn1-
ztlln. Chile. Sah-a-
dQr, Cuba, HalU, 
Honduras, Pnnnmfl, 
Cuntemula, Para~uay, 
llQl'lo· R !~1 'l'rlnldnd· 
Toba~n. Uruguav, Ve
ol•.i:uctn, ArQentlna, pre
cum şi o dclegaţle spn
n1olll 

• C'hnrle. A PerUk. 
p~~edinf1>lt• lui "NCWt!i-

paper Gulld • din 
S U.A. isl Canada, n 
nnuntat cl1 !şi va _părăsi 
Prnltul Io :.?-! oc:tombne 
1987. rPrllk vn conli
nun 'ii rlC'tlnil. iu~"'\. 
runrlfn cit• \'lcrprcşcdln
k '11 Fedcro\iei lntcr
ttnl!on,dc> a Zi:1rlştilor 
IF.1 J ), pină la al 
10-len t{lnitte:, al n
t•~tc1 <1rganizn1il, din 
luni" Jnllll 

• A api'irut •. Anua
r ul u.n .s. '8i ", edltnl 
de agcn\ln de presă 
NuvosU, cuprlm:ind celt! 
mnl Importante r
wnlment\l :ilc \1e111 
politice şi economice 
sovietice. Unul dJntre 
caplwtc se rl'ferâ Io 
lnformat!i dc.<ţpt•e $lruc:
turn şi orlC!nl-Orilc mij
h>nct'lor de informare 
tn m1.u.ă clin U.R.S.S. 
in anul trecut. AnuuruJ 
n aparul in limbile en
glt>:i:l\, fruncc:t.A, germa
no şi spnnlolA. 

• Th 1Jul ziarului 
elvl?\lun .,Neue Zurl -
1'11er Z('Hung " - uno 

din princlpaMe puhll
catll clin această \aru, 
t'l'lre 11pnre fără ln
trcrupcre ue 209 ani -
nu e:<1tc dccit de t 1)0 0110 
de ciH•mplnre. dar prin 
r~:;plndlrea sn in in
trealUJ lume, 1-ia1·u1 e:r.te 
lnclW> Intre „primii 
:zece • u I pre-~el oc-
cldcn lnlc. 

• „Laboratorul p l\-
cil " din Malr:i a decer
nnl premiile p1lcil ml]· 
ioacelor dc c1,munici1re 
in mru i\ mediteraneene. 
ACC.'11C premii se atri
buie Mmenllnr de şti
inţii cnre, prin actlvl
tn1en Jur, conn·ibuie lu 
prt.imnvnrefl plicii. CO· 
opcrtlrli sl intelef(eril 
tn regiunc;i Meditera· 
nci. După o consulla-
1·C! prcalabilll cu cele 
d1>ull prlnctpale orgn
ni1.api mlcrna\ionnle -
Orgnnlui\la Jntemn\io
n:illi n ZiarfşUJor 
<O.T.Z) şi FederatiB în· 
tcrnnt1onall\ a Zlnr1şll
lor (F.l.J.) - premiile 
nu fntrat ln po.sei;ln 
prt1C. dr. Antonlo Zlchl~ 
chl (llnlia), dr. l\fabom
mcd BcdJaoul (Alg_eria) 
şi a lui J\llljan Koma
lfmi (Tugoslnvia). 

• Corporaţia de rn
dlulclevlzlune nipona 
,,'J 11.K n reuşit să 

dellnltiveze proiectul 
ceJuJ mal plat tc lcvlzor 
din lume. Aparatul cu 
dt..igvnaln ecranului de 
50 renllmctri are ,.gro· 
s imr a '1 lll' numai 6 ml-
lhnc trl. Modelul este 
incll expc1·1mentnl. s~ 
a preclnw cll tclcvllmnil 
lip „ tnblou u v:i pultm 
Intra in 1m1duc\ia de 
st!rle p~le nproximnUv 
un ticl'(.'lll u. 

• WIUlnm P aley. r.r. 
de nn1. la a ani după 
rt:tragerc.a din acllvltn
le. şi-n reluat funcţia d~ 
ndmlnl!it.rator cfolcs::it al 
compnnlel „Columbia 
Broadcru.ting System„ 

CCBS). pe care t'I rnsuşl 
n tondnloo0 in ltl211. Pa
ley a patronaL prima 
transm11ile radlofonl:ă 
d1re<:IA in J!'l38. cirul 
Sh1rer şi Murrow nu rc
lnt.al dt•:.1>re lnVRda.rea 
Austriei de către hiUc
rlşll, lnr in 19113 n ini
tint o frlaT!e pnpularii <'
mu;1unl'.' TV - „Ziuo Z 
plus !?O de ani : Elsen
howcr se întoarce in 
Normandia". 

• Filmul urll:-l1c 
•• rr„lsch illx la Berlin ". 
rlrc~iU li de tele\•17.i unf?u 
di n RO. Germană, ne 
lruno;punc tn epucn Iul 
Carl Maria \•on Weber. 
Regizurul fllmulul este 
Klaus Gcndrles. 

• Polrlvlt publica-
(lel ,Jncllao and Fo
r eign Rcvirw", în lndlo 
continua clorturile pen
tru cxtinderen recepUel 
eml$lun1Jm· TV pe in-
tre~ ll'rllttrlul lărh. 
.t\.\lCel, ~pecialişth au 
pus la punct şJ ou mon
tai, ln localllatea Ra
wntbhaln. din citat.ul 
RnJni;thnn, un prim 
releu de retrnn.'imlsle 
n pmgrnmel(')r de te-
lcvl-ii une. n cărui a-
Jlml'nt.are se Cnce cu 
njut(\rul unnr baleril 
"nlare. 1 ""lnla\in \'a 
putea recepunna ~1 
wmn11lc>le emise de 
sntchl ul ele telecomu· 

nlcnLU „lnsat-1-B", pe 
cnrc te vn relrammlle 
pe canolclr. ob1şuu1le. 

• Cel de-ni d„llen 
Sfmpozion in ternaţio
n al in domeniul fulo
icrnrl t>l s-n tll·,fl1şurn• 
Ja Lclpzlg (R. D 
Germanu> A a pani· 
rlpr,t 1'1•prei'A'olnn\I din 
Lllrl :.•1clnlil>tc. Cu a
cc„t prilej, nu fost n
nah:t..n li• tcndlntcl\> Sn 

.Cntoi'lori11t.ca act.ual:J. 
l •1Ul :;i cite\·il <!Intre l"· 
mele referntclor pre
tt'nlatc : „Fvtowana c.i 
parii.' nr1:unk6 u mun
C:li Ideologice", ,.Folo
~rafiR - n~llnd:i ~ e-
1mcll ·1 t>I c tn cadrul 
slmf)1Ml11nul ui a fost 
nr~<inl:t • .nl(l şi n expazj. 
llc de fotus.trutll. 

• Sl.'crt'l:1rin lui t'f\n
dureril UnlunU Zfarrş-
1 llor !>O\ 'ic-t Ici o hol firit 
a tcsta rcll tuturor ta· 
drclol' de zhir~U. n 
pt•r-.un11luluJ tehnic şi a 
oilor „pccinltş11 din rc-
dnc\lllc 1.l11relnr, rl\'i.ţ
lelrw. rad1<1telcvl7.lunil 
~.n. 

• ln riraşul nmerlrnn 
Bolllmc1re, ciupii 21!-l 
nnl de npnrl\lc, s-:1 
hnl~,1·1l in('hltlcren re· 
cln<'l lei unuia din rele 
m 3i ' 'c t•hi v.lnre tUn 
h1mt' .Jl l timorc 
Nt•ws Amcrkan". Ro
ldrircn e:.Le urmnri.:a 
prnc:C'.iulul tul mai :ic
Ct'OI unt dt' monopollza
r a mijloucclor de ln-
rnrmnrC? i n m.nsi1 din 
S.U .• I\ Cei 500 dt' 
zlurlştl al lui • .B-:1 lti-
morc Ncws Ameril0 <1n" 
uu r!lmus pe drumut•i. 

• Pc hru~.-. unul 
ncnrd prenlabil. sot.fo
latea nmcrlcant'I „Or
biln Tehnnlogv Corpo
nitlon" o trunsmis pro
~rame de televiziune 
sovlcUce in St.atele 
Unite ole Americii. tn 
lunile lebrunrle şi mar
l1e a.c Emisiunile '-'rGU 
(lcstlnnlo am erlcanJhH' 
caro cunosc limbu rusă. 

• ln R,F. Gcrmnnin 
nrc o deosebită rllspln
dirc c:optere. Ilegală n 
filmelor pe deocaselc 
ie!line. Pierderile ln
duslrlel clnemntogra!l
ce din cnuzn .. video· 
p1r-iterici" tnsumeazu 
5110 mllhi.inc mArci n
nuul 

„ 
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Pe teme gazetăreşti 
(crmrlnuo rc rltn pag. l:i) 

Hc\'olul 1a c:-lc ., st.i rc crin1lnui1 
- afmnn secretarul general al 
pm udulua nostru, tunirăşul Nlcoloc 
Cenuşe.o,.cu -. eu lrebule sfi se ln· 
~tif 1 rtc ca o s tare !it'easc.1 I per
pel ufi 111 toate dumcnllle v1L•\h 
m•nstrc. 

i{('\'11lu11a în presa in:,camnl\ cnn
Şli(!JllJUirca ;dlnjc de câtre hec.i1 c 
nnrist o mcnJrii snle, transformJ
n.'.3 l'l in voca\le, ceea re presupu 
ne rlln partea zlurlr.lulul în primul 
1 inel o rec('pl.arn de profunzime a 
i<-num..-nelnr '$l tendlntdor n"i tc 
ril!1inco;c cfol'turlle de lr<.'Cere lu n 
nnun caht.ile in toate domeniile de 
«cliivl':ll(', pTeoum şi d<'Jl~in.>J1 i.t.a
d1ulu1 du '•>luntarlsm s;1u actlvll>m 

orb prin uc~tl.or•M ctJUtu\11 mn~cria
lclor puuhct1 te 

( .) St• impune sfi cfol'fă,urum o 
J;,r41 oct a. n.ite te• retJca, tdcol >:;1-
ra. s;) inlcllbl11C';i.m munca Politică. 

c>dUCl'l lh ,, pcmt.ru c:a l<1l i .umc>n li 
muncii ~ inteleoga 1n<•1i;ul cvcnl-
111entt:101. 1.i (JI u I cil i n dt•sU. 1urar.? 1 

prucc."UIUi 1 c\'t•IUlionar, inrlu"n' in 
cun:<truc\m s·.1<"laJ1~1ll. pnL 11pJn:a ~· 
"r<'11~l1 . 1n:.l1CC• ~e. <iar dat r1a co. 
mun1c;lilur, a constn1ct111•i111r s.<l('!a
l1SU111lui, u rc.rlcl1•r n•volu\I more: 
este nc<.r<'J tll' '' ac11onn pentru ln
lălurarea ..:r1.1utn11lor şt clt-<ii':b'Un1-
rea cu su<:ce'\ a Jupl<•I de trunsr<1r
mm·c rc\'oluţion.ml u lumli". af1r
mu I J\ 'ai âşul Ni<:ol•1e Cenuşc.~('u la 
f'lt>n:ir:1 Comllctulu, Central din 
luniC' U)ll:?. plennrli al Căl·ei pre;-

Din experienţa redacţiilor 
(Con1L111U1 111t drn pan. 26). 

•r ot pentru i::enet"lhznrca e..'Cpcrum
\ci po1:1li\·e, am 111 ~'lnlwt m("'lr 
rotunde, r~idurl~ancheld, Tele\'ind 
pulN'ntcu mobllf:.i„arc n cnpac111i\1 i 
creatoare a muncitorilor, a c:adaclor 
tch111ce pentru ilmoircn i.lructulii 
pl'tlduc\1el. ~ntru rC?.Oliwrca unor 
produ'e cu pnrnmctn supcrh1rl. 
N-au lipsit nici rcporlujele - ,.P(•
r e nlla h'a c·rcalic i '', .,Noul ·e n~lc 
d in pasiune ~ I rlL'ipuodcr c". .,Oa
meni r nro s11w1 NtJ Iul „Nu c 
1>oatc" ", •q1 - care au !iUrprlm. 
„pc vluM modul cum s~ n·1şle noul, 
rec('ptlvitatea t'lnmenilor lu cerln
telc de innolre a produc1fcl 

llul jUd!!lt' ~n al :;l11dlcat1>lur, n foii 
vohnte „Cn·ut lu tdm kl\ - o l' l'
rln lo pr lorl1:ir!i i n J1rom1n a rcu nou
lui" u r~pun-. din plin OCl'bl ui n
bied.h'. Jn pnglnile o~Melu t"II. de 
ultfe1, şi în paginile ;:nzCll'i, :im 
publlcnt ,.l'l\noul de onol\rc", prc
.r,cnlind rotograt'lllc Şi UX(1ildncl P<' 
c;curt m<'rltt•le, crea\1llc celor IH':'ll 
buni tnventaturi şi Inovatori. 

.<\cc lt!a sint L'ilc,·a din tn• dalltf1-
\ile s~c1!1cc prin cnre nm 11ct1on:1l 
pentru sllmulnrea nctlvltd\li d~ c.-n~
.aţie ştlin\1rlco-tehnlc!1 ele 1~r1 sl. 
~Asind lu o j)lll'~ ral'lU mod~shc. pu
tem spune cft aporlul .:azctcl ,,Cen
hH'rul" Io :rc7.ul latele bune ()bµnutc pe 
ansamblul jucfoiwul nu e..'te de ne
glijat, Rclerlndu-ne ~intetlc la o
l'<$le rczullalc. putl'm artatn cil 

Reînnoiţi-vă 

la revista 

J,'rnm ideologic - devenit co 
mcnt - • lo:;l in:suşl! sl 
dl· C1>!'?1~1 .... H1 al XI.fT-l~a ca 
ln lt:..:1«mlă • P1 ni;rnmului de 
re ;:i :.m·1cllilli "'.1Cinli1lt! mul 
ral d~\'vlli1lc si inninlarc: 
numl~m a l\'.Jmfmiej_ 

CJlilntca nclu Iul publlclstlc 
n I tiln 1• rţ:i h1I de ~n\•in 
1>utcrca :..1 eh: moblll7.a:e n 
Joi' din crcc.u t:.\ 1.Jnei slârl 
cnpabilc să I nclte ln (!)(lgcmţl 
.u1loc·xlg\.nl11 la n atilurHne 
;111a :a\.i tlt.: munc~ .1>1 \'l nlă C 
t'l' 1mplici1 c.:1.1: ordine şl di.ci 
prorn•1\ .ia11 nt1ull1I. indept 
~llfl'onlh•r dr.) 

7.1 11·111t11I - un purlf1tnr 4'e 
m1wn cu prcd1d•·n• Pt1 drumul 
fi\r~:rllor r •vnlu\11innro care I 
1tetlf\.'t<:lt1 p • care o 1ră1m 

n1l ci<' unicat ~I p~ care 11 

flr~c. dup,1 nurncl<' fn1eme1e 
ci, . E1x1ca Ct•1tuşescu". 

.1dlqtnll:'1 de c1 C!.!lie ~tilntt 
I •hnică etc m 1~u în codrul F 
Julu1 N •t\1 in:1I •• Cin1are.1 R 
"'"'. • m 1hill1.'lt peste :111 ll!IO 
'l'1mcni u1 munci 1 ~·are nu 1111 

w1l npro 11w u mic de Clbiectlve 
tonii? sfer\!J(• '1<'tlvtu,,11 i'lrnd 
cf1c11>n\ 1 ec:> 1nnm11;.'ii dep;lştnd 
d~ I '.JO m1llw1nt' Ici. f'ro~rn 
m 1dcrn1z:Jrc a pm<:e.t!l•1r de 
cluc\lc in ac:t.:Al clntimJI 
mul IJltw de 3 I PO de mlhurt 
rnvergurli prin o etirnr n pllt'nnt' 
\"t obţine un i;pQr de p1 nductlt 
aprnn1le H mlhnrrle lcl F1rcş"9: 
rc:il!znre:-i lor i.şl \'O ~pune cu 
prin ceea c-. urc ea ntal nu 
şi creai iu whnt~1-srnn\lf tel\ tn 
ne prl\'e~tt• "int<'m h11lllrIO ._ 
splll'lm cronurllc pcn1rn a re 
cit mni bloc, mal eOtlenl con 
bulin oamcnlli.r muncii dt• pe. 
moo:.el~ na;J.<.l.re meleaguri 
ne.şti la zestrea de p1·0.:n·s sl 1n 
gcnl(I a \Arll. 

abonamentele 

ziariştilor 

~perlenla ne-a nrălnt că i,I in 
ucest C'onlext trebuie ~fi acordf1m 
ceo mul mare alcnilc prezentării 
shlulul şi metodcl\w de muncă r0-
lrisllc de rirganclc I organi1.3\ll le 
de partid, de Uncrt.'t şi de sindlco l 
pentru mobiliznrc.1 maselor dl' oa
meni uJ muncli la octMtatea di: 
crea\lc, lu prţlm1>varca unor inl· 
tlal lve valoronse. Asl Ici, ne-nrn 
rcferll pe larg lu „cercul eolitul 11 ", 
cnrc nu se substituit' oclivilfl\ll d1'!>
ftl:)uru te de combrlle de culitut~ şi 

erlcl~n1i\ ~conomicfl dL pe lingi\ 
roml!!1llc oamenilor mundi din in· 
t.rcprlnden ci. d1mpol.J·ivă, le ~PrlJl
nn in :.-olut\onnrnu opemllvl't 11 Pl'O
blem~lor de ortlfn lt!hnk cal'e C<Jn
dqioneazl\ cnlllateti flroduclfcl Si 
imbunălbll tehnuloJ.!lilor de fa
bric 1\ie. An rcnectnl, apoi, m •>du\ 
cum ~c aplică lnltlnllva : „Flct'l'l r c 
r actru tehnico-ingineresc şl tlc s pe
tlallfatc sl\ rezolve anual cel pu(ln 
o problemli t{!bnlcă sau el~ orga
olzar<' n producJkl I a muncii in 
ur:trn 1rclnllor ele ervfolu". 

11RI~\ 
N01lS'l'llJ\ 

~;1 1tx.rar~.1 impr~ună cu Cl)n-..1-
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un 
de 

gazetar 
interventie 

' 
promptă 

oportună 
. 

ŞI 

Au trecut mulu ani... A ~ll'veiii t 
sume~ul săplâminal<!lur emt lun1 ln • memor1am (savurate simbi\'tă Ua nmla1„a de 11 
o...<\Cu ltâtori) „ne toate, pe1ttru ioţl~. 
tnfmigabil pe li1'umu1•llc ţtiril. t·u 
l'<"t>Qrtofooul în bandulierâ, :iducîncl lntrm de tînăr in tinzettu-ie. el 
pe "1.lndn magnetică mpLe (selE!clulc !HI ftwmut la "'i~<'altl ')lloalft zi:u·as-
„i:xtm-), intimplărl tr".iite printr(' I Icu a .,Sclnroil „ şi .a servH eu tn-
şi cu oameni in telurile impreju- hm1 şi de\•otament politiro Parti-
r~„i dl' muncă .şi v in ICI (re~1.1Ut.e dulul Comunist Rornfm şi a slist ului 
capli\•ttnn - oameni clL'<iscbi~i tpri.n nost.J·~ în dumeniul .sportului. des-
.r1cl 1\•ită1l exempklr-e) detcct~tl cu Ciişutind o .activ!tat~ neo~i\i't. pli-
rndar nefabn<:at .şi po1·111·c1iw\I in nil de litJent, <:cmvingătoore Denlru 
vc lubile cUalogurl (cu o:'atTundere de~vul l.at"C-n PlilCIJiciTft ex-e-clţll.lor 
~-.'.ho!oglcă puncL:Lte in .. µrrn;pcc fizice şl ~por.i.utuJ in rindutile ma-
tore" şi inmul1ite prin ..-1>nntnnci- l\elur de oomen l ni muncii din Pll-
11\le cu lnter!oculon.11} La mlcrt>fon; lrf.:i J10USLl'ă. în sute şl sute de 
'<emrua~ar de ccunper~je lnLelf l!<mtt.-. c1rlicolc. Crlsllan l\1'an1u n ajuta i! 

- - - pJjne de sptrit-\'CJ .... vă~urnor (ele nu prin so·isul Jlll 1ncrlvut n1rşcihi l 
E am litl<•.r( Cin jur citi 31} de s>u\inc carat.t şi de Im·~r1 u.cccslhi- ;,poruv~ sli-şl desrasoa:re ~' aci I vi-

a.ni) ta ., rnJ'm m.111n Bucure li11h1i". ll~ate)). legin~ SN've>nlule c:nisiunU. 1.11c tot nul l.arg11 şi cficntc pentru 
Kl. LEC>a:TE S l !.\11;;$TRU. 1edact<J1' $1 1..,L şueinr ne1.1sţji11pilrat. r'nmili (ll' ucştet·oo ml1;1clirJI Sl)ort.iv.e ele ma'lft 
~I 11tlj1111<'1 . eu, 1cpurh!r. D11mn, <şi aproµint (cu nostlm<"i plN1n1cr1~ $1 de l*t>l(lrmo.n\ft, El n ln.wPJnl 
~nC:Ol'. <lt·'idw; (dor mr:şter şi sl caldi'l prlt•len 1e) ou (oţl cotagll mhrilor noşt.rl pel'~<Wme1'1 sPor l.Jvf 
ln :1luv.l l -SâgoU snu np1'"flp11-url din pi•esl'I scrisu şi nudibvl wnlA cat'c i;:m11Imente l>Lllerl)J<re -ţţe Qî\ntlre tn-
~urbncnne). flii~ \ ch::il•ill de p ur- rogi·ctă cu d11r i.1·e dfspadtlit tl \ ÎL de Ială şi de pai,i•toflsm .fierbinte pen-
fl'Q\funu „„u111mn s11m111aJ't1m": 1 n 1w~ t irnpul'i:? a lui Leonle S l lvcslru rntn lr1.1 vlitlurlla it1'1et)fctt'wlui r<>mfi!flc.qc 
a.tllflWI' de fnrsc 11mknit', ca- de vocilLln llll 7.iarlsllt·li de c:U't•sh i•n marLtc ln111·N!!!l'I 1.rner:nationflilc, 
11mibtlr,llu Al eu de og11ii1t. rf- lungit L:1 u:tmpJun~1telt:' ourr~r;lenc. mondJnfo 
1.1nd in hnh11tc la „unu b11Jll1 ·• ; J\uglL"1ln S ANDU ŞI lfl Jocurlle Olimpkl!. Arllcnlel<! 
il('l'ios. cunc.>t.•ntnal. atent. cu ochll-n lut invoou ro1lc cleschlsli ci1u-e ini-
pal.nJ ; m lnlt> '1Ret'li. oolanjl\ llnnn:1- mile: Sp()rt:h110r $1 .ale sui)<,rlerHor 
rculk:i. mobllilnte de Pele pe -1ccstora. 
„Jf:lznnulu machetei zklrului, CXl1t~1 Crlstl:m Mnntu a l ost un cornba-
„pi.' razn " c-lnd !r<.·buln clt-cs urg1ml SluJ·1·t·or tan~ permnne nt i:n a1·ti~lclc 1111 
l'VWI ln t•'-L!.:inuru şi se fiice& r:u pcn'lwu <.·orecUtudlne, ri.lsclpllnă si 
sun~ul 1,1 j!\lr11. număriil.Olirt'lt m- fnlr-plnr pe terenuai•le de sport şi 
\"Qn,'!l pe secunde. Umur dt' nfidejde past"onat în lrlbune. Ani de ~ile. Jn calitatu 
la sveu. lnvont.nl<tr ln,A'cnlos ele so- de ri.'Cl~cwr şi ;i·ep:rczenfan t ru zia-
IUlll ln reb~w·I de vwtf1 şi de m l ul ~ Muncn". a distrlbult. la 
meserii~ n1>n-avnr in ft'licitl1rl P<!n- • multe meciuri de fotbal mj!U{i ore-
tru Un mall•ria l bun („La (l -ll li1ll, al nrese1 rile de TedM\IC! acelor speclatoi·! 
bdletaş. F. trti:ncr ! '"): degnj11l şi cit: ... cuc se distingeau prin ctbiectiv l-„ tmnchi~i1antă n„ns:iJuntl'l in mo- tntl" .şi cUsclpUnă. Decenii de~-0 rin-
rnenl~· tic inct>rdar C? densupro pagi- du! cl ne-a pliruL. tulw'ar <-elor din 
nllor de plumb. Lerlnlt• ll-11 <;cris sport"1ve jurlll .lui, n fi un ga7.Clat făT;'i \11-
muJI : dni· nven hm·ul de ~t stimuln l'nn tft, .nlit el<' nel.lpsil era ele la 
11erl.~l ~ltm;a. Brl•f · un an11nator .:Wnlmenlc.•.!e de \>jrl .ale l>J>c)1·t.u.IUJ 
p(•l"<Ul\Sf\' dL inf\Jtil)Ve, lrllp ŞI r<Hllf!Ol'S<I'. i nd\)flS0b) la rotbia.l. 
acli\'lmnl in vlnta Urbel : l1'U•> ~I Cu di.'!'P3.l'l (i~1 acestu l culeg t h\!lg, 
wnei P<'rilttl i:im.•li11·h1 ILP QJ)f11ie. Pl·~."'"1 sporU\•i'i a pie-rdul recent b'.t ll!111.at. sfrgu!n.cJt1$ q~ fm!dest. 
dt• int('J"vt'n \lc prompt/\ şi opoi·t.ună 1>e unul din «ondefo:1il ei rlt! 1Jt',im 1' pri-s.'\ romuni1, Asnc-lnt1a presei 
fn pinmonwt?:a şi <>:.:ti ndetl.'a nou- mări me. pe CRlST!AN (HFtlST U1 spo1•Lh•e, au pie1•clu1J un zin:rJsl: va-
lul pc spiq•aln QWen.<;lonaHi u pri)- MANTU ca.te. vreme de aproape k 1'ns ~·1•e, ele la llnera~ şi pihll k1 
gres~lul :lccelcrnf : tnciHnd oomba- Paliru decenfl a slujit cu p;,L-slunc pensie, a dqrut.l !iil,ream \'f~Hâ· Pt'<1-
11vr~te.i1 (rlc 1~1 ironi1:! ~ub\l'l'c pi nll rubricile de SJX!l'.~ nle zfurelnr rt•:-lurMI de gn7A..Ji~1T. 
i„ „„r 1 1 1 •„ ~ l " •. Scintd.a", „" l unca•• "I ·ale ~itll'Ltlul ""' "" l"B.sm ooro.c; v ş M u'c. nci- "' „ Aurel NEAGU 
.sl\•611 de spe<:ialitlalc ,,Sportul·•. _ 

F'oto: Corneliu l\IOC..l\NU 
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cenTAALA 1nDUSTRIALA mecAnlCA '''* 
1nTREPRlnDEREA De 

mecAn1cA PlnA 

1Mec11t6 in codrul progtomuh11 \OU •I.o foh11cq(ie 
ltrlll6toorefe fam1l11 <Ic. r~r otr.ar • 

- Aporoto şi 1ostn1m ... 11tc de 1110~11ro ~· co•llrol dl · 
metisionnl 

- Aporotn Ji meco11i~m" d'l' orolo9arie 1nduslnalo 
- Apo tole pr.·ntru conu oh1I n16.rim1lnr termotehnice 
- Elemente de c11Hort1atiZQf<: l1E-ntn1 rnglmeo fJT!!• 

siunllor ~i tempe101111llor 
- Scule>, po(4sc.ule. dlsp07,1i11e '' molri rP 
- Produse d in c a rb lil'i mPtdllc-:> ~111 1-ari tţi l~ 
- Si:ufE.' dlamo11lote 
- Piie sl rospcfe 



ln imagini : 

t. Ceas temporizolor pentru loborolor CTL 350 
2. Ceas prog ramator CPA-ZZ-2 
3 Programator pentw maşino . de spălat ru fe PSR 340 
4. Tahomet1 u electromeca nic unghiulot 
5. Tahometru portabil LZ 60 
6. Tahometru eledromeconic oxiol c~ scolă unghiu·loră 
7. Contor de debite.cu roţi ovql~. 

lnTREPRlnDEREQ DE mecAnlCA PlnA 

BlJCU RE·ST I . ~ 

• 

Str. Popa Lazăr nr. 9-19„ tel. 3150000 
telex 115'83 



Do lor i tă avantajelor deosebi te, sculele diamantate sinl folositP Oli rn mojoritC"lleO 
muri lor industriale, pentru prelucrareo unei gome largi de motcr1ale co : metale fer 
şi neferoase. corbL•ri .rnetolke srnterizo te, pi atră, beton, ceramică , stlcl6 şi sticlă optică. 
iri aproape toate procesele de producţie moderne : recti ficare, debito1e, gău r ire, honul 
lustruire, lepuire, trefilare e le. dorn.:?111ul aplica ţ ii lor fiind în con tinuâ CY.tincJere. 

IOTREPAlnDE~A DE °' 
ffiECAnJCA ţlnA W 

INTREPRINDEREA MECANICA FI 
eucur~tl - R 

Popa La16r, 
1 el. 35.oa.oo ; Teier t 
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Şi ••• cop111 
• econom1ses 

la CEC ... 
Deprinderea ele 11 economisi est e 

foarte rolosJloue in lntreaga vlaţl. 
Pentru cil s4 se formC:Ee şi iii se 
dezvoUC'. trebuie ma! 1ntU insu,Şltă 
din anlJ ciopilirlcl, ca oricnre aHi 
dcprJndcrc. 

DE ECONOt\IIl Şf 00NSt~1N;\
TfUNJ. 

dori ni e. Proprii ''ir,sh~I 
inuripate. 

Alături de fomille, de şcoal li. de 
cducMea tinerei gcncraf li in splrl· 
tul economici se ocupă in mod sta· 
tornic o instiluţle astăzi bine<.:unoi;
cull in rtndurlle prietenilor eco· 
nomfe:J de toate virs-t ele : CASA 

Prin acliunnc iru.tructiv-cducali· 
\'e pc cue Ic oriranlzeau\ ln strin
sâ colaborar e uu unllllţllc de in· 
v:i\ll.mant, Casa de Economii şi 
Con'\emna.11unl unnllrcşk C'IL, od1\tti 
ru însuşirea cunoştlnţelor colart-. 
elevii l i nteJea!fii ro tui economi· 
.slrii, să 'iC tueast•i1 cle rlo;lpA si l.l'i 
ntHi~~~e m ielle economu dep usu la 
C.R.C. ln scopul atlsfac-cr U unor 

I.a lollt„ a ceste cerin\t" 
Pt•rfect şf cele lrcl Instrumente 
<-conomislre :.Pfoial dcstlnate e 
lor, t•arc constilule prlmll pql 
c•nlel1 e..-onomis-lrii. f'$t \ 'Orba 
!o h: di! {:Conum:1 cu umb~. 
ceourne de e(.~>n<imll ş«>l.a1·„. fi 
uuretdc dl! L"COnvm\l p1mt111 
- JdC\•draf,e ,,cllJ11 d e , .1z.1t1• 
~rotarului ,;ohlb:cult şi c;uml>Alat. 

e FOILE DE ECO
NOMII CU TIMBRE 

CCJllSlftuU> prfmff paşt 
pe calea economisirii. 
Şcolarii dhi primele 
d11,w;e le utllizea.zd ccu
numbirtd iumele mici 
de C(lre d&pun, de 1 
sau 2 ltif. Cum ? Prin 
_colecţionarea." de tim 
bre, ca re se (lptic4 pc 
foile de economii in 
~P.nilile de.sti11ate rn a
resr sct>p. O foaie du 
e('ommuL are lm1Jrfma·1 
un timbru în t'trlQffr<' 
de I leu sau de 2 lei 
~i cuprinde alte 24 de 
casete IU1eru, PI! i.:11 r~ 
s'' aphcd rfmbrl! J>C! 
mfisura C'11m1><irdn1 lor. 
O foaie de economii 
completată C'U timbre 
J>O<iţe fl în valon.re de 
25 de lei sau de 50 dl.' 
lei , in rapprt cu ualoa
rca timbrelor aplicate. 
Fofle şi timbrele dl! e~ 
conom ii se pol procura 
de la 4ni(6ţile c. ~.c. 
~i po~rale şi ~ la 1Mn
datarll C.E.C. dfo ~coli 
(înv4ţliton anu profe
.sorl). M leii depunt11orl 
pot solicita orfcind res
ti1ufrea. au melor econo
mh111e fn acest mod, la 
uricare d intre unEtdţile 
menţiona te. De asl?1)'t· 
nc11 posesorii foifor d" 
economii cu Hmbre 
pot $olicitn ca s11mcl1• 
pe care le-au e-cono mi
sit sâ fie transferare p~ 
llhrere d(' r conomll. 

• CECURILE DE E
CONOMII ŞCOLARE 

Sint o mică enciclo
pedie in culori şi se 

pr1.1zi11 11i .vub forma u 
nor car1011aşt• t lpâ rit a 
ro re.rre şa iiu„tra1il su
ue11tfoe din diferi re utt
nt('nil : ~tlfnfci, nrtă, 1$
wrio va1rlc1. literancră 
ctc. Tematicile n1:c11tca 
ue larg ln tere:t siut 
arJ.tpatc ln Jo.eluri, un 
set complet cuprt11::ind 
<:f!ce c1.1c1irl de economii 
~colare. Un coc art• o 
t•afo11r11 d.- 5 lrl. deci 
valoar<?a umH set 
complet esw de 50 de 
lei. 

O vizirci la oricart• u
nitat r C.E.C. ponr" sa
tisface dorhtfole t>leci
lor de 0 ·1i procu rn 
cN·urllt• de economii 
şcolari!. De 1ucme1100 

OCCSI 1111tnm)('llt 11" ··
co11omlsire atrnctiv mai 
P<>ME' fi prCJc1trr1 t de 
~leVi in numdrul dorii 
;el de la unitdfilt> P1>1-
1alc, ca şi de la mmi 
datorii c.r. c. di>t .şcofl 
rinvăJtitori fi ptufnorl). 

Re.\! itu!rca S111n<'ÎOr 
~c poatf.' e/cctua oti
cind , potriuil dorinţ<'I 
posesorult1i. dt' orlr(fre 
dintre u nitiitile amf11· 
rire. 

e LIBRETUL DE ECO
NOMII PENTRU 

ELEVI 

Şcolarii cnrc ~!-1111 
il'lSU~it prim'l leetie de 
uonomiP. şi au dl'renil 
~colecllonari" de foi de! 
economu cu rtmbrl! şf 
de recuri de economii 
1111 posibilitatea să-şi 
de.zuolt t depri11derea de 
a economisi folosind li· 
bretul de economii pe!l· 
lru elevi. ŞI prin in-

term<·dful ucestui llbrCtt, 
mkh depuncltori t:u-
11otc saftsfarţille PI! 
t'are ll' O/t'ril deprlndt>· 
rea de a 11co11on1fş1 : 
c·utrtpdrarl.'a din banii 
proprii a unor vb1t'CI<! 

mult dor.fit', nucliria 114! 
o of Pri daruri pdrintt· 
lor, frt1ţf101 , f)rlcte1u 
lor ş.a. 

l~lbrelclc de 1•t·1J1111-
mll pv111 r u dcm s„ r
mu d(' t•aself! d1• e::11-
mn11il .şi:ol4rti, care 

f tLllCfÎOIH!O:Zh În 'CO 
~; au clrc-ulaflft n11 
l11 1·11d rut casvl dt f 
nCJ m h $COiare care I 
<>mls. Se pot tU!pun' 
rk~ ,ţume, ln~pind 
o depunere tnfftald 
I leu, far resWtJu•fle • 
eJemuraza. t·a şt d 
nr rile:, 1111 mai 111 Cii 

dl! eco11010U $C0 

llJ 
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22 DE ANI DE lA CONGRESUi Al IX-LEA Al PARTIDUi 

Mari ctitorii 
ale „Epocii 

Nicolae Ceauşescu" 



Epoca 

NICOLAE CEAUŞESCU, 

epocă de aur 
- -
din -
istoria 

mult imilenară 

a patriei 

„Din momentul in care partidul mi-a incredinfaJ 
înalta funcţie de secretar general nu am avut 
odihnă, zi şi noapte - aş putea spune - gindurile 
mele au fost cum să slujesc mai bine cauza po
porului, a partidului, cum să acţionăm incit să 

înfăptuim in cele mai bune condifii minunatele 
idealuri ale societăf ii socialiste şi comuniste 
pe pămintul României". 

NICOI.JAE CEAUSESCU , 

1 



2? DI ANI DI ll ISTORICUL CONtiDIS Al IX-114 Al P. C. 

C u :?2 d1• ;in1 tn urm;i, la H} 
Iu lie 190f>. vnrhlntl d1• la 
lnt1ltn ldhUnil <t forumului 

r11•:rn11l<>t1lur rnmănl . to\ 1r·i„ul 
:\ k11l .1p ("l'~l l .... l'M'll ,u·;itn : 
„C~L DE·AL IX-iea CONGRl!S 

.u . PAllTIOUt„Ul co~· N l T no
'1A:\ YA RAMINF. l'ISCIU~ C 
f, I JTRI" UF. .u ·n r I 'l'ORlr\ 
RO,IA ·u.1". 

Cu\'lntl:' <'<' <;mh.'li7.llU C'U n•11mr
c-ahi1.1 f<'r\1l v t:dnnttrh "e.mn1fi c·1-
tiUe lno'.lrclul forum. ro..-.Ute de un 
.:indtl••r ~enl'11. de u n cuno.-.c.,l•>r 
prn!nr.d .11 rnp:wilftlilol' CI L'a to:11'(' 
nln m 1 ·lor lo c11•1<i tnr in uri(.şe-
1,, ,„,u, .,r „, polen\e ni<' unul r o
P'•" , 1•- I cun lrui1>~l1• dl•-. l int•l1• pnn 
proprllJc <111.- r1111t•ri. P1•ntru ca. 

1l"-:1l 1 \;ir. C:onl!rl'":il ul JX tra 
'H• ino, r ris cn un l'' ' c niml'nl d1· in
.St'ttlniltate c..xcepUonlllll io ' 'ial11 
p:i rtidului, a i ntreS!il \lirl , care a 
m:in·ut o 1 tnpă nouă, kiticl i n 
1!1".c\'olt.-.ren societii\ il rom1ine) l i, un 
monwnt l$1oric, d r cnt iluri HI d • 
' l•ni l'{' ll c;ucinll„t:i '> i COnlQni<; t J "\ 

patriei. Penlru că. tntr-ad1• ··1 •• 

i 1. r-1·h forum ('nrnuni'il d~· ,,l fl n 
<11111., d1 '..-nll n lunrmnl poporul 
:u 'tn1 cu o 'ltrat••s:1•• ci· <li'1\11 1 1r • 
rl. ln„ ~·• )"1:1 '."ip<>rli\";'i, ru un v.11t 'li 
eţ1t~,ul11r pi C11tn1m elf' m11n ;\, nll'· 
nh s1i pun;, 1n \':1lo.1r. m 11·lle 
"" ·r• 11 rr\'c1lutwnnrr ni<• mn~f'lor. 
prn.:!T'mn pc t•:'lr•• ron~rf'-;cl1• "i 
, 111" [ •1 n\rlf' nnli"nnlP 'lk p 1rt du
lul lin P<'riond'.l ultc>n 1.1r; l••-n•1 
ampl1fknt n1•ront1•nil. fn fine 
pentru că dedzllle lndraz~'kli'. 
cnlL'I 11 "tOtrt? '5i 111 i••ntfirll(' pr<i;irn-
m1tllC"C' ulr Coni:r<'„ulut ni l X ·h·.l. 
n1<' lorumi1r1lor c .rri- :iu urmat. 
purt inel JlN'ct<'n J"f'r:.onalllfi\H !',.,,_ 
C>minc•nlt' n tovnr"i-;ulu l Nlt'<1lru.
Ceauscscu, au determin.l l mut..1Ul 

2 

Un moment istori 
În devenirea 
socialistă 
şi comunistă 
a patriei noastre 

tn1101ln.lr•' 111 h111 t\•1in; ro-m l~t·r 1-
!1\ .1 s11c-a•l.1\ll n r111.,,lrc. fn nivf'l ul 
~i c.1tilah•.i for \t•lot d•• produC'\i •, 
c-:1. c1,. nl t fo\, „, în 'u udu .1 '~ 
cinl.1. 1n cnr;1<·k1 u l l(•hHiilrrr dt• 
pr „ tuc \i••, u'li:u rlnd 1·11nt inu .1 in· 
001'11 •' a p<lll'll' 110i1'l l'I' "'I< 11110,h!, 
Aşada1·. dc..;pre i 11:-cm n fli m tM 

dL'ft<.\•hit I ·1 ('<lll'1 '°e'>ll lUI 1l l '(-11, 
al p:irlsclulu1. despre c:~a cc l 
nmre7.ent.:i~ el pon tru n.ii ~i d t:> ~b· 
ta;r1. d„11 ,, pcti t nt ,,_.1 Ic mlim.>, 
,. )l·h •• ,,. ru p u lt•rNI dt CTIOVIO!l•'I ,. 

•• r.1ptdor marile o;j profundl•f,> 
l• 111,fo•·m.1rl rt•\"ohi\1C1r.!\r1• pr<xlu-
"·' ln lrial(' dnmcnillc \'11•\!1 •'I 1111>
mi '" -,11clnlc „1 t)r>lll1C1• 1·om.-inc-11 
şi c-ciroro p resa le-n fu,,~ un crr>
m car udei şi entuz iast. un sus
\ inulur ll·rm ş1 ron.~ca,•cnt . tJt 
nădcJd1:. î n poC1da a muli~ ~I 
f1·luriw d1ftr ull 1\1. ,1 'ldlnC'"irii 
1•r, i'1'1 .~rnn111111t 1• fli• lllllilllt>, pr.Jjl'J.

porul 011-.tru ol -actliuii.11 illl tl lll 
noi „, mni·i ,.,l<lrt :n'U\1••1 ... il·· nn
\lon;ile, I llurlnd o econ<im'~ modc·-
n·• arm„11ltl 1-:,, '>i Jtno1rn1c 111-
f u Oli'><'\ 11 I m·runl •nit ~ul 1111 
mel(';U:~urUor străbune. To:i l1! m1-
ddtJ il1· d1• m.11 hht•· l 1.:1•1· H'>plru
t11k· nn:"t•·,. " iii urrn~ cu dou..1 
tll-c•·11h au tfo\'l•nlt o 11•nl11111• vi~. 
polp.1h1l.1, t'1·N1 ' • cu11! ·r..1 :w~·•!l' I 
!>ed 1:1tle. ,•,,r '°'"'te s<"u:'Ui. c.rr, 1.:
u:n1ttc-llt· Uth•I •'J"lllt'.l tnl ••!!i O !.':'1l· 

~-.1 1··· p• rl 1 Pt' •''"·' tm·:lnfun I ih.IJ 
I\ '""'on.1ltt..1ti i 11 \turi t. \h\';J-

răşulu l l'ICOLAE CEA U. F.S ' l . 
DM I. Dl· l'XC'I J;TIE. ·urc. h Crin
i:r• .ul ;t JX·I•· li ':'J,1• l duhu, u ! t 
i11v<.•sl1t. pr.111 \.' 11ntl unan11n.1 :i 
lnt UÎUI OO'llru p 11Vlr, Îl fun"· 
\i.1 'Uf'rt•m.i •• "'''<'r"~1r 11· ·u 
:11 p.'lrtidulul. O\tliL m: l'XC'EP· 
TIE. :l!mhln.r "'' ''i1ion.1r l!"~l'll 
p.1tri ~l ~· revoluţion:lr in!1 1\'jr 1t, 

l'rr1u i nl1 l' ci mi nN11n u lu i, ( n.,. 
id1·n lsfi<'<1t <"a 11ime 11i nlk lneva 
111 l<'r(".('h~ ONl'>ll"I' 111• llllUI nr. 
~ll f, D l' J.;XCl:J'Tll;;. t·• 11 ~ 
r1m .... 1crr:1l t11 t rt'a1m v111\ .I 'l 1t 
lJh cltvv111l<.1rli 'I lnflorlni 
c"n te.nat1? • ţării. r11:l 1ciirll el 
ll'Cplcle 1~c1e m nJ inollc de pro 
St c1 \•11it.0 \ U!. cauzei 1>acli. · 
mulL11 ş1 c:om11nlsrnulu1, aducind 
o c unt rlhul1e de lne-s11mnbiln v 
re lu c1·c:,tcrca pri!:.llc;iulul 
Otl'1 pc nrl.'nu lntcrna\jonală. „ 
ex1·nwlu în t a plll şJ cu , •inl I 
holul bru\• o l ţlrii ele tem 
rtrc $ i 1nra i i urnH•a:r.i\ l'U 
nil 1t•i:1i min1 I Oins lindu·I co 
din\:\ t-l·:tdinf, - n 'cel iubire
cum alil de admtr nbU. d e ! ru 
spum• µn\'lul in inuripalclc 
\'crsuri. 

Gh ulîr<'ll oovutonrc a lo\•ar 
lcolnc Ceau'j<''\OU, gindirc ia 

vomlă inlr-o operă de prooort• 
monumentale, ideile. lezclc şi o 
ti1ril t1 $:tic d e rcnlâ valoare pria 
p i;.11tl şi 11rnc1lri'\ , J)lltrun e de ad 
cr.s drn~o,j" l mull li rcsponsabl 
tnt r fal 1lt' de iin<'lr nn11un li oo 
Ir c. ' Inu ln temelia n t.Ot ce('a 
libe ri şi demni, am t'l lloril în at 
:mi. D ii;punc-m ai.lf17.I de e> cc1)n•1m 
nt11dl'1 ni1 1nflorito:1n·. cai·" 5" ra 
cnrdl':u.l continuu la cuceririle 
\•nlu\lei lehnic1hşti111\ifiCt' o t"C~ 
n t•mle cnpnhil•• i;ă punii in ,·:iha• 
n? ritrei:.ul JX1lcnt1al mawnnl şi U• 
rn tn ol liiril. s;l-1 Mn1mlil:le1.e ln 
<lcpcnucnlil st ~mv<'rnni11tl<':t P:>ll• 
11c:-i dl, nmpln ··• ·c rn\lonnlll a for• 
\clor de prodm·~it.! P"' int reg teri• 
torlu' 11alrlci :1 ridlcnl ln n vuiţi. 
nn•t uclcl\! s; l'X"c1lll[I~ 1 n lludntl 
inl'l'<'1T1C1n1tc> in 1111.nrc şi inape>lere 
t-cun11mici1 creindU·M.' aslCcl condl• 
\li c~nlc de: munci <;I viaţa pentnl 



. 1 psbiel. tt'lru dc.'Ose.bire <le 
tuli "!1tiat•• .Au c11nt1scut şi cu
n:il10~ u~lpli\ dt!Z\'Oll .tre (actorii in
ii~ ,1 de c.1h'<1ll' şi de eClcienti'\ 
(III 1\ • rl dl'~rmin:m\l pentru creştc-

fatl"Jn ritm sus\mul a ''C:nllului 
~ional _ care a sporit in ~nit 
Ml tn dt: .!2 d~ rtrl -. peni ru 1 nn
r1<;~,rca Rvm1inlt1 pe calea prng1·e
~lu• nwllllotcrol la t1vim n1>un 
rt\c.1iu(1 t: <aKn.r.I, 51! tran~-pune in 
ţ at4 cn et•n.-wc\:t'n\n programul na-
1fonal de · rumform::u-e o naturii, 
d fl'.11.n:.a.re a unor produc\la ngn
cck tot rnal m:.irl, sigure şl stn
bll.t! &• infllpluies<' cu succes pro-
41rmmel! de C<'t'cclarr şlllnUCică. d~ 
c!r. rnl!Alt: tehnulo:;lcC1 ŞI lntrodu-
l'rt a p1 o.i:J'l"'ulul tehnic .. ~pnr~tc 

nrtnll'f!J up1 cuntrlbulla lor la creş
ll'rt:ll pl"xiucll\'t lt'l\Ji muncu. ln oc
ccltrnre..t p1oduc11et. 
o more nmplco;1re cunonşte invâ

ţAmintul concepu 1 i n · r-o strlnsa le
ptul'il cu ct.:rce1arca şi produc\ld 
Atlli fÎ cultura na!lonrda. viata •Pl
rllu11l4 a lâr11 se îmbogăţesc an de 
;in cu Qj)CrP no1 şi \•aluroase. Da
larllo1 cr~lerll fn rllrnu r-1 Tnallt
" \'l'n1Lulu1 natlonnl. sporesc ne
rnntenl Lmtăsl:irca onmenUor. ca
J1•atc•a 'ic!lt tm· 

De !t de ani lncoacc Intre.a~" 
tllri ni J>l' intnt1~c11tJ c:a u n Imens 
p nth:r. rhncicA nlciodat!i nu s-a 

consu•uH nlit de mull, aUt de• lrnl
nlc şi tle rruml1'S şt in allten do
men11. S-au intlltat circa 250 de 
plnlformc Industriale, s-au cons
truit >ute $1 sute de cupaciti.l\I a
~rOZQC!teh11ice. s-a schimbat tn!ă-
11şnrca tuturor aşc7.llrllor ur-bane şi 
rural.:. cc1n.c;Lrulndu-se mtlloane dt: 
11par1nmc11tc. A fo!'l t 1 cfăcut11 in
treagu rt!ten de comunicat ll, acilns
tn inc.Huind fn sistemul său şi Ca-
nalul Dunăre-MJa·cn Neagră , unn 
dintre cele mn{ iirandloase con
i.tt·uctll de ac~t gen din lume. S-n 
ct1ncepu: şi se re.ahzeazd un \•n.sL 
pr11uram cft' hldronmellora'll care 
mod1Cld fundamental insă$1 geo
i;rafln pi1mîntulu1 rornânl!sc:. Din
tr-un tî•t muclrlos, plin de rezidu
uri. Dimbovlta a devenll. jntr-un 
timp t't!COrd. o magistrală c:u llm
pezimi de crli.lnl ; vechea cetate a 
lut BU<!ur devlne ~ub ochii 
nUŞtrl 'l Impu nătoare metropotti 
mod~nă. Odatil cu ea îşi schimbă 
f1i"lonumla şl cetelulle oraşe ale ~A
rii, precum şi sute de locallUlH ru
rale. rcallzindu-se a.sLtel cu succes 
cel mai amplu şi mal indrAzneţ 
pro1ţrom de sistematizare a lerlto
rrului. tle cons11·ucţl1 de locuinţe şi 
. ocu1l-edilltnre din multim1lennra 
noastră ~torte noUonnlă. 

Co11irrrsul llJ IX-iea a marcat un 
mument de râScruce î n gîndlren so-

H1d rocent raia Porlfl~ de Fler II 

clal-polltloi tl tn _p raoilca revolu,lo
narl 1& ctHflclrll •oclallste, promo
torul innoirllor rund seeretaral r e
neral al pa rlldulul nostru. Au fos' 
inllilurate cu lndnhnealA dogml! ş1 
şn!Jlonne. teze perimate. invecblte. 
viziuni simpliste, statice. liniare a
su_pra lumii. de...ciituşindu-se nstleJ 
energiile ct eatonre ale pe>porulul. 
S ·a..t filcu t elo1·lurj st:Arultoace 
pentru ot>lgu1·al·ea unei democra1H 
11utentice. reale. largi, penlru sta
tvrniclrca le~litQ\Li soclallito şi u
şewrea lntregil ncllvltâţi pe teml'
liu durnhllă a principiilor şt nor
rnel1r e ticii şi echltătli socialiste. 

•Cu deo,ţeblre se lmpune relevalA 
grija cun'ltanlli a tovarllşu lul 
~lcol;ae Ccnu-,cs<'U pentru cr~~h·n"S 
rolului mnsPlor tn · \llt1'tl soclnl•po
litlc1i n Ulrh, d<? numele său. 
dti initial !vele '\:lle lllnd legată cre
a rea unul sl<Jtem democratic ori
&lnal. a unui sistem unic în tel•Jl 
sflu. care n11l(lUrâ oamenilor mun
cii, Ind iferent de nattonaJltale. par
ticiparea neml1JocllA şi etectlvll la 
dezvollnrea. ndopttaren şi lranspu
neren ln vi.aţă a luluror ho1ărirl
tor care pri\lesc mersul i nalnte al 
liiril Poporul a devenit cu ade\rli 
rnl stăpin ~ soarta Iul f!urln
du-ş; prer.tntul şi vlltotuJ de bu
năsiare Si Cel'icire aşa. cum n du
reşle. „CU POPORUL Ş.I PENTnU 

3 



I Dl LA ISTOIUCUl CON61lIS AL IX-lfJ\ 4l P. 
f>OPOH' ', tt lll.'>UI t•sl <' cfovi2a sub 
care muncim. constrnlm şi I.roim. 

'.\lul.l\ii vrorundo s-nu produs in 
:mii ncc~fla şi in con~t!in tn onruc
n ilor lntlndi, ceea ce işl g~te o 
!'f1 '1luc11<) expresie in inalkl rtls
pu ndcrL cu ('utc e1 actlon<'<iză 
1„mln1 lrn.1p tulrea lln1ci Politice a 
parlldulul. Toate «<:estea sînt ro 
dul Vll.')lel, intensei şi sustlnutcl a c
uvlhl\I 1c1t'ol!'lgict: şi politice. de 
ctl'Jc •r.? 1 volul 1onnn1, pntnoUcli a 
11mselur. µenlru culllvarea nobUc
lor !clea1ur1 suciaJlste ş1 comunis
te. s llmulnren gf11dlr1t innouoarc, 
&<meruli7UI ea trd.sături!Or. alltudl
n0or Şi comportamentelor :înain
tate. S-a afirmat astfel cu putere, 
dl'-a lnngul tuturor celor 22 de ' 
nni care nu lrceut de la COlltfl'esul 
al rX-lcn al partlclului, o concep
(lc nouă, revoluUooarl asupra Jo
cuhli ~I rolului conşllin(et socllllls
tc. ca raclor d.iuamizntor, propul
~or ni i: rnndionsci opero do forma
re n JlOU ~ OC'lCWt(L 

Evident, t> contribu~le do c~a 
mai mare insemnutate in vasta 
operă de formare a omului nou 
şi-n nclu!!·O Pl' ('Sa, n cl'11-e1 misiune 
o !ost conturată cu clarlwte. înlr-<> 
vlv.iunc globală şi mobilizatoare, de 
secretarul generaJ al pal'tldulul. 
încă ele ln inuita tl'lbună n Congr e
sulu i al 1X-lea .. ,Tribuni a expe
rienţei inainlate, promotor activ 

a tot cce.n ce este nou ş i avansat 
~ubll r.la tovarăşul Nicolae 

CcauŞlscu - prei.a trebuie să prac
tico sistematic in pnglnUo ei largi 
schimlluri de opinJi in problemele 
activlta jjl de partid, a le construc
ţiei de &lat, economice, culturale, 
C'Clucati\'c, ca şJ in rute probleme 
de Interes obştesc" şi, anal lzind in 
spir l' c.rlllc Jlpsurlle şi n eaJunsu
l'll.., d in df\·erse sectoare, sfi dez
vălu ie „<'l:uzcl o acestora. urAtin
du-sc c::lUlc pcnlru inJâlurarea lor". 
MaJ cerea atunci secretarul gene
rul a l pu..tidulul - şi n reven it nu 
o dat.l nsupra acestei idei - ca 
„dO?.bulerile din presil sl se desU
şoarc in splrH construcUv, de prln
uipfalitat<> comuniJd!l, urmlrlndu-sc 
conhnua imburuUăţire a muncU". 
Aşezate puternic la temelia vic-

111 organl•lor şl Instituţiilor de pre
~. aceste principii ne-au călăuzii 
şi ne dUăuzesc î n permane.nUi. ceea 
ce a usl~uraL r idicarea pe o treap
tă cnlilati\• superioară a introgll 
actlvit ii ll de presă, implinirea cu 
striiluclre a in.altelor îndatoriri in
credlntate mijloacelor de Informa
re in mBSil. Perfec:tionarca nec?n
tunlU\ a conducerii presei. cl'carea 
condl!lilor adecvate de exercitare 
o m isiunii ci. marNt lncrC'dorc 
dt- care S<' bucu rl1 din parte.a par
tidului. a <'onduttrii salc nu făcut 
.:a ziarele şi i·adiotelevlziunea s6 

. 
Piua)ul Unlrll din Bucureşti 
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de\'imi vetlh1bUe tribune 
logului cclii\enesc, «Ie 
mUltnnt, instrumente 
pentJ·:..i !uurb ca conştlln 
\'Oluţionarc a maselor, 
pag<arC!l princip:illor SOCâllll 
etică şi echltate. de convl 
claJă. pentru combaterea 
Influenţelor Ideologiei b 
a mcntaJltl1tilor J'otrograde 
ce fel. 



„lntreaga activitate de educaţie şi culturo trebuie să asigure formarea 
unei înalte conştiinţe revoluţionare, a omului nou, făuritor conştient al isto· 
riei sole, al viitorului său comunist, liber şi independent". 

NICOLAE CEAUŞESCU 

ln intimpinar.ea celui de-al III-iea Congres 

socialiste culturii politice • 
ŞI educa/iei al 

Ziariştii, 
prezenti cu gîndurile şi luptele lor 
la Forumul spirituolitălii româneşti 

F
orum al splrilualltfllll 
ns>i din patria noastră, 
col de-ni m-lea Con
gres al cllucaţlei politi
ce I culturii socla.Jlst e , 

care lş[ , ,a itcsfăşurn luCrirlle ln 
aDeJe d~ 18-19 uulfll.St a.c. , s e lm
PlllH! oa un eveniment de maro ln
lelllftltal_e ln introi\g11 viată s1u1lal
poHUcl a j4rll. cu implica'f..ll pro
fuiide şi d u1·oblle în mersul nostru 
laalnte pe calcn edlflcllrU soclelă\li 
socfallste multllntcral dezvoltate şi 
• ~munlsmulul E! relieieazâ preo 
cuparea su.c;\inută, constantă n 
partidului nostru pentr u făurirea 
omulul nou. demn de epoca şi de 
rolul siiu istor!<:, pentru ;,d}rm,rca 
largli: a marilor valori m orale şi 
5plrttuale romimeşli şli p rin car-.ac
tenil sAu larg ş! autentic l'eprc
zentatlv. ntcstll o datA mâl mult 
profundul democraLlsm al orlndu
lrtl noastre socialiste. 
DestAşurindu-şl lucrările.. in lumi

na 1$tQrlcelor holărlrr ale Cong-i-c
Alllll al Xl ll-lca ni P.C.~ .• a bogA
U~ cte Idei, Ieie şl 01ientllr.1 cu
pnnse 'in opern teoretică a tovor ll
tulul ~fcolac Ceau.şescu, cooduclito
~ i>artidului şi stalului noslru . 

ftll'esal al nt-lea al educ-ailel 
DOllUce şl culturii s oc!lallste este 
~ sl\ nnali~ze in splrit parU
aJt., cu InaUil r esponsabilitate co
llhnlls&I, modalltlltlle concrete to 
;:" actl\1llateu llOllU<»-llleolog-lcli 
.., cuttural•cducaiivA contribuie ln 
._:Ptulrca obloctivelor ce l-au fost 

Uite de cuprindere a tuturor 
tllnlenllor muocJI l n procesul creA-
tll valorUor deflnltorll pentru cul
::.;1 arta soclnllstl, de afirmare 

a lor in Istoria. ile astăzi ş i 

ele m1ine a •Arii noastn. Se \ 'U 
evnlua alinl!lmentul I.a ca'.·e s-o a
juns in realluirea strategiei el:t
bol'otâ de pa1·tid, de secret.aru! său 
general in m '.ll'e::i oper.ă de !or
mure a omului nou - vale>,re-i su
premă a noii o rrndUlrl - şi se vor 
de!im măsu111le ce trebuie m'.l teru1-
Uzale pe mal deps.l'te in do menme 
muncii polttioo-ldedlogice ş! eclu
catlve, nl cultwii. ştf!nţei şi i'îwll
tăniintolu l, ul creaţiei Jlter'lre şi 
artistice. nl preseJ şi ndlotelevi-
2iunii. lală de ce ziari.ştJI Romit
n lei socialiste, loti lucrătorii din 
presa noaslrll scrisă .şi vorbită vor 
fi prezenţi tn acest înalt forum cu 
gindtlrfle şi cu raptele lor, ~e de
pUn con&lien1i de mar.iJe i'tlspun
deri ce. le au in m odelare:i 7J afir
marea personal!Ultii m ullU'lleral 
dezvo1t.ate a consl ructorulul hbe1· ş! 
demn al socialismului ş1 cnmun s
m ulul pe legendarele m~eagurl 
m ioritice. 

De la u ltim ul congres al cduco
tlei politice şi cul turH SQC:iallste a 1,1 
h e cu.L cind a ni. O pcd oadi\ roln1lv 
scw·t§, dar bog{'IU'i ln rrui rl împli
niri pe toate lAdmurUc. s~au dez
VQlt:lt in ritm intens Corlele r.lc pro
cluc~ie. s-::i întflri l şi modernl~l 
conLinuu baza Lehnlco-m utcria.lil n 
sociaasm u!ul. Industr ia, ogricultura 
şi celeloJt.e romuri ale ezonomlel 
naţionale au cunoscut creşteri im
porlante. Jar avu\iri socialist~ şi ve
nH,1,11 nal io n1,1l au spori~ nec:,ntcnll. 
s-au 'imbunătll~it condiţiile de mun
că şi de trai ale oamenilor, ::i cres
cut calit.alea vlet l! în tregului pop11r 
Marl progrese au fotll ob\IÎ\ulc in 
educare:i socialistă n n~-isclor, ln 
ru rmare(\ şi dezvoltarea conşUln\~l 

Mi, revolutlmure tn nt-eastâ dlrec
\le, un rol imr><>r lnnt 1-n 3\<Jl ln
tăp~uirea eu conse.:vent.t a prllgr"l
mului de m a'luli prtvind acţiun!l~ 
pnlitice şi cultural-educati\•e nd'lp
lnt d e forumul pre~ent. ccl de-:il 
lf-lea Cmtgres 111 cduC3\lel p;,lltke 
şi culturll .Socialiste. in spirltul ori
entărilor cuprinse tn rnagU;lr.U.'l C!X 

ptlnei·e p1•eiantntli oe l6vaL·f11;11l 
Nicolae CealL~esc1~ la plen.ir-. 111·
~ită a C.C. JI PC R rlln 1-2 !unic 
1962. EdUC;-tl'a poU:'co-Ide"IOglCll $1 
munca eduC'Mlvtl (le m!lSă iu con
tribuit într-o m'll m .1re ml\surâ !a 
i'nnrmarea eb..scl munclto!lre. \1rli
nim11 îi JnteleclutJll i'iţJi cu in•elt-
~erea ştUnUflcă a l'e3lltă\Uor ~o~ie
l!\ţii noastre socinlt'lte. ale \'le' [! 
intema\lonsle conLempo111ne !ŞI, ln 
al!elaşl limp, Io rldlC!lre nivelului 
iieneraJ de cunoştinţe nl maselor, 
b l~irea orizonmln! tor cuhunl 
Atnpla manlfesl":'e dP m~fi lnl\lală 
de secret.arul Aener~I al p·1rhdulu1 
- Festtv1Jul N:lţ1on ·Jl ,.Cinl1J ren 
Romăniet" - a <.".lnttnt.t:lt r.i\ su
h1u1eze parUttlp<irl!."\ largă a '"'1me
nilor munt<>ll d e lll ott;JŞe şi r.s le ln 
viate p(•lllicu-soclală., econom câ şi 
culLuralâ n \f1rll. A inClorH crenlla 
literara, plMlică, dram'llicâ şi mu
zkal.ă, aceasl'l lmpl1cindu-se tot 
m lll puternic in \l lBi 1 sncietfl\li, in 
''l&~a p::.>poruluh 

tn I.Inii c•Jrc s-nu seuri; de lu 
precaclentul ccmµi·ei: al sphituall
lă\il tomflno.şll a cunoscut mtil. <il ll 
calltative şl udlvl tatM miJlO:tcelor 
oe Informare in m:1„fi. Eslo o reall
tnte imbucurăln'lr"C I!& presa şi r3-
d iuCclcvizluneu „1-au '{)orit oon tri
butia l or la unlrt?:> efo'l'lu rilor O:l • 
m euilor mund i in infă1>luirca 11 -

x~mplaa:ă n sur~lnilor de 1>lnn. la 
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„Sint convins că toţi lucrătorii din presă şi radioteleviziune vor înţelege 
răspunderea Înaltă pe care o au faţă de popor, faţă de partid, faţă de 
cauza socialismului, şi nu vor precupeţi nimic pentru o·şi face datoria, aşa 
cum trebuie s-o facă fiecare patriot al României socialiste". 

rtdJearea gradului de participare 
co~tlenU a tuturor cetltenllor, 
firi deosebire de na,lonalltate, la 
dezvoltarea economiei, 11oolali şi 
culturali a tlrll, la lnflorirea bunl-
1&1Fll materiale fi 1plrltuale a fn
tre1H na,lunt Ziarele centrale, de
pa.rtameilt.ale şi locale, precum şi 
radlotelevizlunea au popularizat 
larg, sub ccle mai diverse lorme, 
principiile dlrigulloo1•e ale potlt leii 
ln tel'M şi externe a parLidulul si 
statlf!Ui nost.l'U. Cu multă tortă de 
oonvlngere au fust e~loe.te te
~e ei idehle iund.n:mentaîe din 
gindirea de excepţie - l)Olltică, e
con omicii şi ruozo!ic:ă - a secreta
rului general al partidului nostru, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, ctito
rul Românie! socialiste moderne. 
Aetloni.ndu-se pe multiple planuri 
pentru desăvlrşlrea omului, pentru 
impllnlrea multilaterală a persona
lităţii sale, î n paginile publicaUilor 
şi ln eml:slunile de radlo şi televl
zlune 11..au rellem~ mal pregnant 
in1Aptuirlle poporulul nostru în 
construcţia soclallslt\, s-a conturai 
fn linii mal exacte, mal pre<:ise, 
portretul de inegalabilă !rumuse\e 
al muncitorului, \!n«anulul şi lnlc
lectunlulul şi, ln prjm Ul rind. ul 
comunistului, cerllludlnea de azi şi 
de mllne a pat-riel noastre. Ziarişlll 
s~au lmplical mai puternic In dez
baterea şl elucidarea fenomenelor 
complexe din economie. supunind 
atentlel cititorilor realliăţl şi Caple 
detlnUorli pentru et;ipa in care ne 
aflăm 

P res.1 a fticul paşi inalnle şi in 
ce priveşte spiritul ofensiv, comba
Llviţntea şi fl?rmlt'8tea rată de con· 
cep\lile şl mentalilAtile relrogrnde, 
Idealiste, mlstice, ra~ă de atitudi
nile şi comporUl.r.lle strAl·nc S(lclalls
Mtilul, de indlkru·ea legilor şi nor
me.lor de convietulre socială. S-a 
deplişlit in bună măsură u~~1dlul in
ş lruil'll de fRpte cu valoare anecdb
tlcă, nvind cîştig de c1uză argu
mentarea profundă, vlzind flnalllliţl 
practice şi trainice in planul conşLl
ln~I. De asemenea, s-a actlonat mal 
hotArtt pentr u sporirea responsabi
lităţii coleclivclor de munclî fat~ 
de propria lor activitate, pentru 
consotlda1'en şi apărarea proprietăţii 
socialiste, pen lru inlronarea, pretu
Undenl, a normelor eticii şi ecbl
tă\11 socialiste. 
Reprezintă un bun cucerl1 şi re

flectarea mol temelnică în paginile 
:l1arelor şi in emisiunile de radio şi 
televiziune a rolului şi contrlbu\iel 
istoriei tn formarea omului nou. 
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Chiui: clacă inu·-o L°)ublicJ\ie snu 
alia şi-au mai răcut loc, uneorî. 
nm'lt-Orismul şi simplismu.I, prc
ienLarea neconvi.ngăloore a uno1 
!Apte şi evenimente, rămine insâ 
certA conturarea cu mal multă cl:i
rUale a trecutului glorios, progre
sls~. concom ltenl cu şublinlereil 
ideii că acesl'8 poate (i omagi3t ~I 
mal bine prin spirit de dăruire. 
de abnegaţie şi răspunde1:e la locul 
de muncă, pcin palriot.Ismul rapt.ci 
c1~eatoare. s-a dat, în acelaşi timp, 
o replicii mal hotă.rilă celor ce tn
cearcă să denigreze Istoria noaslri'i 
naţională. să conteste perm:inen\a 
popo1·u\ui român in spaţiul carp:i
to-danubl ano-p onllc, sA di'mlnueze 
ori să ră!tălmăcească ma rile in
fdptulrl ale prezentului nostru so
cialist. 

P resa şi rndiotelevlzlunea au a
bordat cu mai mull profesionalism 
p1·oblemele de politică exiemă. De 
o analiză şi infiltlşare cul)llinultoa
re, sub toate aspectele, au benefi
ciat politica de prietenie şf colabo
rare a partidului şi statului nostru. 
magistral elaborată şi strâltlcll pro
movată de tovarăşul NicQLac 
Ceauşescu, principiile care o gu
verneaz!'I, lniilalivele constructive 
ale României socialiste. 

Aşadar, presa noastră a rc.:ili:ta.I 
,un nou şi Im portan t sal~ 0alila1iv, 
aducindu-şl în ansamblu o mai 
mare contrlbtiUe la făurirea unui 
orn nou, rnuhllaleral de7.vo1Uil, cu 
o îna l tă con şti I n:â pa'11·lotlcu. revo
lutf onarA. militant activ pentru tri
umful socUllf.smului şi comunismu
t·t.11 fn ~ara .noash·ă, al p:rogresulu1 
şi pAciî in întreaga lume. · ŞI ne 
racem o datorie de onoare din .i 
arăta cf1 toate succesele noastre 
slnt lndbolubll lqatc de orientă
rile şJ indlcatilJe cc ne-au fost dat<' 
de secret.arul r eneral i&I parUdului, 
tovarăşul Nicolae Ceauşe11cu, de h1 
!nnlla tribunii a Con::iresulul al 
Xll l-lea al P.C.R., dar şi cu multe 
alte p rilejuri, alit inalnte cil şi 
dµpfl aceoa, orlenlă1·i şi i ndicu ~ii 
cArora ziariştii comunişti s-au i>lrfl
dull să le dea vlnl:â cu competentă, 
resp1,m~bltltate şi talent. 

Succese.le pe care le-am evocnt 
cu indreptălilă mtndrle in rindu
rlle de mal sus - şi, !lreşle, ne-am 
! I pu lut refed la multe a:ltele -
nu ne dau insâ dteptuJ la aulo
multumirt>. F ie şi pentru faptul că 
nu în toate sectoarele acllvi t;i\ll pu
bllcM ice şi, rr.al ales, nu în toat-e 
redactme. progresele realizate sint 
pe rruisura poslblUtăţllor de care 

dî.:munem. lntt·-un ase 
mcnt de amplă analiză -
pnlcJult rle apropierea nou 
Corurn a'I splrltualilA\lt 
- t:Ste şi normal sl ne 
dacii am conCerll mereu o 
l1,P1W ilă' faptului pubUctsU 
dlrr url1colc1c noastre I 
l"ldcauna plenar spiritul 
clacă lzl1utlm. în nne, „ 
complex şi nuantal vasta 
mauc<1 cu caic ne con 
d11că Wlm [I si11cerl cu 
- şi z!arls.lul comunist n11 
nltfel - vom răspunde firi 
că nu ne-am sllual în 
lu nl\1elul exJ~entel01•. Şi 
cll\ugn. in spirit autccrltlc. 
1·utare !IRU cularc domeniu 
făcut unenri rnbat la call 
ceva, dacă nu ch1a1• mal 
încă por(ccllbll. De a ltml 
stic. perfocUonarea nu es 
cum o cerlnl4 de coniun 
Aslflzl pc mllnc. Dlmpotrl\#1: 
trebuie să consulule un 
neinn·erupL, un ţel al conş 
vr>luţlona1·c. Să he tntr 
in rlecare zi dncă ziarul. r 
emlslunca la car:e lucrim 
ln re-1011Mţ.â d!!pllnil cu 
talet1 Cenomenclor actuale. 
mlsmul şi nol>leţea mun cH 
1111ranilor noş~1i. Iar ne-voia 
tfonărll n' esnjulul nMtru P 
ne cere să n~ pregătim 
sub toate aspt:ctelc. Imperativ 
lit mai act.l,l ln cmocll n 
ractcriznlă intre altele şl de 
ternic:;i explozie hi!ormaUo 
ConşUt:nţj de marQe , 

cu care sinlem invesUtl de 
tatea continuei perlectionlrl. 
1ivitf'1l li noastre. călăuz.Iµ 

· demnurlle. şi ideOc de gen 
durabilă i·ezonantii. a le 
J(encral al partidului, de 
Lui sllu excm.plu revol\I 
ncUonAm mal energic, mal 
oenl ni ca presa să i>e srtueze 
ln inâUlmt>a timpului in care 
t n·timnlnlnd noul forum al 
Uel flCllitice şi cullutil sociali 
semnul ,·iHoarel CM(erin\e 
nnle 11 oartlduJUi 1$1 a aml~l~ 
40--. nnlversări ii pr(lCl 
n11hlirll ~ fncem tot ce 
rlP. nnl. stl nu ne cru~m 
•~cnlr11 11 ~rWJ c<1nlrlbulla 
!ii w1lnrlficarea deiillnl\ n la 
V"i nrlceoerll !ii i?P.nlului 
ni ~~101' cia mtincei;c. li\ mobil 
t11h1rnr enerelllor rnalerlllle st 
r" ;„ ""'~t.1 nl'lerll de ~n 
scd.sllsl~ ~ tt'tri!. 



Un climat redacţional 
generator de iniţiative gazetăreşti 

o zi în redaotta 

darului 

Cind v iaţa redacţiei 

11 se lasă programată .•. 
Cunosc rediţcţia „Dobrogea 

...i• de aproape 20 de ani. Am 
splD ,,o cunosc·• dar de ~pt îmi 
dau seama d\ afirmaţia mea lnce
pe d albă acoperire doiu: acum, 
clllpi ce jlm iocercat sâ descifrez -
dincolo de lectura publicatlel sau 
de dlscuf:llle cu CQnducerea ziaru-
1111 - resorturile mal adlncl ale 
efortului deosebit, ale pasiunii şi 
1Dt1111asmulul cu care fiecare din
tre membrii acestul colectiv re<lac
&lonal, timp de patru luni pe an, 
din Iunie pină ln septembrie, edî
feall zilnic d<>uă ziare: „Dobro&'ea 
..a• 'i supllmenlul 51iu de va
canţi „Litoral„. 

·~dar, lată-mă pregătllă ca vi
lllfl 3 Iulie să Uitru Tn redactle 
le ora de lncepere a programului 
fi li n-o părăsesc pinâ clnd nu
mir\11 din 4 iulie nu va fi gata. 
Dar c.i şi ln \lla,!ă, nici v iata unei 
redac;ţif de cotidian nu se lasă 
~ll1Unalil"-· Şi l ată, de la Ce'
lllah cap"Al al firulU:i tele(Qnului 
Pl'ln care iml anuntam intenţia de 
I PDrnl spre redac\le în documen-

l
tare.1 vocea calmă, plină de amabi
'-te a redactorului şef adjuncţ 

Badea Măndrâ. mă anunţă că de
llaur. 11lnt blnevenJtă d.ar... R~:rui se!. Aurel ia Berarlu se aClă 
i~lrita activului comlletului 
rl ,ean de partid din agricultu
ln •I Plnă spre orele 15 r u va fi 
thlt~cţle„. C& redactorii care nu 

lneh pe teren, vin nuroai ca :"fi predea articolele şi pornesc 
llUl document11re să slringă matei.-I
dl l>entru ziarele de mit.ne.„ CO 
~"!~ este nco1o cu şecretnrH de 
--,te de la cele două ziare şl 

dlsculă ultl'mcle detalii aJe numă
n1lul cu macheta in ~at!„. tnteteg 
cfl prei.en~:i mea este ultimul lu
cru CllTe mai lipseşte din agJt.atia 
acestei zil,e fierblnţl, la ptopnlu şi La 
flgut\3.t. lntlreb wii\lşl o.tnd şi cum 
pot să slau de vorbă măcar au 
ciţiva redactt>ri şi răspunsul vine 
firesc: „A. cred că numai inso
tlndu-1 in docum,entarea lor vetl 
reu~i să vă faceţi propria documen
tare". Şi adaugă : „Dacă ajungeţi 
repede il mâl prindeţi pe Costin 
Costandache care tocmai se pregă
teş:te să plece la I.E.F . .iNavro~·· 
Accept propunerea care ml &e pare 
o şansă nespera~ .Şi peste puţin 
,Ump Trabantul oolegului Cosliin 
Costandache ne ţluce cu toată vtteza 
legală la poarta a doua a şantie
rului naVBl. 

Eroii de reportaj 

se află pretutindeni. .. 
Sintem aşteptaţi de comandan

ht'I nav~l-şcoală „Neptun ". Ar isto
tel Popesc1,1. Ne grăbim, fntilnlrea 
Cusese fixată pentru 8.30 şl am tn
lirziat cite.va minute. Mă simt vi
novatA, eu slnl cauza inUrzierli, 
aşa că mii slrl!.dulesc să ţin pasul 
cu insotltorul meu, lucru deloc 
sfmplu, pen!TU că un şantier na
~al de pT-0porţl1le c'elui din· Cons
tanta. c departe de a fi un bule
vard. Ne strecurăm cu grlJli. Ce
rln(lu-ne ctnd de braţul amenin
ţător al unei macarale, ctnd tra
versind prJ.ntr, un tren slaUonat 
penlru lncărca·re. Totul se s·fir.ş~t-e 
cu bine. ajungem la scara navei, 
c!ll'e, sub paşii n~lrl grăbiţi, se 
cutremură amentnţlHor sa1.1 aşa ml 
se pare m'ie. Gazda noastră ne tn-
\imp!nd cu aml1btl1~te şi ne conduce 

să vizităm na.va dindu-ne expli
caţii a mple despre caractef'isticile 
unei nave-şcoalA., care are, ca şi 
automobilul-şcoall'.1 dublă coman
dă. De fapt, explicaţiile stnt doar 
pentru mine, pentru că, aşa cum 
imi spune ga1.da noastră: „Tovarl.
şul Cost.andache nu mal este de 
mult un musa!lr, ci un om de al 
nostru". Mal aflu de asemenea că 
,.Navigatorul" foaia volantă edlt~
tă de I.E.F.M. In colaborare cu 
zj~rut „Dobrogea n-0uă ", realizată 
de Costin Costandache !fe bucurii 
de o deosebită apreciere printre 
nsvlgatorl~ care se t'egăsesc, in a
ce-astă publicaţie ce le e.ste desU
nată, cu problemele şi preocupări
le lor. Despre ora petrecutA tn 
compania comandantului nsve!
şcoală „Neptun", Artlsto t.el. Po
pescu - un Interlocutor ldetil pen
tru repo~.aj, lnzestrat cu darul po
vestirii şi buc.,.ria de a impă.rtlişl 
din prea plinul impresillor sale de 
c:Alălorle - e· ar putea ·scrie pagini 
întregi. Ar însemna insă sA-ml in
suşesc documentarea coleg\llUl 
oonstăn\,ean C8l"e desigur o va uti
.Uza cum se cuvme 'f:nbr-unul dln 
numerele viitoare ale zlarulul 
„Dobrogea noul". 

O metodă eficientă 

de a asigura prezenta 

in zi.ar 

a fiecărui eveniment 

din judeţ 

Revin ln redac~e şi încerc să-ml 
continui documentarea. ln secţie 
economlcă, Mihai Macarie, coordo
natorul aces.teia, unul dintre „re
CQrdmenli" care, luni de zile, a 
fost zilnic prezent in ziar cu 
cite un articol - aşa cum aveam 
să aflu mal Uniu - se pregăteş
te să plece la Mangalia Nord unde 
este „acreditat' ' pentru „Llto~". 
aşa cum fleeate coleg al său are 
r§spunderea uncii staţiuni despre 
care t.rebule să şUe tol ,,Orice e-
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MOMENTE DE NEUITAT 
Despre Istoricul 1forului co:utănţean de Io oporiţio so in zilele imediat 

următoare victoriei in surecţiei noţionale ontifosciste şi onliimpctioliste 
din ougust 1944 - Ini ţial purtind pe frontispiciu titlul „ Cuget liber" ş i 
despre rolul pe care 1-o jucat ln oc\iuneo de organizore o clasei mun
cjtoore şi o ţuţuror forţelor democrotlee ~I pdtrlo tice pentru înfăpt ui reo 
obiectivelor democ;rotlzărli inlregtl vieţi politice şi economice din această 
porte o terii, Aurelio Berotiu, redactor şef ol ziarului „ Dobrogea nouău 
ne fuMizeoto o serie de dote, rod ol unei cercetări propri i. Am sclcctot 
citeva d intre oce::teo. considennd co pot constitui o mărturie semnlli
cotivâ de5pre colltoteo d~ mortar şi cronicar fidel o dorului, co1e o 
conclemnot, de Io apariţia so şi pină Iii prezent, toate morile prefaceri 
revoluţionare din \inutul dobrogean. 

l11Jlin ţat Ca Constanţa, la. 30 
a.ttyust 194.4, imediat ce tru
pele romime şt formaţiunile 
patriotice au pus stcipinfre po 
inlTeg teritori11L Dobrooel. 
.,Cuget liber" :rubinţUu!at 
„Ziar patrioţic şi coticllan .11 
P:u1i dutui Com uni.st Romin" 
a ap6rut fb.r 4 lntreruper e pi
n ii l!I Z!I a prfOe 1948, cind i.ş l 
sc liimbli denum lrea în 11 Do
brogea nouă", 'Primul număr 
cu ocest titlu fiind datat cu 
1 M ai 1948. ln t ot timpul a
TrW.itiei sale. cotidianul „ Cu
ţ{et liber" o dus ~ campnri.tc 
ltot~rftâ pentm ltifdptulrea 
po!ftlcH de alianţe a. partidului 
comimfst cu toate forţele poli
fi<'e democratice, progresiste 
alem~m.entului ln tupta eoni ro. 
f01ţelnr reacţio11arc, a info r
mat despre deşfăsura.rea -1mor 
lmportanJe evenimente l ocale 
ca ot"Upa„ea. prlm!lriei m.uni
ctpfufuf (2 noiembrfe 1944). 
tiu.m.tren u.n.ui primar demo
c:-o t (Al. Şteflea.. ca re 11a Jt n 
nPme $1 dh'ector al ziarulul) 
ş.n. 

L9 17 martie 1946. la scurt 
lhnp duoă lstol'lcul net al lm
fl1'1\prleţăr14 comemorindti-se 
39 de ani de la rtiscoala ttf
T11"t>O!l"/f dill 1901, în i;alul 
<.inbrC\~ean "Şăr"~anu a Cni;t 
fll'1'7.cnt tovar~ul Nicolae 
Ci•nui;e;;cu. Crn11 fcarul ziar1Hu.i 
„Ollpet liber" consemna hl 
1111mărul din 23 martie 1946: 

.. I.ol solul 1mbrăcase haină de 
.!-ărl.l~toar:e" ia r ,a.J'arltla toua
rlî.ş117u l Nicolae Ceauşescu „a 
fost un moment de mare în-

venlment petrecut în sectorul tilu, 
care nu-ş i atJA pr~c.nţa in ziar, 
constUule un eşec penonnl '' este 
devr~ care circulă curent in re
dacţia conslăn\eană. O devizA
progl"am care explică cum reuşesc 
ziariştii de la ,,Dobro~ea nouă" o 
adevărată perfo1,ma·n~A ! si'i nducă 
fiecare. lunar, 50 de Informaţii şi 
20 de articole proprii pentru ,.Li
toral" şi 25 lnlormalil. 6 colabo
rări şi 8-10 articole ,Pro~ril pen
bru ,.Dobrogea nouă". De oJ.t(el, 
·ce1 pu\ln în această perioadă de 
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su!l121ire in rfndurlle loculto
rU1·1rM. 
Acela~1 zfaT co1isem ncază 

in contin'Uare cd tovurjiŞu( 
Nict1lne Ceauşescu „ p1imlt ci.a 
lun1'lt> de aplauze, a1·atci că 
ŞI ci este Ou de \ăran diTI 
Otr ş1 ca muncilor. cunoaşle 
h1atu greu~ăţlle pdn care a 
trccul clasa m uncitfJaTe de la 
snlc µent:ru a-şi cîşliga bucata 
lor cl1· pămtnl. Vorbind pe 
inti>lc.c:ul poporului a amJnti l 
lllpl.a clirzn dusă de ţărani în 
răc;conlele din 1907". Apo~ „a 
·t re<'ut ln mijlocul tăranllor. 
ch.~culind pe larg citeva pro
bleme nelămurire d in apllca
rcu pe leren a reformei a
hrarew. 

Ln 2.1 mai 1946. a avut loc, 
a,qa C'ttm !le mentioneaz4 in 
„ C'uoet liber" nr. 418 din iu
nie 1946, _adunaTea generală 
a P.C.R. di-n organizaţia sir1-
dkd tu lui m11ncltoritor din 
pQrt•· ş1 cii · in, h1chelcr4!a a'du
ncirli a luat cuvtntul tovardşul 
Nfrolae Cea uşescu. 

/\:obHa sarcinii - de a du
ce ruvintul pnrtldulul tn mn
!l~ c (Ost nTeluatd de acean~I 
reda1Jfle. de nce lasl oameni, 
care cu aceeaşi pasiune şi en
t 11'!ia11m s-au aflat „oriunde 
cm luola. oriunde se muncea 
cu nrdmrre. acolo unde bAlă
lla era mţtl g1'en pet:itru a 
ndw;e ln coloanele 'presei fap
te desure eoooeen pe care 
poporul o intăot\Jia sub con
durerea comunlşlilor" - scrin 
fq.~1 111 r edactor ruponsahl.t ol 
ziaruluf •. Cuget l~bertl ş f duna 
1 Mai 1948, al ziarolui „ Dn
crr•ol'n nouă". 

pulru luni, aproape tQti cel RGaU 
pe schema redncţională, Inclusiv 
cele două duclllogrnte - r'lorlca 
~ru şi Consla~na Ciucă şi co
rectoarele Ecaterina Fricosu şi E
lena Dragomir - scriu şi publică. 
fa pt cnre clnvedeşte uu numai P'1-
siunea şi entuziasmul cu care Cie
care membru al redac\iel înţelege 
sii conlrlbule, după puterile sale. 
la nparl \ia şi la creştereR calltă\ il 
~elnr dQuil ziare. ci şi ellmalul de 
mţelegere , de coleg.lalltalc şi spirit 
de emulaţie care domneşte ln 1·e-

dac\ie. Aceste"' toate le 
Mihai Macarle, pe care 
la Mangalia Nord cu 
nu scâpu prllcju'l unei dl 
legiale despre munca sa fi 
Ject lvul uj şi, de ce nu, 
dea ş1 un nit tip de d 

La Mangalia Nord o 
lui .de greu pe Elisnbct~ 
rectorul oome11cfal al 1.R 
i;nlia, de la care urmeaza 
\mă dalele necesare r 
In formativ ce va a.P41'ea 
urmfl!oare la rubrica „A 
llc - calHate şl eflclen"" 
Ml h.:ll Macarle o sUSţine 
secvcntă In ;darul .,Lllo 
bmdu-ne despre aetivl ta 
re inseamnă aprovjz îon 
cu tol ce csl-c necesar• 
111 apă minel'tllă , a u~ul 
35-'l'l OOO de locuitori 
echivalent cu cel al 
rlnti acum în plin sezon 
zt·nn t uristlcă a Mangaliei 
bc1a B.urcA înşiră d ke, 
(re, pe cw·e le şUe pe de 
iml propun să le reţin dui 
inllpăreşle in m inte o 
semnificativă : „zilnk 
tren cu 20 de vago(llle", 
cnrc e~prlmă sug~(lv tot 
tllli\ilor de alimente şl 
care sin t descărcate zilnic 
lla Mangalia. 

luhirea 

pr.ntru 

ţine cit şi 

Tn Jurul orei 14 ne 
pol in redac1Ie. In bJl·oul 
creuz~ cel de ln „Vfat.a de 
Nicolae Constantin coor 
şectfel şi secret.anu org 
buză, disculti cu coleall 1111 
Anghel şi Lucian Cristea 
ginea unuJ art icol ee ur 
aparii. in numirul vlitoi'. 
i?lll l vechi om dtn redac:ile 
teranul nostru" - cum n 
colegii sili, - şi i:ste tn 
zhu•ulul „Dobrogea noul" 
nul 19~3, după ce incep~ 
ele ziarist la zinrul "Canalal 
re-Marea Ncaip'i•. Privind 
li-al pulen Imagina cA 
al cărui ochi p§t:runzAtod 
prind de acea sclntele ln 
bilă a paslunil, orr d~ otte 
vorba de profesl ur'îe!I sa, se 
pruguJ penslontirli. De altfel. 
siomuea nu va insemna nt 
ruperea definitiv~ de p 
sale de o..vial-f,i, ei doar un nou 
accln rit'! colabo1•ator pe.l" 
„Ziaristica este o prt>feslune 
re nu po\i rezista dacA nu 
cu iubire stalormcfl. Iar l 
sla lMnfcă. se ştle. 11ne cit 
Cum s!l te de!.-parti oare de 
brică pe care ai susţinut-o 



1 nnl ? „Călâi >r prin r1rn 
dat 0P11 ruhl lca sa de suClel din 
c1I dur,: va cunlinua deci să apară 
„u1ora 31lis vulori... Sallsr-.c1 in 
fi ln ,;,111 rnare ? Faptul că a
_. ~ t ;ţi ('el onn1l în pre7.ent ln 
proaP'le J-~v to!>l cind\•a „ ucenkl " 
4~er:ic ,ecţi i prin cal'e o trecui 
ln 1 :irC 1e-n condus de-a lungul 
fi pe c pronr~ 35 de ani. Tul uror 
CC!~"rr.t~lld ull să le impă1·tăşcm1cli 
t-3 eJCperlento sa profesională şi 
din vlalA. cuir mul ales s-u strl\dull 
: lt lnsu!le cJragosteu pentru pro
f June:i de ziarist. Despre Nlcolnc 
C-:nstantln. moi tinerii :.Ai colegi 

că este omul care atunci Tn: oi Rreşit te priveşte clnstll Tn 
ochi şi iii spune. Cărll (IC(JliŞurl dl
p!omellci:, otleviirul. 

fiecare ştie exact 

ce are de făcut 
tnto!'fl de pe teren cu „ivlbn 

pllnA• Rodica Şerbănescu şi Petre 
ZimeScu „crlu pentru „Lttorol ". 
La nul$ llUI de scris, Constantino 
ctuc4 bnte neinlrerupt rldlcind o
chii doar pentru a calma cite o 
dlspu!fl colegială despre ordine:\ 
prlorltlililor... ln dactilografieri!. 
La mni.n de lucru. Arcadie Strti
blle\•lcl selt?Cleo7l'i mal\!riolul pri
mi& pentru .,Ll1oral "'. Unul <llnlre 
t'l!l dol pubUclşU cnmentnlorl ni 
redac:ţle1. el l'Sto coordonntorul zi
arului esll\-nl şi pe tontil duruta 
apariţ iei ncestula are un volum 
Imens de muncă. Dar onll :iu adă
UCrtl Ja entuziasmul inceputulul ex
perhmta. nşa incil „nu-l nici u 
problemll„ ..• Alături, un birou plin 
de manuscrise şi fotografii nşe1.ate 
lnlr·o „ordine~ in care gurile rele 
Zic oii numai cl. Marian Saragea. 
secreuirul de redac~1e; se ponte 
deacurcn ! Aici este .,stnlul-m11Jor'" 
al ,,Litoralului„ şl realizatot•ll :;iii 
au or~ullul de a-1 C:ace mol atrnc
llv, mal interesant. cil mal pe 
Piui c:IUtorllor. de la o edi\il' ln 
alta. 

t ntr-un moment de răgaz Rodi
e. Şerbăne.~cu, mu1 nou Intrată ln 
Pl'e5a i.crlsli, după nni buni de ex
Ptrien\u ln Radio, iml povesteşte 
~ ba:tul ce-l este propriu, una din 
~le coleglal.e in care se pare cu 
tl1e renumit Liviu Bruckner, rarsll 
' drot vlullmă a rost .. 
~ numcc~te mulL se nloorgii 

111Ult. fie scrie rnull dar este evid.?nt 
ta dotorlt1\ unei plnni!Icl\rl rlgu
l'flaAc nttare ştie exact ce răspun
deri 11 1 uvin. Aşa ~e face cA atmos
fera de lucru e te destin.'ICI şi cal
ini, n~unoscfnd decil urareorl ine
\'itabllcle mC>mente de incordare, cil 
'lll~ta timp şi pentru excun;il co
lectt,·c do documentare 1n unlU111 e
tonomlcc Industriale ş1 consilii n
lrolndu!!Malc şi pentru actlunt cu 
taraoter prolcsional, care se desli1-

şoar4 cu l'egutaritale. potrivit unei 
temaLicJ ~ablllle pentru întreg a 
nul. dar există wmp şi pentru glu
me şi pentru !arse amicale şi pen
tru sllrbf1lurlri de zile d(• nnştere ... 
Se ~s<>şte timp. pentru că se mun
c(!$te planificat. cu pasiune, inlr-un 
climat genera tor de Idei şi in1~î ;.i
llve indrl'izne\e. 

Cind !>(1seşte in rednclle, după 
o d iminentă de şedin\11. reducl:>rul 
şef, Aurclla Berarlu nu ore timp 
de odihnă. Cere mRchelele celur 
douii ziare. propune f1 i.chimb:u-e 
de litiu şi a unei CotoArnfli (desi 
gur aceasta pentru c:fl la obişnui
ta şedinlă de m uchetti dt.· ln oru 10. 
nu luase parte), apai expune :.curl 
red:ictorului şe! adjunct, şefilor di! 
sec\ie ~-arclnlle la z i desprinse din 
concluzlllo şcdlnteJ l:i cure p:irtici-
1n1se. Pe birou o oşleoptl\ ca de o
bicei un teanc de core:spondcm\â 
(în timpul verii douil treimi dîn 
scrisori vin pe udresa „Llt<>rniu
lul „ ). pe uare n sorteo:t.li eu aten\,lc 
pentru cil • .'lcr biorllc sint oglinda 
in care r t«lslm ade \•ilra ta d lm en
slunr a lnter~ulul pc clll'c reuşim 
si-i stirn lm prin demttrsul nostru 
ga7.clih ·esc". 

O firească recunoaştere: 

~i anonimii... au nume 
La ora cind in redacţie lncep să 

se domolească ritmurile lrepidanle 
ale dlmine1li insearnnil că c ... le două 
ziare de simbătă slnt deja ln tipo
&ruiie. matei Intui n umerelor de 
duminică se arlA în mapa rcd!lcto
rului şef care, după lectură. vn 
concepe sumarele atiL pentru zlarul 
„ Ocib1·ogea nouă" cit şi pentru 
„Llloralw. De f:lpl, alunei cind nu 
e-;te in concediul de udlhnfl şi nu 
lipseşte din Constantu Cca mem
bru i;upleanl al Biroului C<>ml
tetulu! Jude\ean de partid ră.">puo
de un C.lT.A.S C.). citeşte to~ ce <\
pare in cele două zlm·e. luelaslv 
„publicitatea şi careurile de cuvin
te incrucişalew. 

Peste putJn timp echipa ct-lur 
n căror semnrituril nu o intilnlrn 
nici ln „Dobrogea noul\ " şi nici tn 
„Litoral" p1·e1a şta!eh. Sini cei 
care fnc acen muncll anonimă. pen
tru cititorul obişnuit, dnr !tlril n 
cllror contribu1lc filele de mllnus
cris nu s-ar p utea întrupa nlclodn
lll in pagina de ziar : secre1nrul 
de redfJcl:le Mnl' ln Sorni:en. lt!hnt1-
rednctm·ii Aurel Zamfir şi Ollllo 
Vaslliu (care cte curind o preluat 
clin mers aceasUi m uncii), corec
toorele Ecalcrlnn Fricosu şi S im.)
na Teodorescu (angaJaltl sezonler, 
pentru zJarul „Litoral•). Acestor 
nume se cuvine să le ndiiugiim şi 

P<: cele nle UpograCllor. "Prietenii 
noştri cel m a.I apropiaţi, tovarăşi 

•\~~ . 
1. Obişnuita şedhtţd de 'fllnche tă de 
dimlneot4. 2 • . ,Statul major" ol ,,L1to
rn/ul111". 3. O d1scutie "aprhtsd" pc 
WntQlnl!a u11ui nrtlcor. 4. Şi corec
t11r11 este zinrlstlcd._ 

fn nbi.E>nlO !olorcporterului M1hni 
$e1·bunr:.cu, ColqgraCIUe au rost. ren
l!zntc de 11•clnctorul Gheorghe Con
slunl ln!!:1cu. 

9 



, 

de muncA imprewlă cu care im
vărlim Crdteş te, prln anl1 zi de zi, 
d ls·dc·dlmlncaln plnA irispre zorii 
dlmine;ll urmiltoare, bucuria trans· 
formării giodurUor noastre ln slo
vă tlpirltl". {am cl\al dintr-un ar
ticol apărul în primul număr al 
ed I I lei actuale a ,.Litoralului „, 
Pt'nlru cll ml s-a părul un gest 
colegial de firească recunoaştere o 
contribuţiei celor alături de co1·a 
trudesc.) Jotă aşndar numele Uno
tlpiştllor Nlcnlne Cicu, Valentin 
Roman şi Gheorghe Dumitru, ale 
paginatorilor Şteran Popescu, Ion 
'l'uclor, Dumitru Şeltan. ŞI sfnt încă 
multe alte nume. nle celor de ln 
zlncogTafic. de ls calandru, de la 
l'Ot11tlvă, de la expcdl\le.„ 

Iiarul - produs colectiv 

al nnor individualităţi 

distincte 
Antlclpind întrebarea ce vrolam 

să l-o adresez, Aurelia Berarlu 
mă previne că nu-ml va vorbi 
desp1·e munca de 1·edactor şeC -
care se regăseşte uUlturl de munca 
celorlâlţi colegi în ziarele "Do
broirca noul" şi „LUoral M -, ci 
despre cei cal'e realizează aceste 
două publicaţii. despre ceea ce nu
meşte efortul susUnut al unui colec
tiv aJuns la deplina sa maturitate 
de gîndh·e şi ac\lune publlcJstkll, 
probată ln ilecare număr de ziar. 
Pe care şi-l doresc o clt mal fidelă 
oglindă a marilor lra.nsfQrmiiri re-
volU Uonare care s-au petrecut' şi se 
petrec pe stravechiul pămint dobro
genn dar şl un !actor de lnterven
tle activă şi operativă în soluţio
narea, prin mlJlC>ace speclllce pre
sei, a unor probleme care apar, 
Inevitabil. 
ŞI pentru că „11:larul este produ

sul colecUv al unor lndJvtdualltlţl 
dbllocte", Interlocutoarea mea ti
ne sA-mJ vorbească despre toU 
membrii colectivului, despte con
Lrlb~ţia pe care şi-o aduce flecnre, 
despre dărulrea au care lşl impll
nesc vocaţia de profesionişti al 
condeiului, despre lzbtnzt şt greu
tăţi, despre perseverenţâ şi tena
citate, despre ~forlul statornic de 
autodepăşire şi con11nu6 per!ecţlo
na„e profesionalii. 

Dincolo însă de aceste caHUi\I 
atesl.ate de semnăturile adunate 
sub sute de arilcole publicate de-o
lungul anilor, este evident că un 
rol delermJnant fn adevllrata per
lormanlă de a edita, 4 luni pe an 
două ziare, precum şi n umeroase 
toi volante, ii are antrenarea tuturor 
,tortelor 1edactlonale, stricta organl-
u1re şi repartizare a redactorilor 
pe comune, unltAtl economice şi 
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scciale, şi aşa ~um am mal arătat, tegreze total în viaţa 
pc staţlunj ale lltoralulul. venind de pe acum unui 

Dintr-o multlludlne de exemple. menii de- ba2A 111 coleeu 
n-au lipsit numele unor ~larlştl pentru cA vorbim desp 
care se a/hl in redacţia conslăn- Aurella Berarlu ţine IA 
teanA de peste 20 de ani. ca Petre pl'eocuparea conducerii 
Ziirnescu, publiclsl comentator. u- de fapt a lntreru:JuJ ool 
nul dintre 7.iarlştii cu cea mai ma- tru creşterea f i torman. 
re ,,productivitate", de alt.fel ca şi tort ll:larlşU, pentru cel 
Liviu Bruckner, coordonatorul sec- ne vor lrebul sA prela 
ţlcl ,.probleme soclal-ceHlţeneşll ", la cei mal vlrstnlcl, du 
apreciat şi pentru calilă\lle sale departe. De altfel, dol d 
deosebite de comentator sporllv ; bor.atorli permanenţi al 
C:l Lucia Anghel, o ziarist.li care Manuela Dinlcd, munct 
semnează ndeseorl anallze critice şanUenil navei, ~I Miftiaa 
vehemente deşi reportajul este secretnrul Comitetului U.T.C 
genul său pre!eral. Gheorghe Con- Nâ\•odarl candidează anul 
stanllnescu e&te apreciat ca fiind la Secţln de zlar~stlcA. 
un foarte bun cunoscător al do- asupra problemei cola 
menlwlui lnvesl111Uor, ceea ca îl a!Ju cA, deşi există un n 
permite interven\11 crUice deo- colaboratori stotornlcl dln 
scblt de e!lclente. Urmărind con- re~ln numele p1·of. Vlr&U 
slant modul 1n care este tndepll- şeful subredac\lel M 
nit programul de investl\11 al lng. Condrea Ze!ea, şelul a 
judelului, revenlnd cu tenaeita- ţlei 1'".C.R. Mangalia sau 
le ,el a contribuit eJecU\1 la pre- cllorulul Mjrcea Lunaiu, 
darea multor obfectlve economice numeroase poezii şi repa 
la terme.nete stabilite. Despre vta\a porlulul, totuşi 
Dan Spiridon ,,splrlduşul redacţiei·• creşterii numArulul de co 
ml se spune că este unul din 1ja- răminc rn a~en~ln condueerU 
rlştll care are in „speck", o docu- rlel şi, de alllel, va face fi 
ment.Me foarte bogald, ceea ce li şedinţei de partid din l 
permJtc să scrie aproape despre Faptul asupra căruta 
orice, in orice moment, Om de ac- mod deosebit lnterlocu 
tlune, cu mire putere de muncA el fn finalul dialogului este 
se ocupă, de asemenea, de edlt.1· de către colegiul de redacţ 
rea unor foi volante in colaborare structuri organizatorice 
cu Miliţia sau Centrala O.N.'l'. serţll şi compartimente. 
„Litoral ·•. Despre red:ictorii din S-a asigurat oslrel o mal 
seclia agrară - Teodor Guţu, Tra- loslre a intregulu1 PolentiiU 
lan Drâtianu. roslC Şerb - s~tle fional, ceea ce n permis 
coordo.natti de Dumitru Mt\ndrolu, unor ac\iunl publicistice de 
actu cd au un volum toarte m:ire cu o mai largii cuprindere 
de munci\. fac mult teren, scriu !ică . Totodată, aceast.A to 
operativ şi e!jcient, interventllle ganlzalorlcll a permis an 
lor consemnează nu num:il sts.reu intrerulul colecUv 1a apari 
~la ziu a lucrărilor agricole, el perioada lunle-septembrle a 
contribuie la mobll11.area celor ce estivale „Litoral M. 

lucrează in agricultură pentru ob- MA apropii de s!îrşlf;ul 
ţinerea unor recolte mereu mal bo- lui şt~mJ âauseame. crte 
gate. de scris... Despre cercul m 

Exerr\Plele continuă. .. Lucian Crls- Citntează in redacţie cu bune 
tea, cel mal t1n4Ţ d in redacţie. abia a late, de vreme ce un n 
terminat. !;tag-latura, după ce. cu t.1·e1 mal mare dlnlre redactori 
ani fn urmă, a absolvit Sec\la de lreazll singuri articolele... 
ziaristică a Academlel de partid pen· foile volante şi cei ce le 
tru invAtăminl social-politic. Allv.>r ză. .. Despre Integrarea zi 
de J:onetoane, dar şi de articole de diverse sectoare ale vieţii 
investigaţie sociolotlcA, nPrislea'' re- mtco-soclale şi rolul lor ac 
dac\lei, cum ii numesc m'll virst- desfăşurarea aclivlUiţll din 
nlcli sili colegi, a reuşit să se in- unde ~tnt Jnlegl'a\I„. 

Şi. desigur, ar fi mult mal multe de i;pus despl'e acest tnJmos 
care ,zi de z.i, a consemnat file ce vor rămlne mârturle 
despre transformările radicale alt! Unutului dobrogean, petrec 
pc lntreg cuprinsul ţării, in anii <.le lumind al el)Ocll pe care c 
drie o numim „Epoca Nicolae Ceauşescu". DacA ar ti să ne op 
mal la deplino hnplicare pr-0Ceslonală - care a însemnat 1n 
rind o lmpllcare politică, splt'll militant, revolutlonar - cu sre 
leclivul redacţional constăn\can a oglindit cotidian uriaşul e!ort 
construcţie a grandioasei opere care este Canalul DunAre-Msrea 
grll - şi lot am putea t>sllma dimensiunea contribu\lel ziarului 
1ean la scrierea unei pntilnl din Istoria unuia dintre mGmentele 
nlfic.utlve ale operei de construc\!e socaollstă. 

Aprecierea - llmltaUvA nwnal dln raUunt de spn~iu - se poa&e 
tinde desigur şi asupra multor nltor momenle de rezonan\ti, cArora 
rut „Dobrogea nouă" le-a fost martor şi fidel cronicar. 

MUena COMARN 
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Pe teme gazetăreşti 

Valori expresive româneşti 
in unele genuri publicistice 

od ol unei munci 

R ~c c:rcetore lobo
oooso, care 5-c o · 
dâugot in mod fo. 

ilC:lt unei indelungole eitperrenţc 
in al!tMtoteo de preso, Jucroreo 
„COMUNICARE ŞI VALOARE" IN 
,wESA" de Victor Bo:eoz, lşi pro
pune - oşo cum mărturiseşte 

11uuşi outorul - „ sa contu.rete 
specllicul eitpreslvitci!il ziaristice, 
punind, din perspectiva filozofiei 
culturii, într·• lumină nouă actul 
dt creall• , opero, arta iiaristlcă, 
mlni!l1ali1ate de unii autori Io 

1 condl\la de subspecie o 
lfltralurll". 

Lucroreo, structurata în patru 
rnori capitole - „Mod de cunoaş· 
tere - a titudine 1iarlstică" : 
"Cognitiv lÎ persuasiv- in presă" . 
11Voloare 1iarlsticci" ; 11Va· 
lorl exprulve tn preso româ· 
nHscă• - onolltcozo cu perţi
nentă c.ltevo aspecte fundomen· 
tole lego:e de clor co purtâtor 
li creo1or de vol04'1, O\llorul pu· 
nind un accent deosebit asupra 
ocelor trăsături generale ole ex
presivit~lli ziaristice ~i asupra 
ifllpoclului oceslelo io comuni· 
coret1 ev opinia publico .şi in· 
d1vlduolă Ultlmo porte o luc~ă
til ute consacrato speclHculul 
nollonol ol expresivităţii -z:lotl$
tlc~ : slnt schiţate citei/o trâso · 
turl caracteristice stilului presei 
rom~. genurl' e puhllc·sdt:e in 
core goutori din \oro nocstrci 
ou odus contributli cJcotoore 
morc;onte. 

Sini, de osem~neo, remcJ rco
b"~e 1n~5~igotille ecw-e pe~mll 
ol»orull.ii detenminoreo specll1· 
cu\or limbojulul Jl s·11tulul pu
blic' stic in gen.erai cit şi de tec· 
IOreo volorilor tfe exp~sMtote 
~stitulte de -<> lungul timpu!u! 
•n preso româneosca. 

Considerind că lucrarea pre· 
zlnto un deosebit Interes pentru 
toti cel care hi desfoşooro oct!· 
'lllatea in domonh1I presei str!· 
se ţi oudiovltuole. ne -om mo· 
• us sâ publicăm ample e.xt.tose 
~111 topi toi ul lntltulot: „VALORI 
EXPRESIVE IN P'RESA ROMÂ
NEASCA•. 

----~------------------' 

lncerc.area noaslrlt de a pnrtlcu
larlza CKPl'eSl\'ltaleo presei române 
t:sle llmitatil de absenta un~I lu
crări de sio~z6 !li.culă ·din Pe.1'6· 
pe~tlvă u iolo1:ld. Nu avem <> 1$· 
torJe a vruorllor estetice dlh pre.şa 
l•omtlneaşcA, privită ca f)l);rte 11 
cultutil dJn s eoo1'1le XJX-X..X. Pri
mele lucrări de lst.orla µresei. ln-
1ocnt1t.e iJl anii sooltillsmulul. ;;e 
p:·ec)(-upă, rtreSC, cu precădere de 
valoare.a de oon\lnut şi rhai aJes 
fn presa democratico şi rev-0lut10-
nt1rll. Istorici al Utenituril române 
au ijl'mărlt in ziare.le dl~ ~-ecµt 
lndlfettint de p110dlul lor, uctJvltll~ 
le.!! pubtlo!i.i.lot'1 a numeroşi s~riho1·1 
npruiJnind patrimonlUlul cuJlurhl, 
lnwuprlndere meritorie, dnr lricom
pletli pentru e fi dătă1iooce de 
Sedmll asupra valorii estetice jtlo®
le a presei noastre nalfonaJe. Cre
dem cil această lmpreJ~e ·este 
11 gln\plă omisiune, ştiut fiind eti, 
in rute sectoare ale cunuril - aJ'l.e, 
ştll"h\e. iţ>hnlcă -. ope.t'a d.e t.ecl<ln
~lderare a mostenlr'li HPirltuale u 
poporului s..a făcut exhaustiv, 
mentfunln<lu-se aportul tuturor ore-
1i1 torUor de valoare naţională $1 
unlver.;.ală.. tn u.şteptarea unei ls
l<Jril a presei române d in toate 
timpurile din pei:speotlvo valorllo,r 
~Kpre:;IVQ - Intreprindere extrem 
de complexă pe cw-e o P<1ule rea
llzu doar un onleot1v de ceruet(j
tori - vom schitu. pe mar,lnea 
unor Umltat.e lecl uri personah!, ci
te\'.:& oonslderatll care nu isi pro
pun sit stabflească " ierarhie <le 
vaJorl, ci doar să serve:tsca drept 
exemplmcărJ penl4"u sus~lner~ Ide
ilor car~ ne preecupl. 

Expre,g)vll.atea zfarlst:lcli romane 
o beneficia t in numeroese publl-
00µ1 de !Alente excep\lonalc di1t 
rinduJ ce.lor ma.I mari sci:illOTJ şi 
Ntmenl de şlllntl români. precwn 
şi ul ft37-elarllor prof~ionlşti. Unii 
ou întemeiat ş i oondu.s ziare de " 
aleasă distincţie Intelectuală. au o 
11crh~u,râ la nivelul jUI'1'a.lismulul 
de calitate ni ep1.cll, PatirT01i1&muJ. 
umnnlsmul, ca·! Llca sooiulll, U!'fl<ll'.111. 
comenlariW de edlncă pătrundere 
a lenomeneltx· vielfl lnl«ne si ·1n
lern.a~!onale. combathit.atee pli1A 
l:i vl.ruJe.ma polemloă ~iru ··lJll
punerea valorilor uulc.ntice in cu l
lura şi morala na!lunl i a u oarac
te.rlz,at o serie de puplicatU romd-

neştl. chiar dac.li nfl8ritla lor a tosl 
CuJgurţ1nttl, prea puţine ilare şi 
reviste btonc!lolind de o lunaA pe
rioadă de riinţru·e. Nenumârale ur• 
tioole din P.l'e.'i.1.1 v~che Sînt lnc1Ude 
şi asth-i în cărtr. tipărite ln UruJe 
mari. cltîl.e de gent;.['{IUUe actuale 
~u interes şi admlratle pentru ade
vărul şi expres I vllatea lor. 

Au existat $1 -zlo:re care a\'e.1u o 
i.cl'lzu~d ootă valoricii publlcJsltcll. 
np!irfnd !liră o conceptfe edlkrrlalti 
cr~ă. scrise ş i m.'lchet.ad.ti de dllc
lnnţi, lâsind lmprCBla unei ndunfl
lurl de ştiri şi aHicole. adesea 
despre aspectele nesemnifl~ot.iv~. 
vi%ind senzaiia, violent.a. scindu
Jut. şpeotaeuJarul \•ietll private a 
unor persoane de notorlelale. Dar, 
a$o cum rn literatura unuJ popor 
rlll'Tlin cărtlle bune, credemt tcli 
drept este s!i judec!im valoarea 
prf:.~el romAneşU. din Pl'imul el se
col de exlsle.n\ă. duptl productlllc 
core merită atentla unei I.st-Orii a 
cullurli nauonule. 

Potrh•ll unor J(lndltorî. precum 
Lucian Blap. Constantin Ridules
cu-~lotru, Athanase Joja, Mircea 
Vulclnescu şi alUi, fizionomia spl
ritualâ a poporului romlln se cn
racterlzează prin echlUbrul inh•e 
t':itlune s1 sensibilitate. omenie, sen
timent viu al naturii, melancollt?, 
umor şi vivacitate, sentiment na
Uon.sl ad.Inc. sobru. losotll de un 
spirit de la'rgA tolerantă. rnvenlivl
tste, spirit de măsurii şi intelegere 
con~eti s sJLuallllor, o imenstl 
cabd:sr'(!. moc;IJ?Stle. 

Toate nceste rtri'lsălucl nu sa re
f:fL.o;esc e~ dlstTlbuHe fn tucrilrlle 
spiritu.lui ro.mt\n~o. In artă w-e
dlo)mtnă sentimentul naturii, patrrio
Usmul, melancolia. umorul : în fl
lt)SO!ie um.ânismul, echlUJ;>rul intre 
rotiune şi sensibilitate.. 9ptlml~mul 
ln ~şleîe şi atitudinea met.nfl· 
zid : i1I ştlln1li precuml)îtnesc M· 
1runea, spl~itul Jnventlv. viziune.:i 
arll'l-Ollloosj\, s1stemalic.A. Prest1. des! 
este i{I a~mblu o pl"ivire cuprin-
1.âtj)8l'e asupra Jum!i şl socleliitll. 
urmăţlll{I parUcularut. semniflcnll
vuJ, evenimentul-fapt. l'VenlmentuJ
id'e !rst~Mta87.li lm.agin~ \'ÎC\tJ, 
puu.ind accente pe anumite i;ea
mente ale ei. c~n ~ ~te deter
mlAa ~ă nu reflecte in înt.r-~a 
Mmpl.eitita te fb:ionomja mot~)-spi
rHwuă a p0~uJ ln dl~lt~ pt!
r ll)(ldc. Presa romt\nA. în prlmul el 
seoo! d11 ex isten(A, este mal muh 
un dL-;cu.rs al paslunii. al polemi
cii. Scriltori şi savnntl ~ in 
operele lor ~ lns.criu pe Unia prt!
cumplinlrll ratlunll, a. ml1$uril, n 
unei p&rcep\11 echilibr a te a rooli
ti'l\rl, clnd fac p1.1b!Jcl~licli se arun
că in .arena lnl't-untări.I ~ adver
SA!'I pj>l:Jtld, de Idei, exaoerbincl 
limbajul semlbll. emot19M]. Umo
rul şi lirismul devin virulente ln 
pamflet.. een publlclstlc adus de 
publl~t.ii rorndnl la o remarca.bilă 

.etrlUueil'e expresivii. 
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Pe teme gazetăreşti ··;,: 
~- ~ 

·r ensiuJtea lirică 

şi recursul la istorie 
Cele mai bune p.roductH de-n 

lungul inu·eg!i ex.U.tcnte a presl!I 
J'Ofmine se inscriu in oria rofl„'<:· 
tU.1·1i sentimenltl.Iul natlonal. Arti
colele 001wingfttoare 11rln i.emclnl
cla araumenLulul lstorJc şi Jum1-
n1.-;mul ideilor. scrise de Blllccsou 
$l K o1;Uniceanu în prc:>n P3S1Jp· 
L1s~1, artkolele lui Eminescu de La 
„T1mnul", de strtuucltil v~om·e eN
Pi:t:.srv.\ ş.i adlnclme de glndiTe, pu
bl1cu;1Joa de vcrvă a luJ Dulliu 
..Gamtir cu, pledoaria lnsp.II-.st.\ _. 
Prestai romane pent.ru legitimit.ntL-11 
Uni.ni din l!)IU, t.'1.lr.>lvele evocu
W.1n: ale devenirii ~tre no.tlo
o.aJe M:ra.se de N icolae Iors a Ja 
„:!\Jciuu ul Jlomllnesc", semMlc!e 
prevenitoare .:tle preso! comunu.ie 
şt democratice i.al-4 de pericolul 
ULSClst şJ CJuntlrea \Aril d!n J 940 
rcPvrtajele de ampla respiraţie 110~ 
el.lei.\ .şi iiJoso!J<:ll semnnte d.e Geo 
Bog7.a, eseu.rile clevat.e plin sub
st.unµ.ulJtJlea ldenUcă 41 arta cu
mun căriJ croo\e de Luc.lan Ular;a 
ş1 lon Vloea sin~ doar clteva punC'le 
ele reper în nia.rea 1.'0l'ltrtbulie dol 
cage1 şi sllnţlre pat.i'iotJcă adulill 
de zJ,aristi.C4l română, can- a I'CUlilL 
Sd forjeze In oon.şUJni.a POPOtWUI 
senllml!ntul lubll'il de ţm"A şi ai 
demnlltilli 1~\lon.ale. 
• R.:1llunea şl senslbWt..llea SJUJcS1. 
in c{>ala muMJrf.t ideea n.nţion.alt.t, 
palr1ow.tnUl Wu'lşWor. Primul 
marc J.llclar este puc'uJ naUonaJ 
.Emlnci,cu. Scrisul său îmbină tn\
săturil.c .fuzel romanl:lce n incepu
lw:Uor presei - Ilustrate de un 
ron Ueh u.de fi!lduJescu, Gheorgh e 
A:ili<'bl, Cezar Uoliac, Alecu .nusso 
şt u.lth- cu tehnicile cotn,PO'.llţjona
Je, 8.l'&umenl..Jj ln şi limbajul zîaris
tului modern, de ratinată !aclurn 
e.xprcstvd, de .l.l ,finele soeo.lulul. al 
XlX-ka. Sin~ d1.1 remarcat t.emelnlca 
cultw·ă lllo:;ofl.că~ ştiin\!Ucă, cnpa
al.ale..'l reflexivi'\ de o lntw gene
ralu.I tn parUcu.lar, aUludineu com
bativii 1n numele Interesului natio
O<JJ aslfel inch - cum semnaU! 
AJ. Oprea - „loL ce nllng-c oon
dd ul poclulul t!apăl li lnfiex:hwi 
grave ş i int.elc..c;utl adinci, dcwinc 
pretext pcnt.tm ros1lrca u110r cro
zurl "!). Expresiv11atea z1.arlstkU lui 
Em~u se caracterlze.azd prin
tr-un, ullnj de filon .Hrlc şi violentă 
a stilului. • 

FI l<tnul llrlt. cinlnescl.un SI? u·-ap,c 
dln p:inop.Jj-a LrA-;ă lurllot specifice 
spmt.wl.itdtli naif..onate, tndeoscb1 
din sentimentul VJU nl naturil ş1 

. ') AJ, ,OJ>re:i. ln ,cl\ut.vl!U. J uJ & n i.nucu 
g:l%4'Wul. BUCW'L.Jl • Edn: Mm'Cl"\'ll, IBttS. 
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mdancolia dolnel. „Transtc.rate" in 
presa, .acestea :wenu ~li-şl gllscas
ca c9.re.>Pondenlul in rePort.aj ş1 
<:ursiv. C..'ll'.ncterizatc de sen.'llblll
l<ttc ln descrierea oamenilor şi 
locurilor. în Umpul lui Emint:Scu 
şi llup6 el. incil o bună buoatll de 
vn.•me, sensibilitatea m~ puter
nic Ideea pc1llt1cfi în comentariu sl 
itrl..lcolul doctrlnw. scru.e cu insu
fleilrc. cu patos. Eminescu vt'dea 
ln faptele u·ccutulul, dl,n tim1>ul de 
gjurfc a volevo1.Uor. !4\•or de im
b.irbtU.are şi exemplu de sloturi\ 
mur.ală clvld pentru •u:tJune:i pre-
7.CntulUI. Lfmmrju1 emollonal. rel.c'>
rto, al MIJcoll.'lor snle pune lde«W 
na\lonola fn legătură cu vitejia ş1 
srlnlul de i.acrificiu al strămoşilor, 
pc de o p;..rlc, cu cerinţele de emnn
c1p.•u·c ale societăţii romftnc de la 
1870:-1880, PC de altă parle. &it~ 
un limbaj sub incandesceotn meta-
J li ei : ~.Popor tinăr l pl1n de vlaUl. 
otcllt m cumplite su!crinle nle 
tim1mrllor. aprins de e.mulaliu ln 
r1t(n celorlli lte l)opoare, el s-a arun
cat cu un enturiasm nespus pc 
11aJea J>ropllşlrel, a alcr1at nrs d~ 
setea cea mll.I crudă la Izvoarele 
doriltl ale unllu.rU ""). De la 1pJs~17..11 
rcrJexlvă, gn1.etaruJ ~ imc.lilll 
.la s>O.UW"El activii, cu ardente i.n
dernnuri Ul actlune. „La lucru dar 
bdrball şi le.mel, tlncrt şi blltrinl, 
ne slrl~il pute.mica voce a scco
luluJ al nou48prczccelea. Departe 
tle noi odihna udarnlcli ! Denarte 
de noi indclctnlClirUc frivole şi s l r i
dcloase intereselor ooMlrc na1io
n11lc J ")) • 

Acoo.sh'i tensiune lirică şi recur
~ul la iStorle vor marca mult timp 
meii .:i.rtioolul politic aJ presei 1•u
mune (11•! de clle ori Lcmallc:i va 
imb.răttşa chesUun1 vlitale ale Jc.
venirii o0astl'e naţlon.o.le. Re\•ela
toarc sint cu1Jcnlele din perlooda 
in!Cij)tulnil M.arU Uniri din L9lll 
din timpul lupu?! anUl'3sdste a co~ 
munlştJ.lor. n pop0ruJul romwi. 
precum momentele t.nalt semnlllaa
Uve ale procesului de la Brnsov 
din 193(1 sau mareu demons~1tle 
de: Io 1 rna 1 1939. ca şi arti.col.ile 
d.1n perioada revolu!lel de eUoe
t"ll.ru S«ială şi nnt-lonalA, antifas
cistă şi antlimperialistu. sau din 
ce.a a Congresului ul JX-lea ni 
P.n.rt1duluJ Comunlsl Român. dt..>cl 
în momenle cruciale ale lslorlt:!i 
contt)mporane a patrleJ 

fntorciodu-nc la publlc.i.stlca eml
n~clnnii, consrolătn' că pledlcUt!, 
op:rellşUJe, n~uUn\cle in renHt.area 
idealurilor cc anlmau firea ~eneron
sn. a poetulW nQ.<.tru n:1ţional dc
clanşnu tn fApluro lui senslbllft o 
terrbUă mln!e. Filonul 11.rlc domi
nator in structura lw creato:i.re se „ :llllu.f :Em.lne:..cu, Opere. \QI. L'C, P U· 
b llcl<lt.lon. lST0-1877, eu.cur ,11 , Edit. A
cn~lcl, 1!>80. p. •!"13. 

'> fbklum. • 

convertea alunel tn 1 
s-.a născut la nnl 
publ fc!stk ce avea sfi 
lr.:wrdumrt\ carrei·ă ln 
n<!a.o;cii. .E:l descJ.nde din 
~rituri specltlce spirllU& 
na'e - umorul Sl Vi~ 
cull1vnte cu eclilUbra lA a 
bogatul nostru folclor 
arta zJarlsllc4 in ort!~ 
foil~ton, o.irl.c.atură, fn 
pngmJ de umor. tn ~ 
cest.e.a, p:untle-iul r~prQ! 
tirosarc. v e:uicerb.u-e 
LlmbajuJ em!nescJan in 1 

vu reverbera în retorlan 
H rlt\ " I ul ~lavroncea $1 
:lrlkal u I d em..'l.SC<I lor al 
st.anUn :\IJUc. dar m~u cu 
J)i.lmfletele şflchlUlloare 
Tudor Arghezi ~i N. o. 
au Cll<:uţ din 8t'e!>I Ken o 
v-.uoare mer.arii. 

Pamfletul 

discurs 

al • •• pas1u1r11 

•1 Tu<lo't A~ll<.'7.1, Pomnect', 
E:dl.t. M~-:i. 11/'1'1, p, ll-111. 



u,,c1ucen: 1, lu·in ipoteza narativă a 

1 ll'tllllc epice secundare şi flc
lllM! ptetungirea .aatlunH pamOeU
\lwe. inii La o I p:>.<;lazil inc:redl'blhi. 
-~or.a sl oompnratla onimall1:rCi 
C':atlllii .sl atitea alte Pr<>c:edee 

·~t~ \'lll ln c:iscadâ In alcfitur
afll! 'pam11e1ului erghe7.lail. ,.Cl dc
- in anlmaUer . coborirco. ln do
::;...0. trhnltcren la C<Jt'POM lul ln
dffdl ooJ'lSUlule procedee conscc
fdl rtlualc in oamn etul româllcsc 
IJtCfr~llc. dar Include.r ea lor orl 
Jlull f i tntl"-o gamă foa.r:~ lntlnsii 
de varhlf 11 to raptul artistic ca-rac
terllt•:iill irenlul :irghe:daţt ", obser
u Marmno !oaescu1). 

fon Vlnca, el insuşi pamfletnr, ii 
l'C)Cl:Siden\ pe Arghezi <:el n"Jial de 
~mJ p.'lmfletnr dintre l<>ll marii 
moes•n ni diatribe!. Ce a avui in 
p!U5 fată de celilaHI ~·mirei ai ge
nului a ses11.11t Pomo1Uu Constan
tlne<'C'U : savoarea llmbaJuJul. Ar
stsell runa c:el ioar mare ,;imbli-
sltorll al verbului românesc. tn 
~. tntllnlm sl la Arght?ZJ tehnkl 
vch!cutale de I.a DlmllrJe Cante.-n.ir 
(flCO(K'e fl'I n.-un!lclul :autohton. 

ATllheL! şi-a tundamenta1 t1rta 
~felului ad<>pi ind o alit.U<iJn.. 
nl!'Yi!leă ~xpustl astfel in .• Cronica ''. 
dfn I mnl IOIG: ,. Noi citim o crl
lld -.u lnJur ie re ni i;e face, ln
lrlull ca twnlru o lucrar e de a.rlll. 
Pdmltn, în tJ11sa oblectlvUltll se
tfOJW. nnoste, a crUlcll, vu b'1"'\ 
"'5110zllle ln ulla. Dar o volm 1nV·
Hre11tA. _q -i pretindem. ea pcn~ru 
tf11~tt $1 blesteme, o s:ltua(le sl un 
dJI. A 1ofnjura" c o a rtit llforard. 
tot attt de i.pinoasă ca şi lauda , 
ln at'allstt'. in sonete, f\llU l a„. 
•JIOHţe•. Pini\ ~ti\zi . Intelectul o
..-ao nu a dcnăşlt unicele s" lc 
dolli surse : admlratla şi rcnulsia . 
•I ln ac:eslc doua extreme spiritul 
tnllale d se comporte cu o egalii 
"~· Omul iientlmental e un 
denn~rat dacii nn ştie, Iubind fru
~. ri urnscl1 ndmlrabU.„" 

Un itlr can de ali~ al gen11l11f „ 
'""' N. O, Cocea. 1•evls.IA "'" „Fn
tJa• fiind orind~ala Ul">Tn<ll""ln~ n 
l'lltmfll'lulul în oublicisl1ica dfll 01·i
me1.- d"~ii Ale secolului XX !n 
N~uJ l'm211amatk din 13 mi>rl1" 
1911 · P'lcJ;i ·• i~I uro111Jne<t s:\ „„tll< 
..outrt'lraiurlle inutile care inllb•\tţll 
~~ala POlilicil. lntelrc:tuallt i< i snl'la-

a ae'Cr;l~i lllri ''. Cocea şi-a flir11t 
"t'lebtit:it~o ot tn atacutile ncrruţ!i-
1~": ls reste. ourlah? ~ni în -.11 
"!' 1mno1 riwt Iul Cim>I L cit şi a 
::li F'CFtllnnnct (S()ltl.nle. duDli U"I 
~1mo. ru nrc>cese si nedC"''IE> mer
'l'l~d ~fnă 1„ recluzlw1e\. B "A11enil 
uni'' f11forcscu. ~mU] onmic şi 
ttri~~l~~rul. au Cost. de aseme"lCA 

P ~Llor sn~. 
11ll'lflctul lu.I Cocea are o mnl 
~ntnlă nntn relorkli. llmb11h1I "'U'':"'ttrca bil li elegan tA .s lil I sU~4. 
der 'l5mu1 o linele a.cade-mică, <::.\
lla~~i~ anlrnalier este folosill'i mal 
- „.10n1oi; dccîi kl Arghe1J . e!ec-

'I T -
:t1. l>~, ~xi „P:unlletc" fl'<l5tfn-

Pe teme gazetăreşti 
lui ru-Llstic r-e7.ullli din punere~ in 
situa\le. ,,Piciorul măgarului'', scris 
la moartea !Ul cat·agl.ale, evocă re
pul..51-n marelui dnamaturg t:.alA <:le 
Pl'Oslfn omeheasd cu care s-o ră
fuil saLira opere.I Iul. Re.a.Iul este 
mal putel'nie d~l lm.aginarol, eh~ 
tna! doar să smulgă zlmbelul finat 
un timbel lr1st. m.arcal de 1:raJticul 
sHuatiel. un zimbet ucltv. de re
vollu. Cităm .finalul ncestut pam
net ; • .Şi toţi prostil Ţârii RonW
neşti, vflzin'd u-se în ~e al o~ 
pc scenele te.atrulul lui Carn~iatc 
ndeau cu pumn.l i slrinşl 51 fşl ju
rau riizbunarc, Şi s-au rl,\zbl.llUl~. 
CJnd a1,1 Iosi sl~url că risu! lui 
Ca:rae..icle amuţise pcn!lru toldeau
r..a, dnd au pipăi~ sictlul ma~lv 
de metal sl stcjiar şi nu văzul c!1 
e prins bine in cuie de fler. au 
rruiuflai adlnc. !\-au tnleles dintr-o 
singură priv1:re, ca într-un congi:es 
de surdomut!. şl au del~t pe cel 
mal nutor~L dintre diasii. pe dom 
nul Ioan Proco-plu. sfi V<U"beaadi şi 
să ~ ridlJ:e tn nvmcle 1or deuu
pra srcrluluJ luf Cat<l.~iele. Cu co
pita In aer. domnul Pr<>eQ-plu n 
vorbH. Omulut care a w·i~ şl~a 
bkiufl (ură milă 1men~ Pt'OSHe 
omenea.~li i-a Unut discursul :u
nebru, ac1..oeaşl prostie imensă, m.aJ 
pl)lemiţli $l m.-li invltlClblll\ tlecit 
mo3rlea. Deasu,pra Cru:ia\Tulul lui 
Cur.aglale, deasL1pra genIµ1ul za.ro
bit., in sfi~il dt>mmil Procopiu a 
putut să vol'bească. Şi neau•c din 
vorbele lui răsuna surd ln blserl~ 
enormă ca loviilura unuf pldar de 
mligar în sicriul luf Caragiale"~}. 

tn pamfletul e-nLLmonarhk. Cocea 
reet,n'ge. de asemenea. la ddere.a 
in tJnin:uil.ier sr iii domestic. ln 
_Marele căpl.tan •.. ". Coc~. prevestind 
moartea regelui Carol I. c·ire tnă
başise in singe, răsroala Uh-.anJI017 
din lt90'7. adopla o viziune oanlescl\. 
„.„cind in inlunedenl ingh('lat a l 
rrlulcl vei .riminc singur s l uinil 
ultimii lll ctn,czanl, viermii. se vor 
tiri spre: tine. o, rngc. aş vroa sA 
flu unul dlntrinsii şi !li l)llrund 
ca o rcmuşcaro ln somnul tău ·l 
tn Jcasta ta". Ca un arllanithel al 
răz.bun!il'i'i sodale, pamflel$ul. · i.sl 
pre?.lntf1 scenar.iul enznelor Lt1 care 
vl'Pfl să-şi SU'PU nă condamnatul : 
,,J?llcindu-ml culcuŞ,ul lo tCASta ta. 
lc-nş chinui, Sire, 'Zi s l noapte. ant 
şi veacuri intr~i. cu inlreblrl şi 
cu remu: cllrf postume. A'< fi vlcr
lllclc tlu şi Qc>nşlUnJa ,la, Plhnbin
it u-mă ca Inb,-- un palaf, rl7.încl cu 
hobot in craniul goJ, aş aştepta a
colo. llnlstit s l stgor. uriur1lDul vJ
il-Oarel r evolutu socllUe. care. diri
ruînd foat~ Lronurlle. sflrimî ntl 
toa te lan,urD~. d escoperlnil toa,lc 
templele şl mauzolcur11e lnutllu, 

'' ~.D. CfJCOO. Scrieri, Buc1l~U. Eid;t, 
MIDUL'VIJ, Ul'101 i>· 'fl-1-llS, 

''U arWJoa şi ~casta. ta. o r ege. io 
nemări;lnh,'ea oimpurilor·:I), 

CuHlvat în vootnăta1~ paml'Letu~ 
lw de mn:i-e virufonţâ. nrttcol.u.l pu
lein1c s-a con11amJnat sl al de pa
siuneR \•lndlcatf.vit, dlsl.1·001 inL Ml,\.I 
pu1in merar sau literal.tu·w1J. mal 
oocorn1 în evenimente şi situatli 
cooorete. a.r1Jt;.0lul polemic l101itic 
.şi literar TODlânesc din l.r~ut se 
tn!ătfşea.W cn un ura~ care mi\
lurli tolul in cal~ lul1 El plea~ 
«patent polotu de la un l'tl>t :U 
aţţti:llitălll, losj\ jmPfesia cfl vre.:i 
sl\ ii examineze cu aprecieri .si ar
gumente rattonale pen lru ca, o~ 
parcurs .lif\-şl ridice temper~t~m1 
limbajului şi Judeciitll critice Iii 
nln~lurl foarte .tlerblnti. Oese.:ll'f 
subtcclul nu poate n ei>ul1.al in
lr-un sln~ur articol. flln.du-1 r:e?.er
v.at un setial de 8-10 e11lsoade o 
vc.rl!Abili (ilip!~ă ztarlstldi ' 

Valorile oe cxpre..<>lvltnie ale 
pamnetului şi artirolului polemic 
rnmunesc, ca orice valori et;lc:tlcl! 
a.le presei in i;eneral nu pQll r• ln!lA 
dl'sprlnse ne ~oaren moraltl care 
trebuie s~ gaverne.ze 1llltuc:Tincn 
l:.Ph'iluală a ~ru:efarulul. 

Pre$6 romdnea:scli dln oerioafh 
Interbelică - ca şJ viaţo parln
menta:di ae altfel - a oferit un 
~t3ool al disputelor oo-Utice. 
P~rcuritindu-l pa$!inile d$! ~\•arse 
onenUirl. copleşesc ţ>.,~tlmilc ~un:
(ntc in loe. mer~incf 1,>înl\ ocolo 
Incit să ~nteste competenta ln w
litica e.~ă a celul maJ de ~<tTTJil 
diplomat al 'l!rtf, Nicolae 'l'itule5-
<!tl, sau patriot lsmul mnre1ui ts~Q
rrc Nicolae Iorga. Vlole.n\a limba
jUlUf si a ~Urudlnllt'IT' nu ~l't'll n 
fi !nloldoouna lzvorilă dlnlr-n "· 
nt>c: :'! l'll'Qft"'lhLne de credintl'I. E'l l'rn 
loloi;ltă penlru a şnca. a avea suc
Ce$ dl! p11))1!c. Nume de marcă La 
presa vremii scriu po1emlc sub 
<llv~ psettdnn1me la uzele ri
vale, J)Olemlzind cu ej inşlsi. 

Excesul PQ!em'ic cre11 uneori ten
siuni splTILlJâlc 'rodnice. dar. p~ 
an~hlu. sl D confuzie de valori • 
dcslabill7,;i,re ln via!ta S<K:la.UI st 
miltuw1JA .a (litii. Jndlterent de mo
lfvatle. el reore7il.ntli ~ tndco1h1:.1lrc 
ele sol.rit ul de măsură carnc~lsllc 
frtfon„mle1 româneşti in m!h.1.dle 
sl prov&J'bele sale. în d"~nul sl 
cuioaroo omnmenticn în Scl'ierlle 
c1·onlcarno.r. Dar ~1 ireorczlnlă sl n 
abatere de la modelul Eminescu. 
ca.ie folosise rnvcotiva în sorHlnuJ 
unei caUZA? $.acre. nu ca un ~l')l> 
in sine, c.:i artă pentru in·11'i publl
cislfcli, or cn lnstrumenll rle succes 
comerdal. .. Ledla esenUnlll I\ e
xcm1>lutul eminrsdn.n · - nb<;Al'vo 
A I. Oprea - am reduce-o 111 ldCN\ 
el e respqns.1bllilutl' ln fata n~Hunll. 
Clici 8CTliloril şl ~u:rlşW faoll\lh\ 

1 ) .Iblc2un, f), 409. 
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Pe teme nazetăr ·_„şti 
vor privi lntotileauna ou eJnoile 
spre a cel tlm_p de .rABCt"uce 1fSn'll 
cu numele '111. clnd publlclştlca, 
firi a renunţa cu. nlmlc la prcro
cattvcte m eser iei, era. totoda.tl. un 
aposC.lat ,1 un sMlt'rdoţiu : m~rţa 
se vor lnloa.rcc I.a modelDJ slu. ca 
la o Alma Mater, lntrucblplnd e
xemplul suprem de Implicare lntt:
rrall, cu t-Oate rest1t11ele talentatul 
şl oombuslla lnterloari lnt.ru alu
Jlrea comandamentelor olviee''. 

E.~ccsul polemic ru cre&el romn
nt- din J>f'l mul el secol de exastcn\a 
era o adoptlune după modelul orc
sel Europei Cenl:mle el Ooclden· 
tale. in cate se pua·ta\J nprfnse 
dispute prin pam!lel, comentariu, 
artirol doctrllmr. dispute soldate 
tot mnl rr~venl, in Jurul celor 
două con!logralil mondiale, cu pe
depsirea zial1ştilor Pt"ln amen7.t. 
lnchlsoore. 5UJ)l'imorea puplioatUlo. 
şi asasinatul politic. 

Raţiune 

fi sensibilitate 

in articolul doctriJ~r 

Asanel'cn limbajului ~el de 
ex.pl"esll vulwe. de d,l.$pule oAll
rnase. insuHătoore. blneve,nJIA sub 
i·aport elllc. de olvilltate. 1 1'18<.llllă 
de o mal cumpiU~tA atlrudw 1Ja
ristică este maJ &pronpe, "'edem. 
de trunchiul splrltual.ltJtll natit>no
le, cu oond!Un de a pcrpet\Ul ln 
sctisul ~nzetăre.sc lrnd i11a lin• ta1 
de spirit. onrc lmp)!cA reeonfOrtan
tele note de um<r 81 vlvacita~ ln 
recep1a.rea şi exPTlmarea rea.luluJ. 

Jmp;iclul sensibil al ree:Ill<\\h so
olcle ooracterllentl preşe romil{lfl 
şi in a rlkolul doctrinar. oore -
in m<>d flrcsc - se cere a ri dtl
mlnal de raliune. de comentariul 
Ideilor şi fapt~or act.ualltA\U. C1J
t.1dlanole romântl'$ll obism,Jfa u. l~ 
lingă 1·claidrjJe nsupm v18',ll 1>M
lnmenlai·e şi a âCUvllil.Ui ISel'SOlut
llltlţllor pollUcc a.le 'lllel. sA o/ere 
clUlorllor clteva nrtlcole de oozl
tle in <!hesUunJle c:rrc preoi:uoau 
oplnlo pubUcli. A ulorll (loestor or
llcole, 111ecru Lall dintre 60l'llklrl şi 
?:ia.rlştl de ma:rdi. examJnau fsiolele 
realitAlll prin filtrul unei tr.atărl 
emo\ionale. ArtjooluJ dodtinm' oon
tinuJ reint.om~rea Io l<tV(l(J rele 
11pllitualltălil :româneşU, ca reazim 
ul ergurnenbntlei sl I mareslilor Prl
vlnd problematica pr~tulul sl 
aspira\Ule formulate. 

O dh·erslCicare e gen-urilor ou
bllci~t.ice se produce llmid i n oe · 
r londa ~temlnesclanA, ş i mai ales 
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1(1 anii de după primul rlzbol 
m'>nctlaL cind Ml amphrlcâ. in pu
bl,lţ~t ica autohtonă. report.i}ul. ln
tcr\'Jul, nota, cu~fvul şi comen\a
r:1~l pollLic de- facluTă modernii 
Comonl<u'lul şi cursivul politie slnt 
sm-lse ndesea l.·u pat<lS. deLb.1len•.i 
p~bll'melN' acHtalltAtii. ca şi p!l')n
Jările \•i1;lonare in \'lllor C1lnd mar· 
c_?le de emotl\•itate. lată cum ex
prlm.1, de pitdA, Ideea P<)IHlcă unul 
dlo celo mal tele nk"lle condcie ale 
pţ~J;c:-1 soci.'.\liste. Emil lsac : ··"U 
1rlndet1c la "Toi - scria ~1. !n lOH. 
in ai·ncotut „Voi. mundlorll ro
mănl ". din Zinrul ,.România mun
d toare" - clrora vlalR ' '' este un 
alrldt lun.g. ţ l!Sut dJn l&criml, sln
Jt:, • ltmrl. moarte şi surcrlnll - ~I 
vi )rlmU un strl1it de r c,·oJti ift n 
surtetul meu. Ll!all si cnr(I ura 
-~·· CC• n porl faji CU asupritorii 
•oşlrl ln Inima mea, aă vi o(eleds
c-l brl)ţelc. li vi ridice fruntea.„ 
LlaaU sl curirl h1blrea mea in 
Inima To~trA ce-e port vlzlndu-vă 
C"OJJlt bolna.vl de cea(l, şi d spuJ 
cu glaşuJ celui ce s lmte c4 se tre-
7.eş tr- din somnul mortll : munci
tori rom~nj. voi bUnzt şi tiou\I sl 
1uJerlnzl. voi 1inleţl pli l'Oidea1a 
Romi.nici de mtlne... din vol se ''a 
ra,ce o nou.I tari, w o nonJ na
Uane .•• din ' 'ol se va filee o noull 
lume româneMci . ln care lu,.:ul si 
pleat111 ei bo1lUa nu vor fi aJton 
de umllirţ„. 
Deşi . .Sclnlela ", princ\pnlul 7.i aT 

a l Pas.·t,fdului Comunist Român. s 
n ul o \lnutA publlcisi!Â:ă !iobrli. "I 
citpre.<ie mal concenmită. m:ii ales 
ln anii aparl\1e1 lle~ale. sl tn co
m enl.arjile ci e.~e organtc pretenln 
unda cmo\la°"Ui speclflcJi ex~rest
vllOt h i>1.1blldi.iice româneşti. ln
tr-un arllcol doclrinar din 12 M
ltmbrle 1D31l sr spune.a · „Pentru 
noi, comuniştii . pcnlru muncitorii 
co~Uen\I. nu petale ex-Ista et mal 
lnanl urrlnl dectt lupta. pentru 
Jla la parlJdului romunlst. Lini 1 

partidului nostru ins„nmnl lu1>la 
pentru intuesele poporului mun
citor de la or-.e ei 11atc. Num.tl 
partidul ne.stra a fost. f'Stc I '" 
r~mlnf' cr1!djnclo!I e~aţrl dr ellbr
rare a ct~s.I munritoa_r~ ele s ub 
JIJ.JUI caplta)lştuor şi mo$ierllor. De 
actash• 11c \•or f!Qnyln•e masele de 
mllloanr,, clei nu rxlstl alt pari.Id 
care. pr!n cofllpo~JUa sa-. prin t"lrla 
sa, !li Oe rata de Jertfi ca clasa 
muncltoa.re. ra partidul comunist„. 
Nu exlstl alt partid ciare sl Oe 
sln1e din sln1tlt clasei munclt.OllfC 
şi care si fle compus din cea mal 
eonştlentl şl cea m&I botlrlti parte 
a cl11Jel muncit.are. Nu txistll un 
alt parUcl oare 11 albl atitca Jert
fe.„ ca partid ul nostru", 

Un moment de pul 
ş i revoltil. cu re-z'lnat1\e 
romentariul Politic "I 
n~ţi de Cl"le mul dl ffti1e 
st ''rientă.rl l-a ro11111ihltt 
Dictat de I<! Vieno. din 30 
I !HO. lslMirul presei 1· 
stan tln Antlp, semnall"<tr.l et 
numărul 3 din septembrie 
• .Scin Lei 1" a fost dl"diaa.t 
Dlcl<t'uluJ de la Vlena•i, III 
de stinga „Azi'', din 1 
1ll 10. Zaharia Stancu 
rom;'inll , nu a.vcm auh 
noa„trll tlecil pimlnt 
1\rdcalul este romlnru 11 
11ll rămlnâ romăneac. P•n 
rarea Ardtnlulul <'htlnl 
11u1c de mii de mormlnle, 
JerlrA noul. oricU ar fi ea 
şă. nu ni se pa(e udaral 
noeenşl l(•mii int.llnlm ac:cen 
tlnnale. de n remo.rcabill 
r>Ubllclstică, în articolul hai 
ISl\c, din zlarul . ."Onlnnal„, 
4 seplcmbrlt- 1 !NO '. „Ar• 
rare nu al decifi holt'I 
care nu tt'·al iMtrllnal 
ş i nu tr nl lnstrilna 
or icine a_r inccrca li te 
c5 şi 8l te omOeucl. • 
te rlpeasd. fJriolne 11 te I 
oricine 81-U lntoarrl 
d-11 alunire ciprloarel• dl• 
111-11 ~mulii t~ali podoaba 
\llor, 51-tl mollPHUl'i rhuillt 
late arborii, neamul <'•H fi-a 
ţlt cln ltcul c_u al cloc:lrlld, 
care a piblorlt i.n dl tl oare 
de veghe tn pl!~ul maaUJor, 
ni tmar etul m~t.er - Ard 
csle sper htl orlclt dt l 
l-ar fi fr unlfle. N -anU teUIL 
Ul mel, n-avetl lumi. Npll 
r ldcli a.şa cum v-au lnYltat 
moşii voştri . n-aveU t..ml 
retor care ln hrlul voatn 
i a7J cea mal fermult.&re 

bU!ruiocul, n-anU tHlll' 
dulol '' moşnf'(i şupbflil 
11ilnu s trallel .outn. a.,.P 
plt4 ,1 n.I oredlnta d„ 
I rl'outurllor nc:-ln•lnle: neaalll 
Iru n-a mttrlt nli.'lodali, „ 
umilii nkletdatil •I nu ff nr 
fur na ln „palmi ll\,fl•I•. eld 
ardclc_nil. sinlc_m rom&Jll. IUll 
şi rlmlncm romlnl. cilel 
nll.scut pl\rlntll noştri Nl pe li 
noutre d nu ln1hete 111 
<'m tccul, orice furtuni ta 
nt-nr rtslurna dl)lasurll• 
orlcit ne-ar cllC!a ln 1rMl•ll• 
tr e laba fiarelor allbatlH : aef 
putem fi dccil ciHa r.e sini 
roml\nl ". 

•1 0!>~1M11ln An•lp. tsa•rla .,...., 
m l\nc, sucu Ofl!. A O.ildeJnl a -,' 
Clheo~lolt-, F•cliH::u.,. 01 M.ujjjWI 
P m. 



Retorică ziaristică 

VII. Dimensiunea 
pragmatică a textului 

ce ne-am xeferit suc<:eSiv 
oupâ 51unca sintacUcă a te~u

la dlmet\14 dimensiunea. semantică 
Iul') ~tuia J) ne vom opri ln cele 
• ·~rmeaîĂ ai;upra d1menşlunli 
ce atice. aspec~ prlmMdl.~l a! 
pra~ . determinind i;inl.actica ş-1 
~"1 n~Î~ Jui. Cu alte cuvin~e. vom 
semarda le."tul din perspect.iva r e
abo ce se slabOeşbe in l.re sem
~::: cate-l oJciltuiesc şi lntcrpre-

111,~oraceastă 110..-ep\ie, lexlul ~le 
l\•lt ca I nsLrument ni com~1că.

pr linit\'isllce Intre emiţlHor s1 re
ru tor celebra formula a lui Lass
c:i1 · (Who Says What ln Wich 
(!hannel To Whom Wlth Whal 
Efff!CI „ Cine ce primeşte. prin ce 
mlJloc . clnd. cu ee E!fecL 'I ") pune 
ln eviden\ă pozl\1a dominanlă a 
lui E (cml\ălorl şi _R (receptor> tn 
IClul comunkaUv. iară cel dol fac
toti nefiind posibilă comunicarea. 

La con.~ideratiile formulate din 
puncM de vedere al teoriei comu
nfcArli ·1 mai adăug1lm o consta
Im! : aUt E. cit şi R slnt schim
bltori din cauza condltlUor !slo
'IX!! ~ producUvliitH emilălorllcir. 
dar ' fi a recept1vllăţil recept-0r nor 
Ull\llnl, spre deosebire de cel arll 
tlclall. 

RezultA cn nici un ael de ret"...ei>• 
tare a te.xtu1ul nu este similar cu 
altul. lntruclt Intervin oremlse co
munlcalivt' e:."<teme diferite (spa
tlul, timpul. ţftuajia actului de, co· 
munlcare} şi lnfemt' (fnclorl b1olo
.int, t>slhologicl. sociologiei al l lll 
I u u al lui E). Yn anollza prag
l'llllldi a textului. loale ncesle pre
• comunicalive trebuie iuale <in 
corisldcra\le. 
~ oe poziUa p1'aF!matldi, dac•' 

"l~t! un singur etn\lîitor şi un 
llfcl.11U r reccplor, vor .rczult~ douâ 
tu(@ - unul conocrlll l tn•.r-u n a
"''l'llC foi de l7~ altul .ţntclec; fn
~ ... ,n anume fel dp 1l. Remnrca «e 
llf.q~ exlrenola : ctnd :sin• r1oi sau 
l'll•1 niull i R care ieiu ronl.At"t r •1 

"""' ttl „~l<'D\Mi" tP'Ct. n! ll'!'.lăr11\ rte 
l'!>'°I" nn'(,lh11„ V'\ fî c~I cu nu-
1'-"'n11 rl'rPl)lorllnr. 
n11-r""'" r omunkallvll 4\ '"""I 

l'll f'\ QU ll'„; TT\t:\ro\ „c;1„ c;o<;:Î7P-

bil! sl :ituncl cinrt R 41 R c;<nl 1'"r> 
"' IN\"11~1 "Of'rManl'i tn 11ct?"l ulMm 
:• ;,.,,„„ momentul concentiei sl 

~ ~:$ !IOR!ltr.\. nr. ~. 19&7. 
"I l'r,._ nOMlrA nr. 11, J9117. „ l'r l!'a llOJ!tzll nt'. J, 1"7, p ..... !S 

l!:9.l llOillltrA. or. 2. IOl'J, p. 14. 

momentul receptării texluluJ Jnter
' ' ine factorul Llmp . Din acest mo
tiv, textul este deschis perma nent 
unor noi ş1 nul inl.erprotărl. Se 
ponte cons1dr!ra, In ac~'te condi
lll, PrMmatlcu o metodă şUlnţl
îică 'I CerceH1t.orli admJL cli dczi
derutul este 1eaJlzabil în mi1sura in 
care o normă Individuală (act1~1 de 
receptare a textului) se suprapune 
cu una soctnlă . De fapt: toomai a
ccastt1 nonnţi socia lă esle co.ndl,ţlo
nald Istoric. A:1t.fel indt „se con-
1\lderii ca normă a texlualltliifl 
pragmatice ceea ce este recuno5% 
cut de c:âlre o socletate ca fiind 
conslilut'lv fnlr-un anume loc, Ia 
un anume moment. intr-o nnume 
silu13lle" 5). 

lndeobşl~. textele ziarlsllce, în
globate io coloanele ziarelor sau 
ale revistelol\ difuzate la radio şi 
la teJevlt:iune, sin t valabfle „azi şi 
acum ". „ Is toria clipei prezente" 
serveşte. insă. şi ani mu l~i după 
ce 11 fost consernnatlt. rslorlcii pot 
reface mai usor evoluţia evenlm~
t elor. urmărind transpun erea lor ln 
presă. SoclolQ&.11 ut:flizea.ză presa 
ir scopul cunoaşterii vietli comu
niUltilor umane din tr-un treoil mal 
mult sau puţin îndepărtate). dar 
şi pentru a Clesi:lfra orienllirl po
llt.ioe vUtoare "J. 

Nu în ullimul rind. presa de
vine. malerjaJ de cercetare pen tru 
lsf orieri şi looreticlenil ziaristicii. 
concluzlile !i ind utne pracUcLI co
lldl.ene. Ooţluncn pentru un anu
me ~en ziaristic este, mire altele, 
şi un rezuli.a{ al cunoaşterii nor
melnr sociale valabile in orezent. 
Se t>:tle cil şlirea sau interviul au 
o !'ani:!i mal mare de a ln1eresa 
cllllorU1 contemPoran. decit eseul. 
ci" nlldă. . 

Jn mod frecvent l{chirnbni•ea nOl'
malor se face llmt Slnt el catturi 
cind aceasUi m:hlmbare are un c1t
rnclt'r violent sl se !erminii tn ra
Vl".:irea elementelor mai viabile la 
nn moment <lnt. ,Asemene" schlm
bl'il'; n"t rt inlllale ati1 ri<' R. ciL 
RI ctE- 1'. C:lncl 1l'. li nife "Jl m"'CIHlce 
o ""rină lexhmlJi. "' sc.hlmbti com-
011zi!la slruclurll sintactice a '\e.m-

'I Hc~nch F. Pieii , S1 lln~ trxlu lui ,şi 
11n1t lh:" d e 1ex• . f'..dltur.a Uo.'V<'t'S, Ducu
rr•ll. 1"111. n. a,. 

•1 Vui ln acâ'il '°'cns. Vl'lhll"'l•tl Semn'· 
ticni ta. doournQf11nlor socla.l". F'Alwr, S~l
ln\IUd sl E:.flclclopedldl, Bunura~u. JGll!r 
(MO"l'IOl'Ull dl' SPn\lmUJ Cht'l~«tl. 

îl Slnt ClrllOICUtc npi;c:1'1lk' „n„uie: d~ 
co:n '1ml t t'l'O li zeit e pe prcs;a 111 clx'1lcl. 

nulul (de exemplu '. o organizare 
dircrlUI a. textului). a cnnalului prin 
care lransmfte lde exemplu : npe
!'âtlvltalea dLCtUllrll l rtronnaţlel re
clamă folo.slrea prioritară a: cana
lelor auclio-vizualc) sau pe cel cA
ruia I se adresează (de e."<emplu : 
lendinta spre rubricl2are si de spe
cializare a publlcntitlor). Este su
!lclen~ ca oricare dintre aceste cle
ment~ ale eomunlclirli $ă se trans
fe>tme. pentru a se OJUIU!e la ss;hlm
bart~a normefor textuale anteril)r 
valablle. 

tn acest fel. d.!lermin.'lrea te..xlua
litAtH constituie un proces dialec
tic blpeilar . caxe nu se rezumă la 
nspecll.ll skl.ct lln i:cvlstlc. el :şe re
forll. în aceiia.$i mllsurl!. la acllu
nea socio-comunlcaUv4 ge:ieratn de 
uUllzare:t limbii. 

VU. 1. Extensiunea pragmaticli 

Din punct de vedere pragrn.ntic, 
tnllnderea !ah-tulul depinde doar 
de scopul actului de comunice~. 
„u se suoune unei norme canttlA
llvc minimale. A<ilfel un !\ln;!ur 
fonem CO I = exterlotizaren ulm1-
ril). un sfng\1r mortem (Afară I -
nnunc!\l sau n sln~urA ţ>ropn:i:ltlc 
<Vr<>mes e~te- Crumrfsh = eon'itll· 
tar") rint avea s!'ltut de tex1 

Cnndltla care se pune es~ dt" o 
fi nc:\1Z\lr1t~ unilAl~ll funclinn-tlltll
fl1 Aceasta <:e renllze;1z.!i o<"ln dcr 
mln:\rea. unei slmmrP. strnte1dl lex
tnnl r c11re.i:i ·1 --a i:;i1bswnp;i'7Jl cc
lpl'flll... Î "'I funrtio c'IP rli.u~tl<> 

rn11n!Mtl\tl! o Mumo slT'l't~ie Cde 
"xeml"'l1J : i'ndPmnul 1;\uile st re
n-,..„.,, "'""'U..,,.., ... „..-.1c1 ..... „„„„,, ........... 
te fi nrlnl"lnnlli ~t1 -ieoc:Qrlrtarl\ 

n «lrl'ltt>RI<> IP:d11Alll nnate fi ro
mltHI\ c11 rH'VPl''l.P f n1·m" oe m"n'
f„chr"' 1....-;r„„lo „; tr1''\m'lHr"1"' 
A"lf<'I oentru pnruncl se ool fe>-

'""i . - nl'l'nn'Tlli~ f'nnnli111ivll Im· 
""""th-R : Du-Ic nra<:JI 1 

- nronozitin enunlmtlvă r.iro
tll iu-:zlr.ft: Acllm olecl aca.<1~. 

- nrfln(l"l1in rnunllallvl\ O'lten
ll:it"I · Ar O cru:ul sl\ pleci a
mdi 

- n•'or>01ltia h1lcr0<1ath'i\ rclo
rlcO · N'-ai de gini;! sl\ otccl 
ornr.~ ? 

- orooi"tltin l'Xllllcilo11i de un 
\'f'l'b nerfnrmntlv: lti porun
"""" si' olt>cl neasă 

Ultimul P'll:1>mn\u cH.tt• tn1>r-
Ch"'1l',I\ OC)!;l))ill•,'\1en 11\t„"V<'nll,..1 
aulo~"\llui. Ace~l'l n folosit un 
verb pcrf<lrmitL!v (parnnr(>cr) 
r1enlru a „„ 1·uno1<:t1> ~teit1 tt 
lexlWllă aleasl\ Alleorl. ln a
rel.'l.51 soop. itînt ~dftuJt11te semn" 
mc~raJ?m.,,1ice : o hinerornnn· 
zltle perf<)nn3llvii (de lll\111 
„Convingerea m"'1 <'ste„. "· „"'1•1 
sint de 11co.rd cu oele snv~ de 
.„prin ouV'lnleJe ... "), JnlAMti~ s11u 
o nnumltll rormA grn!ică (i;ub· 
llnien&1 ptln verzale sau aldlnt'l 
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Retorică ziaristică 
VII. 2. Delimitarea pragmatică 

PCMlVil pozHlei pr.agmallce. un 
le.'<t ln<.'L"}Je fse inchcle} olUncl 
cind E .ş1 · sau R ii declară ca în
ceput ( inchel.nt). 

Llmllde te.xluJui sint m:w.:utc 
printr-o clublfl inl:rcrupere. a l" •

muntcărll. De tlblcel, teXlele r.l:i
rlsllce încep cu un l!Llu. Lllleuri 
şi ca un lood. şi se inchl!ie. de 
pllcta prin relU.'ll'C~I oondenşută 
n şUril de la c.11•e s-a pornit re-
1111.un.oa. 

Textele s<:r1::.e sint dellmil"lh.:. 
chiar in lips.u ~nor a.-.emeneu 
semne mNaprngmal1cc, prin sp.a-
111 maj ll\3rl libere intre tindurl, 
Iar texlele or.<Lle prl 1n paui'.e mnl 
mrtr1 in vorbi1'e (c~c radlndiru
zalP sinl llmltale la ambele cape · 
te prin cortine nwzkm!e). 

De aici decurg şi dWcultătlle. 
De exemplu. cnre p.-iuză în vor
blL'e şi care S('Mfiu fn text au e
f<'cl terminal ? Pe de alUi part\.!, 
schimbarea vorbit.orulul înseam-
nă, wv•dalii, schimbarea texlu
lul ? Se ştie, Jn acest sens. că Jo 
mtlio te.xlul unei şUrl. de exem
plu, e::;te citit, de regulă, prin nl
tcrmm\f1, de dol crainici. în scopul 
subllalerll unor idei şi al e \1tarJl 
monoiontel. 

Limitele la care ne-am reforil 
nln1i acum sinl de ord-Jn extern 
penlru marcarea tn~eputuhll şi 
sflrşitulu1 texllllul. l n practici\. 
:st! folo..c;esc şi Jimlte Lnternt>. care 
sect!hoe.12fl lexlele mai ampJc in 
unilli\f ce>mu.nlcatl.ve par~lalc. de
cur~i nd uncie dln altele sau dind, 
ln<>la.ltă, Imaginea inlTegulul. A
dcşcorl, :icesle suhoapllotu Ccore-;
punzătoare seenelor. t.ablow•llor şi 
nt'le!<>r din piesele de teatru) 
pnarlă subUtlttfl. 

Sll toonpHulâm : c.-ooren\ CI sln-
t.adidl determină legătura dlnlrc 
romponenlele lextelor, pe ba7.H 
unor reguJf <.'One.'Cionnle : courcn
t.(I scmantlci'i este oonditionat..\ de 
t.'<>rcferln\n unHi\ţl1or textunle. 

Jh pruRmallcl\, motivul pr!nc:lnal 
ni oon.ţtJtulrU textului nu se !lf!I\ 
în ci insu.şi, el tn actul rccepll'\rl l 
lul 
~u e de ajuns ca E să afirme 

cl:I n µrodus un text, µeou·u c~ 
nces1in sll şl c~ist.c ca atare. T1'e
bulc să aecepte şi R acea."l til id<.>e. 
Acceptarea intervînc nu.mtil in ca
?Jttl cind R dlsp1me de cunoştl n
t~ anterioare (presupoz1iu>. care ii 
pennit să compleleze (subi;tllulc) 
Jn<.'Uncle existente în te.xi., confe
rindu-l coeren~ pragmaUcl'1 necc
sarf1. t.ntotdeauna. această coeren\â 
cxlslli la nivelul .unei structură de 
adtnol:me. 

Din cc-le amlnme TezulUi lmpor
tanţ.a CQmunlcallvă a presupo?.i l1l
lor : cu cil un te.xt este mal de-
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pendent de ele. cu alil posibllltalc;t 
de<:C>dăril lr.r dileri te este mat ma
re. PeriooluJ ~le ş i ma1 prcrnun\.uL 
la textele scrise Căl'Ol.<i le llpse.şh! 
pn ... 1bilit.a1ca unei re\'!!riliefm !n
tormaU ve, E\·Jdent cil 1>llllmre::i 
presup0zl\iilor din tex 1 In Cc'<lnl.?X· 

tul situaliv (politic. soc!aJ. econo
mic, cultural) in care n !<11n creai 
est~ inul e1nevofoa.-;ă atunci cinci 
se In terpune un interval ist.orie 
inm~ m 1menlul producerii s1 cei al 
l't'tCplărlJ. De tapt, in K CSI cuz. 
stocul presupoziţ11 lor se mflre$le. 
pe măSurn noil<>r acumulllri in e:<
pcden1~ t\e vll!lă a umanltlitli. 

Element esen\lal tn prOCi!sut ele 
r~ ·1llz.are :11 coeren\el P!'.SA11VJllce. 
presupozlţ iile, ca şi intregul ac~ al 
comunicării prin text. cu :1lit m.11 
mult comunirorea ziaristică, presu
pune cunoş1an\e despre reâliUlt~; 
~xt.rallni::vlsUctl. Tn caz contrm'. 
:ipare d iterenta comunloallvă şl, 
.in <:ele din urmii, îlntreruperea L'Q
mu n ieârîl. 

Vom analiza din pun.el de vede
r e !)ragrNJ!i~ „Femefa viodutii. ", de 
f'.Bl'uneC1-Fox, text pe ca~·c l-am 
reprodus ta rubrica noastră. "> 
Aşa cum ~m convenit. va lt'eoul 

~a avem în ~ientie unele elemen
te met.allnitvlstlce. Mnl in~ll . c1lc
va date biog1·1lf!ce despre nuk>r. 
11i n te1IYAtlC (le Radu Popescu. 01 
P.Brunen-Fox (n. 18 '31 Ianuarie 
ltl!lfl, Roman - m . 12 iunle 1977. 
Bttew·e11ll) a dcbukll le l aşi , in 
UJtB, 1°) La revlbta „Versuri si pro
u'l w. Semnează apoi ln „Absolu-
110~. „Zări -i;~_nlne'\ ,.A:l'cnn ". „75 
H 11.". „Pun<:l " .. ,Unu " ..• rnte~al". 
.,Adam ". „Reporter". „Mtntuirca", 
,, lzbinda •'. „Acfovârul". ,.Dimlnea
\.3 ". „Jurnalul ele d lmlnealli ". „Ro
mâni.o Uberă " . ,,Sointela ", „Vln1.n 
t'(.tma11e..1scă ", „ Flacttr.n „, ,.MaRaz!
nul .„ „Viaţa mlllwll-. „Contem
poranul", „România literari\". 
„Veni: nou'\ „ Presa nonst1·11~ . „La 
Roumnnle d'eujourd'hul ". „lndru
mfltnrut cultural ". A ros1. de a.c;e
mcnea. coresJ)()ndent in România 
ni ;-Jal"clor ,1Lnsso'' CArgen1lnal si 
„Mobo" (Japonia) . Brunea-l"ox e'it~ 
- aşa după cum afirmă Radu Po
pescu - ,c:reatOl"ul la nuI uJ aS<l
numltului repol'taj literar." 

Tex tul „Femela vînduUi". a o
piirut in ~!aru l .. Dlmin~lâ". in 
l!l:i7. anul cind publlcatla va dis
pare din peisajul presei ronulll.cşlt. 
t n acel nn. cu şi în cel precedent. 
i1ru-ul se află sub d irecţia luJ Ml
h.:111 Sadovenn u, care păstra lro
dlţ la progresist[!, mllltnnti'l. itisll-

•) p.,,..„ no:istrA, n r . 1. IW p. 31. 
•1 .Prtniut. ln : ~omAnt:i nt:er11rt1, nn X, 

nr. tt, 16 Iunie ID77. p . e. 
'"I tn tl'alhale. ln HllS. dupl\ cum !)re

cl7\!ll7.ll D nn C. Ml hAUl.''ICll. ln pn'CA\11 !li 
""lunnU F Brimea·ll'Q.I<. ~fomorln re~lOr
lajului:. E:dltu.ra .EmlnCllC\I, Bucureşti, 
1985, p. q. 

lui tă de fon~atm -
MIIie - in ~l'lttadu l 

Citeva re[erlri la tiaclruJ 
economic in C!.are aptirea 
sini, de asemenea, h.~-.,„ 
A~trel. ln U1'1TU1 c:riY,cl 

mund!0Je restm11te şi ln 
(1929~ ISl33), 111ai1lle b4nci a! 
mii (Mal'Tllill'O..'!<:h-Bl<inc:k 
r1-..1nco-r•1mânfl, 8.a.nCJ1 ' 
$.8.) îşi incetet1zA plftţlle_ 
nul llbernl a adQpal, ln 1 
cnnverslunll delortllor 
Pntrlvi~ stipufotl1tor n
datorille au foM redw;e la J 
~I sup0r1ate parte de stat 
tJc debitori. In ciuda a 
legea era mal mult ln 
băncilor credilMre, care lei 
perau. l lJ~Usl. cu sprlHn ut 
lut. n parte din dulortne 
Cel mru nfectatl nimineau 
depaTte, cLatorn icll. in special 
rnnli. 

rn acest conlCA."1 S(ICilll. „ 
Litică a bordal'ea, şi în tcxlut 
mw.llzet. '1 unei leme Predl 
lui Brunea-F<lx - „mi 
a lCI 0 • După cum se cit>sena 
lGCLui:ă, şi in uces:1 ca~ ~ 
!l'.'slat apetitul autorului 
~~piă, 1:>e care o inreRm 
lr~un mod dco!lebhl de 
De all!el. Brunea-Fox 
l.i o s lll'c de fe.p1 divers: 
r~n. ajuns la ananghie, 
să-~ VJndil nevasta (!? l) 
ona.lul şlidl :.c comun\d 
economie slillslic4 r.iuSă le 
Iar silun\ ia pnroooxalâ ivitl 
prezentată sec, expozitiv, &al' 
dteva nota~li person1tle ale 
l'ulul nu dlmlnuenzA dln 
aco1·dală dlaloguJul dlntn 
doull pen;onnjc lmpllc;Ne 
(t ilran.li <-are rac bi~..ara u 

Titlul eles - „Femeta vfn 
- iodeplin~le ce.le tW 
principule : ai.ragel'eu atentiil 
tlloruJul, prin tr-o aluzie la 
operă „Mlrea.<;.1 vJ ndu1,â „ o 
z! f~1rulul ceh Bedtich Sme 
~lgurarc.a lranzlt(el ciltre 
urUrolulul : ldentl!lcar:ea 
tulul principal al le:<lului. 

.un i·ol primordfnl este 
n<'ulă\11 de momenl a temei, 
rLind com~mictttă ci1 date 
(numele lmpt'icinatUor. den 
satelor in oore locuiau) ceea 
con Cerii au ten I icltate te>t'~ttluJ. 

l?ină la ultimul {lllnee.t 
Ul o aparentă lndetermi 
ClnnlulUI inUmplărll. Siţwtţla 
doxalâ este re;-,ol\laUi tocmel 
acest nllneat : „tirgul a 
ind.cu s-.a ame$teenl ~iokrnll 
Tot aici autorul lnslslă M 
tualili'Hll evenimentului 
precizincl d in nou cadrul 
temPQral in c:n.re s-;.j l'l'ţ!"recut. 

De.şi ln econc>mla text.ului. 
mentul efemer - raptul d 



__ ..!Wn·n~ cil.Jtorul .sesl1.eazh 
~l impresia cfi , wtuşi, ln-
1"-·ia;:ea nu c.sle decli un pre
tl111P ntru n ( i sernn.alal un feno
text pe o.areca ri? generalii.ale in rnen cu 
~A. annllz~ pragmAUcă nu 
r~~: ncgllJrtl5 acceslbUlt:atea 
~.~ul Ne vom folosi, ln act>asiă 
~vini.li". de cei d<•i indici de llzi
bJ!lt.ate. d iscub ~i tm t.i>rl?r. 
llai Intil dei;pre indicele de fa· 

dJl&a1e a 1 ~ch1 ril CFL) . Vom ob
.serva pa r ind. nccnrc d lntre lC!r· 
pienil' care pe1,mil ca1culul lui FIJ. 
AJtfeJ, tr - numărul . mediu de_ i;u· 
vi te ID [r.Jzi\ c= urut.nte de in,e
~ este 6. tnr numărul de sll:tbll 
la 1oll dr cuvinle (Ic) este 182. tn
JoCllÎOd dSlt!le in formufo : 
fL == 207 - 0.006 lf - 0.013 te 
obtinefll fL = 207 - 0.006 . 6 - 0,613. 18:? 
t'L ;= 90 

Rezultatul (care se poate orla şi 
prin tolostrea d·isgramcl) n t? I ndică 
un 1ext foarte uşor. lor ace."l&tă ca
lllale esle ceru tl1. in primul rind, 
de tema abo11dală. • 

SA t"U lcuMm apoi Indicele de 
taterf1 uman (I.O.). Sl.abillm, 
III textul dnl. cn numărul de cu
vinte pe(S(>Mlc (cp} = 9. iar ~I 
de ftaze per'SQn.oi.IC ( fp) = 2'5. 

Flcind inlocuhile necesare to 
formula 
LU • .,.- 3,G.% cp + 0,:llll lp 
obtlnem 
tlJ. = ~.63~ . 9 + 0.314 . 25 
LDL=<ll 
Acelaşi rezullnt se poate gi'tsi şi pe 

ctialr~lt El ne indică un text 
fGarte intere~nt. 
Aceşti Indici cu va'lori ro.arte rl

dll!ate se obţin d intr-un text de o 
maximă cpnclzie. tem.n amintită 
fiind singura t>irateglc textuală. 
care as:J11ura textului depHna uni
tate funcţlonnlii . ln domenJul c.'\:
ae.ianil pr~aUcc o unicii a
ti.lere ar putea fi con.c;ideret all
aeawJ de legătură dln ~'re Ut1u şi 
lapWJ pro.prlu-zls. Dar cum spu
neam. el aslitunl - tot intr-un 
mod 11uccint - Lranzli ia lndls
~blltl. 

Delimitarea pragmatici a textu
tulu1 nps~ se tace clasic : înceoe 
Cil un tlUu şi se incheie prin re
luarea <.'Onden.ciată a ştirii de la 
~ s-a J)(>rnll. 

?n chip fericit, se rezolvă şi co-
9etlta pragmatici\. P1•esupozJtille de 
=:er~rcut-sul lex1.u1u1 deaurg'ind din 
Prelnedk1 senza1lon.nl duc în m<>d 
11eatuJ 1

1
1:l1
1 

l ln r.al~ concluzii. Ali-
n.al liimureşte deznodă-=:1 real. Evident. adăugind in

PUbli \ille exll'.alingvistJice (aufor. 
dau~ea.:1e. epncti Istorică) se a
tl . eittulul o şi maJ accenlua-

eoeve-n\u. 

Rubrică reaHzată de 
Constantl.n LUPU 

ş i 
Mircea HAMZA 

O EVIDENTĂ 

Spre finele anul-ui tTec•.1.t, 
consem11am în revista no<Utrtl> 
o i'1l\lntlvă lăudabilă a re
dac11ei gaz~lel mlUtni·e „Apă
rarc:.i patriei"' : editarea unul 
supli'!U!nt periatilc, tn 12 pa
gini. penlru Cortele sistemului 
naţionuJ de apărare. Şi iată-l 
ajuns, de curî11d, la cel de-a:l 
4-lea număr, care s-a bucu
rat, ca şi cele precedente, de 
o bu11â prtmire in rfodurile 
dritnrilor. 

Ceea cu cara,ct erizeazd ţoa
te cele patru wunrere apănne 
pind c1cu m este mesajul 
pro fu itd patriotic pe care ele 
ii transmit, i deea limpede ex
primatu în motto-ul din 
manşetă: ,,Sinlem a ici drntot
denu11a şi stăm de veghe pa
lriei slrăbunt!". 

Tematica suprtmentlllui este 
bnoată, complexă., iar reali
zarea. publicisticii pe măsu,ra 
acesteia. chiar dacii sem1Ultu
rfle 1w apa rţhl, de r·eoulif, u
nor „nume". cu toate elf nfcl 
ele 11u lipsesc. O lectura a
rentlf te coll.vi11ge l esne de 
grija deosebit6 a autorilor 
pentru claritatea. şi sobrieta
tea. e:r<pTesiei, ;pentru acura te
ţea .,tilului şi limbii. 

latlf. incă in. p rlmut n11mi1r, 
tn desclt iderea paginilor a.şe
zote sub oe11ertcul atu de su
gestiv intitula& „Noi. oastea 
cea mare a \ăl'ii ... , amplul 'T'e
porta}, dens în idei, fapte fi 
semnlflCJaţh „ Apllca~le in 
spo\!ul !lorllor de colţ", scris 
cu. har şi cu sufl.•t de Gheor
ghe Vdduva , care v a publica 
şi ln -numerele unndto(lre 1'e
port.aje la. fel de f rumoase 
(„Po creste alpine" , ~,T1~a
ge ba·~eria !'', „La apll
catfe. ca tn misiunea lor de 
fJecare zi „ •ş.c..). Am reţlnut, 
tot din 11umarul de debut 

PIJBLICISTICĂ 
al ,ţ"ptime11tuh1f., reportajul 
.,Surpl'l'Zele„ (Nlcolae Rota-. 
ru), co11tU:tl'1d cU-4.!ua momen
ie cl[n aclivlfatea de i1nstruire 
a unei subu11ltă:ţi din trupele 
de securitate, precum şi in
se111111irfle. foa'rtl! trumoase 
~Pllf Moţilor" (Vasl~ Căbu~ 
lea.) şi ,1 Din amfiteatru - pe 
terc.nul de Instrucţie" (Milla t 
Floca). aparure in pagina con
sacrată. tinerilor din de~
mentele de p-regdtire pentru 
apdr.<irea patriei. lnteresan te. 
mal aJes pentru ineditul lor, 
nf s-uu pdru t şl notaţme lui 
Dumitru . A moriei despre eli
copteriştii care execu,td mi
siuni „de platformă• t'n sprl
;'1-n;uL „petromariştUor" di11 
lnr(JUl Mării Negre („ tntr.e 
mal'e şi cer"). Ne-ciu plcfcuc, 
de a:semenea, -repo·rta.;ele cap· 
tivante clin actlvitateci lucrii
torilor de mUiţie. semnate de 
T. N. Ccmstantinescu şi Vic
tor Curteanu, ca şi cele de 
pe terenuril.e de instrucţf e şi 
oplka-ţie ale mbunităţi1m <le 
găr:ti patriotice. 
• Spu11c11m mai tiiai11te cei 'te
matica suplimenrului este 
bogatd. comple:r:d. Un spaţiu 
lar{I se acordci, evldecnt, tsto
rlel , e1>ocdrU trecutului de 
luptă glorios a'l înaintaşilor 
n Od'T'J. 

I ra fiecare 11um4r, supH-
ment1JI a oferit cftitorilor s4i 
tiţrsuri de autentică vibraţLe 
patrfoticd, aparţtnînd un-OT 
poeţi consacraţi. De aşeme
nea şi scurte povestiri; tncăr
cat.e de semn~ficaţîi şi. ln 
plu.s. 11u lip&it11 de fiorul stts
pe.ns~lui („lncnroătorul de 
rezervli" , de Haratam b Ztn
cd, „o coleclie ciudată" şi 
„Pădurea cu plopi argjntil" , de 
Olimpian U11g/tcrea., „Vizita.Io· 
rul nocturn". de Mlhat Stol.Cln 
etc). Amatorii ·de spori - şi 
cftl nu sint/ - gt'fsesc articole 
11 insemndrf deSJlTe sporthiii 
mmforf. 

O pagfnl1 consa.crcrttl actun
llUUll ml li lare Internaţio
nale. troHnd .aspt'ctc inedite, 
şi o alta inh1ulată „De toate 
penll'u 1iecnre1' . rubrica „Cl
tilorll intreubă - «Apărarea 
patriei,.., răspundei., ltl care 
trebuie scl addugăm nea.păra.t 
o grafică Şi o Ilustraţie de 
bund calitate, ne tndreptclţesc, 
cred. .~ii afirmăm despre su
pliment cd reprezintă o evl
dentlf reuşită j:>ubUcfstfcll. 

Constantin TATU 
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' . ; - ' . 
Limbajul presei 

Cu sau fără cratimă 
Obscrvdm in unele pubUcaţll am 

Cre;:venţa scrierii greşi~ a cuvin
t.eJ01· compuse cu numeralul ordJ
nal PRlM, folosit cu valoare de 
udJec!lv ş1 prccedind un termen ce 
mdlcâ o 1unc\le sau un grad Jerar
h1c, CJl ş1 a grupurilor slnlaclice 
libere .în care este inclus o.cest 
clen1cnt le:xlco.J. Să d&.m cltevn 
~emple: 

1) ( ... J lntreap autoba.zA s-a 
LrBDSJ'ormat. tru.r-un pund de pri.m
OJUl.or. (ilePoriet pe urmele unei 
scrJsori, tn ,10rlzout", nr. 2582, l:J 
martie l \\1!7, p. 7) ; 

2) lnformaUa prezentatA („.} a 
rclc\ at nooei.1tatea de prlln-ord1n 
oi pd!il rlirU nealterat„ şi dezvoltlrli 
ulJlcelurllor lradillonale [.~]. (Da
tori~ de a p'8tr.a nealterat bogatul 
t u.iaw al creallet noastre Populare, 
:n „Orizont-', nr. 2377, 7 .februarie 
JU87, p. 2) ; 

3) ;\ncorai in prezent, ace. t turu 
are drept protagonist Bucurefllul, 
care ajunge d ocupe prl m planul. 
Prun planul ( ... ]. (0 zJ la Bucure§tl, 
in „Cinema„, nr. 5 (292), mal 19117, 
p. !!4) ; 

4) Intri p este mlue. indeamni 
primul secretar p e un tinAr inSiDer, 
şi spune-mi adev Arul ( ..• ] . (Cel care 
pllltcse cu v1A4a, in „ Vatra", nr . 
iau. n sept.embrie 1986. p . 3). 

Pentru scrierea cuvintelor com
puse cu numeralul PRIM şi a gru-
1,)Urllor sintactice li.bere care con~ln 
această parte de vorbire trebuie să 
consutt"âm ncapilrat 'Olctionarul or
logmLlc, orloepic şi morfologic 
(DOMI\'r) al Jlmbli romAnc (1982), 
deoorece alte Jucrârl de acest tel, 
întocmi te după alte criterii., nu sint 
consecvente ln consemnarea tmbl
n:irllor lingvistice in discuţie. Ele 
respectă gratii ce nu mal corespund 
normelor act.unie sau propun !or
rru1\ li nejusti1icato din punct. de 
vedere grnmatlcal şi semantic 
(prlmpretor tn loc de P.Rl:M-PRE
TOR ; prlmplan pentru PRIM
P LAN - cn să n e rezumăm donr 
la a~stl' e icempll'). DOOM nu n .... 
zolvâ nici ci intru totul chesllw1eu 
ortogral lcA de care n <' ocupăm. rfi<'I 
din regula referitoare ln ilcrl<!l'<'a 
cuvintelor compuse <'U numeralul 
PRTM, precum şi a grupurilor ~i11-
LnCUc.-? Ubere in componen\a cărora 
lntrfl acest numcro.J, nu se pot de
duce toate stlua\llle de o.cest gen 
Ivite tn limbajul ştllnţl!lc, arlisUc 
şi fn cel al presei, Iar Inventarul 
lor este fonrte rcdu" lJl llstn în toc.
mitA de autori. De aceea conside
r4m necesare dteva precb:ăr.i. 

tn primul dintre textele citate 
lntUnlm scris : prim-11Julor, .i.u-
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crnrca normatl\·4 fundamenl.alll. 
DOOM-ul, consideră că aici avem 
:Je-n race cu numeralul PRIM şi 
substanuvul neutru AJ u·r oR inlr-u 
;ccvcn11'1 lingvisticii (aşa-zisă grup 
sm tncllc hber) semnUlcind „ ajutor 
medica l imediat", adică PRIMA 
lNCRIJ IRE dată unul accidenta~ 
sau bolnav, PRIMA INTERVEN
ŢIE J:ăcută In acest scop. Opţiunea 
orlogratlcll. lnsă, nu este JustltlcatA 
atita t.lll\P crt PRIM şi AJUTOR 
nu lşl mai pdstreazfl Clec~ nlol 
lnâependcn1a grnmalicală , mel pe 
cea semantică, tllnd in mare mAsu-
1il o grupare de cu\flnle ce apar
ţme unui limbaj .i.pcclallxat. mal 
bine zis a devenit o no~lune spe<:1-
!kă medicinei. Cind spunem &rusi 
ele l~RIM AJUTOR oricine înţelege 
cu este vorba de o trusă medJcalO. 
Restrlngerea sferei ·de conţinut , tn 
unT\3 ~peciallZărll grupului de cu
vinte a-nnllznl, a dat acesluln unl
lntca semantică determinantă in a-l 
C:icc in~eles ca un cuvjlil compus. 
Ace..<i~ Iapl ar putea susţJne scrie
rea cu cralimâ într-o nouă edl\lc a 
0 001\1. Pină otunc1 vom scrie con
Corm normei ortografice in v1gonre : 
PRll\1 AJUTOR (CU blanc) 

Alt.tel stau lucrurile cu formaţia : 
PRIM ORDIN Jn locuţiunea ndje<:
tlvnlli DE PRTM ORDIN, grup sta
bil de cuvlnle, sinonlm cu locu\i.i
nea de asemenea adjectivală : DE 
PRIM RANG. Ca a tare. vom scrie 
intotdeauna: CDE) PRCM ORDIN ; 
(DEJ PRIM RANG. la tel ca pe 
comblruiţllle libere de cuvinte de 
Upul : PRIM PAS. PRIM TERJl:'fE~, 
PRIM CON1'.\ C1' (Mii nflum 1nh1:> 
onrft in prcuJllll\ unei tlropll ~I 11-
nenm... ra, clin acest PRIM CON· 
TA C'r . s il scol ln(ormntiile. MihuH 
Sadoveanu - apud Gramatlcn Ac·o
demlci. voi. t. 1003, p. 197). d ur 'ii 
P RIMA AUDIŢI E. PRIMA JMPHE
SIE etc 

ln celelalte exemple. inl.ilnlm sl
lua~ ln inverso. cind ar Ci trcb-.ill 
ISă se scrie cu cralimâ secvenţele de 
limbă. subliniate. căci nceslea Cor
mem:ă substantive compuse (ade
vărat, cu un grud relativ sclt.tul de 
unitate n termenilor comoonentl). 
Sţ>rlem ded : PRIM-Pl.AN. <>uh
stnnt.I~ neutru pi. PRrM -PLA
NU RT. Dai' atunci clnd b mod ru
rent nflrmAm cA .,i>Unem Cf'V•• pe 
PRIMU L PLAN sau nu punem ce\'a 
pe PRIM UL PLA ", putem s!i 
scriem fllră sli greşim : Am pus pe 
PRIM PLAN pr<..'Ocupar u peuh'u 
cconomlo;lrea. matetillor prime, adl
cil am dat aces1el preocupârt 
intiletate. 

ln legăt.urâ cu aceste 
Gramatica Academiei _ 
ounlală. pagina 197 -
„ lnalnlea subslantlvull14. 
folui.eşte lotdeauna n 
tur1c1 cind, ca element 
nere, precedă un suba 
indică o !uncţle sau un 
h ic : PntM-LOCŢUTOR, 
NISTRU ... „ Fapliul câ " 
puse mai mult sau mau 
Corma te cu nwnernlul p 
.tln t ă lluctuapj dh 
tul d e vedere al 
ţ I I m o r fo I o g I c e (I.li.) 
M U'11STRU, PRlM-M 
PRIMU.L-MIN JS'l'R U. 
MJŞTRl şi PRIML- MINI 
via Ciobanu. FlnUla Jiuan. 
r\!a cuvintelor in limba 
EAllSR, 1970. p. 92) duee 
i.lzarea aceslorn ca fiind 
compuse şi la ne.!O'losirea 
de unire. ce<:u ce ar avea 
Clcarc gramallcald, dar ar 
odntll şi pcsibWLatea 
lor cu lmblnărUe libere de 
care sint formate dln 
mente. Pentru fnlliturara 
tul neajuns, DOOM p 
„SCRIEREA CU ORATIM 
OBLIGATORIE (s.n.) pea 
formele ne„ion01•e ale 
cu PRTM (lnvarlabU sau 
e.i aJulil la deosebirea 
aceswra de rmblnl\rUe sin 
bere· (p. XXV). Ca a 
sc1 le : PRrMUL-MrNISTRU. 
MUL·PROCUROR. P 
CllETAR etc. cind act!Ştl 
Indicii o Cunctle sau un 
rnrh1c. şi cu pauză a lbA : 
MINISTRU. PRI.MUL PR 
PRlMUL SECRETAR etc. 
rmbinâri sintactice libere 
exemplul urmlitor : 
PROCliROR care a .esla& 
IB infractorului a fost lOD 
Alei PRIMuL este s inonim 
T IJUL, Iar form ularea 
PROCOROR, cu pauză albi 
cele doun cuvinte. nu tn 
greutate in SC!rlere. 

Ln ce pnlveşte celelalte 
unele din ele neatestate ln 
no.re, multe Clind orea\ll 
probabil fârn model st.riln, 
?nr Crec\fent In limba.Iul 
vom r e.'i})ecta aceeaşi orto 
pllcal(I mal sus : ,PRfM·AM 
PRlM-SOLJSTCA), P R IM-TO 
PRlM-BALEJRlN (Ă) . PRIM• 
Jon. PRLM-REDACTOR 
cu REDACTOR-ŞEP). PRIM
PRt:'.ŞEDINTE, PRIM-VlCB 
!\llNIS'l'RU, pentru ~ necere 
semnează o c.ategarie dlsUn 
dlcind o f\U\C\le, un grad i 
o anumltf.I poziţie so cl 
sau proresl o on l ii Le 
ser ic în!!ii (lirl\ cratimă atunci 
numeralul indică intilcta\eG ln 
sau în spntiu a rcnlllăţU des 
de i>ubstan1ivu l determinat. 



\'• /I greu p entru l&to r!cul de 
inltnt ul p reiei rom4neşrl dlnlr€' 
n'lt' douJ r4:b0ille mondiale sd nu-i 
ocordr lui A I. Ro b o r spoitul ,1 
lotul cr I se c u r:1nc. La drept vor
bind. dacd n-ar fi apdnH la Edl-
111ra "/\flnen•a" tn 1985 un ,;olum 
di ,,Scr1t-r1~, fngrljlr de Ari.tttde 
PoptJMJ fi prefaţat cu competenţd 
dl Dum11111 Mk u. num ele gazera
rulut Al. Robot a r f i r4mas poate 
lrJCd pe111 ru mulld vr eme inchl• fi 
eiUGf rnfrr pag1nll11 colecrlilor de 
zlart fi rl'l'iste de la Biblioteca A
*etnlt!I ln ctl mal bun t'az. clleva 
nfn'lrt la poclul Al. Ro bo t le gd
•tm ln „Istoria„." lu i Călinescu, fn 
...Menrfunfle c rll lce" ale lui Perpe
•lkîu.s. ht „Isroria literaltn'li T"oma
"- contemporan('" ( 1937) a. lui Eu
on Louinescu sau tn „Olc11oMrul 
eronolootc al literaturii romane", 
k'Ot rn. 1g79 de Editura Stlinf ifîcu 
fă Enddopedicd Or, actul just iţiar 
PI care- l face Dumitru M icu in t10 -
h1mvl de ,.Scr ie r i", tocmai in a
<'1â1ta canatd : fli a ne atrage aten
Jla cd aldturl de poet1tl c4rufa la 
l'l1111wil 94sespr11zecc a n i ii ~pcfrea 
1111/la cartr. „ A poca lip~ teTestTu" 
1rt11u~ aşezat publ!clslul care. rncd 
di11 J9J2, la atteaşl uirs td fraaed4. 
tro prozent apro11pe numdr de nu
llldr ln coLt1anele r.o lldlam1/ul „ Ram
J111•. dupd ce primele colabor4rl· li 
• lnn.a11erd numele in r~ulsre pre
"11111 • .Di•cobolul" (scoasd de Dan 
Pelr4flnru fi 1nonlm Serbu). „ Via.
Ic llttrard". „Floare de /oe" . „V1'e
lla#o• J.a ln anii urmc!tori, condeiul 
lllttdresc al Iul A l. Robot e tfltll
r*' f recvent tn „CuufntuL liber" al 
,:' T•odorescu-Branlşte, l1I „Repor
~ '4pld mfnalul de allrudine de
d IUfd tint l/a.ţclstd, a d'Ttll con
,_11«r" o Prelua i11 1917 N. D. Cocea. 
ro ffl.'bta „Azi" Jf ziarul „Lumea 
d "'~nt'ascd". ambele de sub con
„v.rertll lut Zahana StanC'u Ji enu-

ttorea e d r parte dt a fi epuf_zo14. 
ia';1t4-rt'll de muncii n băiatu lu i an

at la o &aU'tll Jn fo:irte puţini 

Gazetari despre gazetărie 

Al Robot: 

, INTfDl'IUL constituie una din metodele 
de investiQdfie şi de cunooştcre" 

an i dupli ce l epăd.ase ghlO'ldanul -
.subflniazd Dumitru Micu - este 
etcclh· ul uitoare. Tn „Rampa" Cf-11 a 
cifrei redacţie LUNeazd pfnd la 1/rr
şitu/ emului 1934 - 11,,, 11 .) semneaz:i ln 
!lec&re număr măcar un nuiterlnl, 
dacii nu două sau trei. $1 nu ~oor 
nrllcole ce se po' . crie in lugii, la 
cererea secretarului de rednc\h.•. 
penlTu completarea unul spaţiu ne
acoperit, ci cronici literate. medu
lloane de scr ii tori. reportnJe. Inter 
viu ri, ndid ar ticole ce Pl1!lind lec
tură, document.are. timp de re!lec- • 
ţie„. E nproape de necrezut clte 
şlia, cit de lnUnse şi dl\'erse erau 
lectu.ri1e redactorului de şnptespre
zece anJ, autodidact şi cu clti dez
involtu.rA mo.nipum upresta„. Se 
d ucea frecvent la teatru. agroo în 
genere spectacolele. dum1nlclle şi le 
petrecea in parcuri şi prin alte 
locuri animate, în cftutarea subi
ectelor d<! reportaj. Ad~o cutre
iera. în acela.şi scop. periferiile sau 
se deplasa in felurite localllâlf. şi 
to:ile ob,ţe1·vaUllct. ~otttc Impresiile 
se vărsau , ni11culate publlCl!iUc, în 
coloane de 7.lar sau revisUI. l alA 
zlurlslul total : artlcller. l'eporler, 
cronicur, polemist, veritabil poet 
tu,odată, un poeţ care nu se Ignora 
nici in etapele celei mai febrile 
ngiln\11 p1.etâreştl. c i chiar atunci 
h:butea sA fie p rezent. uneori ln 
tlC'GeaŞI 7.i, cu cHe un paem sau un 
grup de poeme, in periodicul ln 
Cllte li apăreau regulat r~zll, In
terviuri sau reportaje !• Iar nuzi 
departe. crlclcu/ noreALc! : ,,Litera 
turo e doar unul d1n dom«iille cc 
au stat în at«iţla prolificului pu
blicist. Parafrat.ind celebra ~pileli 
a personajulul lui Terentlus, am 
putea spune ci nimic a cl'!'ll nu 1-a 
Cost lui Al. Robot strAln Tcma
lic:a articole.lor şi reporta}elor sale 
este, practic, ne.llml tjllă . L-au so
llclta1 politica şi sportul. crimele 
pasionale şi coregrafia. urbanistica 
şi moravu rile. Tn fine tot ce era 
la ordinea zllel". 

Cele pe1te clnd%cci de titluri pe 
caT'e volumul de „ Scrieri11 Le r eu
ne1re rn capllolul „Publicis tici\" , ne 
dau, deriaur, o fmacnne dutul de 
cuprlnzdtoa re Clll.lpra eoontalulu/ 
laro al temelor JI aenurflor publl
cfBtke predilecte 04Zetarolui. Ba 
chiar. intr-un artfcol intitulat „Cum 
se gfLţeşte un subiect", el expllc/l , 
pe tonul Ironic ce-l utiliza adesea, 
c& pentru a. auea zilnic o lemd. de 
comentariu, nu era obllaat s4 ln
rreprindd nici o lnvestfgaţie specla-
14. „Un subiect - sem el - nu 
cere aă fle căutat peot.ru că e.~ls~ 
p retut;indenl, ca de pildA lnscrip
ţ.ille de pe ziduri. O tnlrebare. o 
apostro!l, un răspuns, o invecti vă. 
oletite de anonimii unei strllzi oo
reca.re, contln in ele aceeaşi can
lltate de actualltate ca evenimen
te.Ic politice sau ca asasinatele c:u 
\'ogă, Pe bulevard. nea,,§ şi ln 
neanţ, subiectele aglomerează at
mosfera şi nu te aşteaptă dectt pe 
fine, ca d-U lnmol fantezia Io ele, 
ca intr-o cAIJma.rA cu cerneală nea
gr!i. Fiecare obiect iÎi evocă pe ci
ncvn sau numai ceva. Oricum, lnlre 
noi stnl ati ţ:ia a rbori s1lu blncl, 
dulapuri sau ferestre, nu ne 1'11-
mfne declt sli indrăznLm să le pre
facem în subiecte de actualitate•. 

C ind collndd sir4zlle Bucureştilor 
pentru a. 1urpTfTUie „carnavalul mi
zerie.I", ce tfn.e iot a11ul, SG1l mici le 
p fdcerl 4Je oamenilor obfşnulff, clnd 
pleac6 la Corutanta slf vodd cum 
lşl pelrec dum,nica buTQhull, ma
ttlOlil 11 ham4JU, c1nd deplinoe Up
i a dl71 capitala ţdrii a unor mo1tu
rnente care s4-i reprezinte pe Eml
ru:.scu, l\faioreacu sau. Caragiale. clnd 
U vt.riteaz4 cu carneCtd de reporter 
ln mtn4 pe 'l'ud01' Arghe.zi &au Mlr
ce4 Eliade. pe Ionel TeodMeanu 
sau Gala Cala.ctlon, pe PCUl4Ut b
tratf sau N. D. Cocea, pentru a Ic 
CU1t04fte laboratorul de creaţie, dnd 
lnc11ln4 un adevdra.t poem t reJJ,uhd 
(„monstrul cu capete adolescente la 
fet'OOSlrA"), ahuf reclam4 ca 1n bi-
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bltoteclle popul.are de la sato llct 

pdtrundii mimai Uterat1mi de bun4 
calttatc ilaU cind, in 1935. işl mii r
r utiseştP nep11tl11tr:t de a. n1af rldt: 
cirul vede ,.!aţa asnslnli n lui Hitler 
sau otiludine<J marlla)u a lui Mus
solini'·. oa:etarul Robot nu face 
a ltc:eva decit sd-şi indreptc prlvl
rea $JJre faptul dit•ers td zilei, să 
caute şi să comenteze act trolifatca 
socia.l- polltlc1l sau cu1tur.a l-artist~c4 
a uremil sale. 
Că din multitudllwa genurilor 

publlctstlce abordate, rcporta)uL şl 
infer i»ul l s-au pliT1H cele m41 
at ractive fi maa apropia te insu~r1-
lor sa.le literare - ca poet, dar Şt 
i:.a prozator - nu fncape tnduialcl. 
d e i·reme ce in 1111mcroa'.? ot tt!.ole 
intilnim Ilir riumal referiri dar şi 
ampla considcrarh asupra celor doud 
forme de eirp rcsfP are .scrisu hd jur
na.U.stic. cu eaald priză la citi tor in 
a nii '30 ca şi în zilele noastre de 
a ltfel. 
„Viaţ~ - tşl incf'pe A l. Robot un. 

art!eal din „Rrunpn", ai:>drut sub 
1itlul „Reporterii, viaţa şi Mu;a Pu
blicitare" - nu u fosl tncil sua
cwnl e--<ploa~'lhi şi explt1ratl1. Cele 
cinel ccmllnente, cu toată Jnvnzia 
de aparate Iotogrnllce conservn ln 
topogra!la 11.11· ineditul. Cen mni 
mgură metodă de u pa.rvenJ l::i ldeo
tl I '1tea lntegraHi n lurrui. n omului, 
in renlltate nu e însă 111.ernlurn. 
P rocedeul artistic nu este cel mal 
eflcacc in.,lrument de lnvestlgatlc. 
De aceea, romonul are un adversar 
serios : repol'tajul. Oulltiiple ac~tul 
~en devt.-nlt - du1>ii ce a Iosl lan
sat de murii<? 7.lare - livresc. st.au 
tocmai in lipsurile lui. Reporterul 
a renunţnt h lmagina\ic c:1 la o 
preJUd<'co; ă. Reportajul nu uUlltNl· 
âi decit nf'l"\'Ul opllc. Nu inventlL.. 
el ob.<rervU. O singură insu~lre o ar~ 
comun:. cu rorrnncierul : lnlulţia, 
r.ru"<! e lnsllnctuJ conducălc1r. sr
sl..:ea7.A aveniUl'll, presimt~ t>erlco
lul şl pi:rl~lilk. Albert Lrind1·e 
practic.a rcporl.3Jul cu poslbllllătl 

literare, dt> romnn. Totuşi el re
nunţase cu mult înainte la p1·o!un
zimc. VJcUm~ a pro!~iel .sale. el 
n-a inco.rc:u să dea dl!ZVnltare Je· 
ct• \•OC.«\lei snlt> de a cons~•l.3 ~I a 
lran.c;tric. ~cbulul şi 1-n lllcut ln 
rubrica CaJ)lelor ctl\•erse. Azi, d~p1\ 
o ml')al'lc de erou nl g..1zeUiriel, 
nu.mele lui a ft>SI tnregbt.rnt prin
t re marii cn:ntori". Subliniind că 
„re_por~rJI nu \'8 trebui să fie nici 
tlmid, nkl izolat'\ auloruJ contlnud; 
„Inventl\' numnl la găsirea mijloa
celor e l va vcnJ la !a\,11 loculul cu 
Kodac-ul, cn 8l'I nu aJterc7.e, să nu 
desUgv1·1?1,c şi să nu conlratnci'i. 
Kodao-ul rcporteruJui va Ci insl1 un 
nparnt rotogrnrlc s piritual şi int.e
llgent". Şl f11 conclucie : „Reporta
jul aite cea mai perlectA metodă 
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de n cunoaşte \'Îll\a. Trebule apli
cată !lecârui mediu. Repurterul este 
un crcal(>t .... 

Prob lema relaţ iei diritre lfll'ratu· 
l'ă şi oa.::cttlrlc, in speţ6 dintre ro
man şi reportaj. o reia cu argu
mente mal prr ttnente in art icolul 
publicat tot fn „Rampa", 1ub tUlul 
„l ntre român, Crescă şi reportaj". 
„Literntura a ajuns - observd rll . 
Robot - lu o degradare n ep!culul 
~i ln o dect1don \li a 1·omnnulul, cru•e 
a dc,·cnlt facil şi mecanic (.„) Se 
inslsllt mult a.supra unul alt om de 
litere. cure nr urma să se substi
tuie romancierului. Este reporterul, 
Introdus în lltel'ntură !ărll autorlzn 
Ua specială a cr iticului. Acum ro
mancierii nu pretind nllce,·n dectt 
să Ile surprinşi în Cngron t dcllcl 
de reporL<tJ. Exlstii o atitudine de 
reporter. Gestu l esentml e dcplu
sarea. Anrhetezl, perchezi\ionezi, ln
terv1evn1 ~I Ici note. Practici o 11-
lcralură lu rutu loculul. d~inzind 
in anonimat. Simulezi un mod de 
vla Vt comun cu mediul în cnre 
te-al .refugiat. E o condl tle impor
tantă, D~I in exerciţiul func\luni I. 
cele cinci simţuri se vor ntrona in 
sen.<Jul cil v:1 scsi1.a pes1e 101 pc
rJCUlul s:iu trnglcul. Fenomenul, ob
servat la extremităţi, se află intr-un 
proces de cvolutie. No\iunca „ro
mancier'' u incepul să se confunde 
cu noUunea de reporter. Report.erul 
procedea7.â în odce caz ş1ilntmc ~I 
nu rl?<!urgc la i.maglna\le dcr.il cn 
să exng1m~zc şi iul ~-:plice. El nu 
e un LcmperamcnL con templ11llv. ci 
un pcl'Splcncc. Repol't.crul a mnl 
suprimat epoco de gesl.a\lc, tn al 
cărei loc u Instalat acwnu.lnrea ma
lel'lalulul. t n roman s-au ldent1li
cat elemente de reportaj. tot aş.1 
cum reporterul ii lrildeatii une.:>r I 
pe romuncier.„ Realitatea nudă n 
rcporlqjulul conţine un specirlc o
mcnc.~c care depdşeşte v&1001·ca ln
ment.aUlloa· lnterlom-e (ale roman
cierului - 11 .11.), care, de cele mal 
multe ori. nu corespund unor re
J!fun1 de naturii sutleteascll. ci nu
maJ unei verve. M onologul Interior 
nnticlpe.i1.ă şi succedează evenimen
tul cu lărin lui în imogmaţ1e. Ro
mancierul nu mai elimină şi U\ce 
un abu1. ncperml:; de veridic. ltttii 
cea_a c:e 11 degradat epicul. ŞI lntl\ 
de c~ l'Cpl)rtnjul j ~e vn subslllul 
fări't sit aduc:\ prejudk.U llleraturll". 

El in.~i.ttd 11 in alt co11te.rt 0$'1-
pra ,,11gonlei declarate a romanu
lut". cărui.a fi la locul reportaJUI, 
declarind sMlenţios: „Se intenlc<! 
deci riguros lnlrrxluc.erea lmoglnn
\lel in cadrul reportajului, a ci'.ll'ul 
\'lgoru·e o reprezintă aulcnllcltntco·•. 
D tlT ce so fnţelcgc prin autcnUcl
taie ? A l. Robot notea,ză : ,.Expe
rien\.a autentică de viaţă e un de
Ziderat specific social Reportajul c 

şi el o reacţiune lmpo\rlva 
naţiei. E aUta nevoie de c: 
rn ha05ul occsta total, Incit 
zii pretind certlludinl cu 
Şt ntuncl cet"lltudlnea a In 
(le inven t otăw. Ret•ers1d st 
in t!rzle să apa ră şi asto PGr• 
nem ulţu.meascd pe a rtlcl~r : 
sa, cu mlllonnele de gn~.ete li 
sînt socotite cn u n pr~ 
1.Jlnlc. ni vietli reale" , a}lA 
cele din urmd iia recuraa ft 
tm.aa.inaţle. ,.Totuşi l maginatla 
p r1wine scn11orul-oazetar -
su!1cienlfi î nainte de ea. lţJ 
maLUJ'1latc, $l)il'It lucid şi 
Ex1:>erlen ~n per:.onaJl\. l'l' 
presa rest ring prlvfleglul 1 
ifeJ. ŞI e firesc, într-o lume 
lelnic:i. scton.'lfi de certi tudini. 
pentru Dumnezeu. nu d l 
ima~innţln dt> ln rlid ficlnă, el 
mat e bună la ceva !" 

Pornind de La pdrc reo - de 
indrep t4Jild - că Inter ului eda 
„o rormd de reportaj cu \'aste 
slbllllli~i de lnvcstlgatil şi o.ne 
Al. Robot p utilfc4 in „ Cuvln 
ber" dfn 13 rncirt ll? 1934, un 
a rticol - 11ereprodus in uot 
de „Scrit'ri" - 111 care dezw 
intreag4 serie de probleme 
de 1cl1nlca a.cestui gen p ubl 
li reproducem mal )oti ap 
lntregimc, da td f iind sai:oareo 
tul t1l. dar ş i act uali(alea t 
fo rmulate : 

,.. Interviu! conslllule una d in 
lodele de Investigaţie şi de c 
l.!re pe care civilizaţia le p 
dlspozitia culturii sau numru a 
clamei. l nlrebuln\ind sistemul 
al m tcrogn\lei. in terviul face 
din ansamblul reportajului şi 
să st>rvcascd orie<! domenlu şi 
ramHlcaţie. Lllcmluro In terviu 
conslrultt\ pe principii care sin 
realltate comune şi celorlalte 
nuri. lnlr-u.n In terviu e poeilb 
aplici ca in orice altă li 
!rivolul, senzaţlonalu.J sau Id 

tnte1·vlul poate fl !acil sau 
vant. u.morlslic sau invadat de 
ocupări scrionse. Cunosc deJ:I 
pe care nu publicul. ct plelonll 
tel utcrnlurl - a romanului 
eseului - o nfedi cu graţie ia 
viului. Această de!inltie e mal 
lnvectlvă. mal pupo ironie şi 
orie<? caz nu e adevăr„. 

Dar inter\•lul n u exclude i 
de nutor, de propr ietate şi de 
ginnlltate. Dezvoltarea ln cnN 
ajuns astăzi lnte1•vlul. ii pcm11ta 
aib.1 maeştri şi biblioteci. T 
într-un univers de orgoliu şi 
ambltle. în ca re primu.I şi u 
scop al cont.emporanllor esle c 
\ia. Da r Interviul îşi poate a 
creatorii lui. în aceeaşi mlisu.râ 
şi romanul snu tentruJ. Cel cnre 
pr:ictldi, se tcg!llmează, cu pr~ 
Undenl, cu voc:iţla şi cu tnlen 
Fa plul că s-u pus tn slujba c 
dianulul nu- l jenenzli pe Inter 
vcur. Devotnmentul lui fa\(t de 
lcn'iu se 11U.1n l !estă plin renun 
rea la salistoctll personule. El nu 



sll scrie pen lru elernitale. 
prOPUJle tind absur1.11 candidat! la 
cUt1l prede creator. El profită de 
run~~tal" cu ni cărei instinct tre
act ~ ~ nuscn. şi de glotlll al
bule a să intreprlndfl experienţe 
tor4, al. : 0 lntcrvieveuruJ e un 
•I ti<P ora · - r· • ronJcllr al vea<.'Ulul suu. c~. va 1 
r de istor1cil de mol Lirz1u. in 
dta~entele de panegiric ale unui 
1110 ol del\lncl. Abll şi prezentabil, 
~orul de interviuri trece în moci 
oue!ct'61v. prin aventură şi proble
~u SQ.'leşle ln raµ1 locull!l cu ma
~~e elegante, pc ctu·c Ic schim
b~ oporlun. cu Instrumente psiho
!oiilcc. f'ărll inlulţlc. domnilor crt;n
•orf un intervteveur ar fi un sar
~ infirm. Fără Imaginaţie l- am 
etimPl'ltfml J ată deci că lnsuşlrUe 
lui .slnt aceleaşi cu ole doo;mlllor 
,'OBStre. 

creatorul e un lndlvJd anchilozat, 
Jocnrcierat in ml:u.1nlropie, c:w·e nu 
i·un~te declt c(lnt i nentul cabine
tului sAu de lucru, de unde pentrJ 
el strada e numal o perspectivă, pe 
cind pentru un reporLCr, care a 
debutat 1a fap te d iverse şi care o 
rost trimis s§ fotografieze rlizbO:uJ 
dln China, este cevn pătruns şi 
ndinch. 

Vorbeam de imnglnaţJa ln t~vle
veurrulul. Exislă, nalurall'I şl in vi-
110111•e. Nu e îns(l obligată la acc-
1~1 eforturi. ca ln un c reator care 
o consumă şi pinA la epuizare. lmn
ginnţia e la intervieveur o supletl! 
Intelectuală, o luciditate de fiecare 
clipă, care cercetează ş.i realltaţi1e 
care nu se divulgO. 

Clleva legende ne-au .făcut să 
t1•edcm că domnul care intervie
vclii.ă e silll să escaladeze ziduri, 
şA i;ară prin (erC6lre şi să SUt'Prindil 
ln bale pe celebritalea cu care t"te
buie să stea de vorbii. E numai o 
flc!June de turn american, dar care. 
probabil. pleacă de la un minl
mum de renlilate. tntervieveunil in
l!lneştc, cn orice repo11:e.r, obst-0-
cole ln calea lu I. cnre nu e in LOl -
deaunu netedă şi acopedtă de co
vo~rc. 

De curind, o mnre gazetă parl
zlanll, a publicat primul inteN1u 
acordat de Papa şi ob\lnul numal 
dnlorilă Insistentelor unui red;iclor 
ni el. Observăm. prin urmnl'e, tnca · 
drot fo în tervi u, eroismul, can!. 
da~ uneori posed!\ aceenşi so1·g!n
le cu mluclu""a cl,negclicft, este t.o
ll1$1 aulenLic. Cel care inter\lievea?.ă 
nu \'o lt·ebui sâ Iie un lndlvid sus
~µtibil sau Umld. Sphitul de pe
r1pe11e al unui lntervieveur nu-şi 
\'a ingădui să doarmfl niclodata. 
Dimpotrivă. proprietarul lui va câ
ul-0 sfi-I înlrt'tlbuln\eze cH mai des_, 
Oamenii intellgenti cind nu sinJ. 
nici bln7,..·iţl n:icl manlnci, se vor 
supune cu bunl'I vointll unei ln'ter.
vleveur care de cele mal m41te ori 
lle înfăţişează cu un nivel lntelec-
111al care il echivalea11I pe ce l al lui 

Se vretinde unui lnlervieveur un 
,!Stem de interogaţie. Ceea ce in
si::imn:, sa ai in buzunarul lău un 

Gazetari despre gazetărie 
tel de nli!ie care sll-1 tacu· pe omul 
cu care ai innu"urat o conversaţie, 
mnJ v<.iJubll Se cere să-i ' provoci, 
pcmtt·u edllicarca ta, starea suUe
teascfi pe care el o frecventează de 
prl'fecio\ă. Seslzindu-1 eziUirUe, 
Clh'ă să te nemul\umenscă dezorga
nluirea lui, cuci numai disciplina 
lnţerloară 'ii lnleresea~, 11 vel c;:on 
duco cu indenun31·e cillre con!i-
enlă. Interlocutorul \TO lrebul să 
nu-şi dea ~eamn, dl depune la pl
clonre s tt ăi ne. preocup1lri care nu 
apa:t in decit inlimlU\\11 lui, sptri
tua le şl niaterlnle .. , 

lnlcrvlev<?urut ia uct ele fie<:a re 
oilrma(Je, rlposl!i şi contradicţi e. 
Simultan, vn urmilrl şi itesticuJoţiu, 
i;whlllnd astfel mt)dltl m care st: 
produce ll nn•\•ă şi inregJstrlnd ac
cente.Ic cu care îşi pronunţă con
vingerile o celcbrltatc. 

Un lnt~rvievcur arhJ-cunoscut, ca 
să nu spun celebru. este Frederic 
L1•frvre. rornancie1· şJ primul re
ductor al lui „ Les Nou uelles lftte, 
rai.rcs". Convorbirile sale avute cu 
c:elc inat Marl pei•sonalllilti lltemrc, 
politice şi cu!tu1·a1e nle Franţei, al
dl tulesc cl1·Li care pardonea~ şi 
clnriUcă. Jnlll ulatc " Une beure 
nv~c„. ". n-au totui;J un corSlctcr !es
tiv. ele Instantă. Fr Ler~vre cultlvll 
intcn'iul critic. căci el c()nversează 
cu " ocrStmalllntc numai după ce 
1-a ci1 ii toale că1~t11e. 

Un alt autor de inletvhiri este 
G. S Wi.e1'e<'k, care a slnt de vorblî 
cu cele mal mari celebrităti mon
dlole. pe rare le-a ao;riclat într-un 
volum : •• Sch1aa-Sc11a1 re11". care ii 
conllne Qe Mussolin i. F ord. Kev
'IP.rlln ll!. Elnsteln. Brland. Shaw etc. 
W!r-.rcd11 nu e nici el un lnten·i<.-
veur impro\•lzat sl nnimnt numtt\ 
dupll curli'i7.IU1V !'ilUt?ldc. 1n ;i tPntia 
1 ui e. !n penr11menţA sli ·rară Pe 
interlocutori sll-&i f<>rmu11?'1.e fil t'>i':>· 
fia \'le\îi lor. s~-sl Ju'IUfire r·trforn 
şi s i! arate c:c>nd l\lllc mat-Priale !;! 
morale care au dt!termlnnt-o. In-
lerviurlle sale <!rnu risipite prin co
tidiane şi numai mul~umltă sfatu
r ilor lui G. B. Show au fQst adu
nat/.' înt r-.un volum. 

Lu uol, intervhJl a cunoscut o in
Clorh f: m&J mull în ce priveşte lea
lt'UI. A trebui{ SCl ac\ loneze caboti
nQJul actorilor şi ni celor ce îl co
merci;::lizau, ca genul inte1yfulul sli 
rle plantai. ş:i in publlcisUcm autoh
tcmli". 

,,Numai dL li'. Aderca, fn curent 
Cll toAte lnova1lllc spirllualtl nll' 
t•:url'pel, a înfăptuit un ciclu de 
inlerviurl prezente in „Mărturia 
u11e! ormeratii'·. Dl. Aderca specu
l<:<i:r.â. rind pe rtnd şi nbstractul şi 
Mc.>edolkuJ, clegajindu-şl interloeu
lorli şi lăsîndu-le ilbertntea să vor
oo:.m"i\ aşa cum pot şi despre ceea 
ce ii preocupă. Psiholog. ş:i c:unos
cind clin alte impreJururr lempcra
mcnlul <:elot pc c-ure ii il'rl:ervie
vea7.1i, !nterogn11n d-lui A derca e 
consl.-uilii după experlenta de vla
lă n mterlocutorulu.i şi după po
sl!-iUU.tlle lui de a glndi abstract. 
rn: Aderea poate CI considerat co 
un mnestru ol lnlcrvlulul românesc. 

tnlc-un au capitol a.ş putea a:răln 
cum s e ci;m p0r!li la o lntervievnre 
un tenor sau un Juna prim, Q ac
irltă cu lngenultute sau o sopr.ană 
lPjeră. Cilă vt·eme nu m-am retras 
incli din actlvltalea de inlcrvieveur 
artistic, nu-mi este lnghduit să co
munic ceea ce ochiul observă şi 
men1orra conservi\". 

* Di1' pifoatc. tinărul gazetar avea 
sa se r efragâ cu1t71(f dfn. ac.UvUrrt~a 
de f11 tt>1'r;iea:eur. Stabilit în 1935 la 
Chişinău, el a contfmlat să publice 
am Î1l presa locald, cît ş-i in ziare 
bucureştene. 

Dar după 1JUmai cinci ani. rn 
1!'140. moblli.t:a.t /Und fa urma de
clcm~rli an„esiuliit hitlorlste imno
trft:a UnitmH Sovietice. a că<t1t ulc
timc'î - pe ctnd se afla pe un uas 
- unui atac ~rla.11 gernian. ,,Aşll 
s-n sUns dill vlaUi - conchide Ou~ 
mftru Micu cele <:itava date bioorcz-. 
fie<.' din sfmiiu1 ce-l con.tacrâ lu i 
Al Robot - la numai două?.eci oi 
cinci de ani. noel11I fsi aazetarul. 
nriih!Olim noi) ol cilrul Atît de pre
<'MP 1:-il••nt ulmtse crllic.a llt'!rară". 

O. DARIE 

ReÎnnoltl-vi abonamentele 
la revista zlarl§dlor 

l,ll~\ 
NOllS'l11lA 
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•Am văzut•Ne-a plăcut• Vă semn ,.. 
I n întimpinare.a anlversllril Conclre

sulul al JX-lea al partidului, ~iar• 1l 
,.Sclntcla M d in 12 Iulie Inserează 

reportajul Drumul f arJelor d e oţel in do.i d e
cenii„., semnat de l!lle Tlnba'ohe. Subintitulat 
"Secvenţe de muncă d intr-o nouă şi pulernică 
citadelă muncllorenscl\". reportajuJ reconsti tuie 
drumul L•arcurs de cole.ctivul lntreprlnderil de 
Maşini Grele .Bucur~ti de la şarja de otel cu nu
mărul 1 - trcC'inc1 în revislâ un neinlrerupt lnnl 
de premiere - pini!. in p1 czen t. AJ~erea aces:e1 
inlrepr1r.der1 nu este intimplătoare. căci exact in 
anul Congresului al IX-iea al parUdulul, pe cim
pia-şantler a Bercrnllor, stnblitind cu pasul oţo
ltiria eledrică şi IorJa grea - aflate in constructle 
- · tovarăşul NicCllac Ct-auşescu indemnn pe con
st ructorli noii uzine la accelerarea lucrllrllor . la 
o s trategie de perspectivă privind recrutarea. ca
lificarea şi speclalizarea c.adrelor necesare acestei 
clladele muncitoreşti in devenire. E~idenţiind per
tormanlele intreprinderi!. autorul tine să subU
nl&e că toate acestea sint opera oamenilor. a 
tehnici i murite de oamenii acestul llmp reYolu
lionar. Ele stnt repere pe un drum de muncă şi 
l nvăţj\lur6 , de dâl'Ulre şi lncredere. Un drum de 
luminii pe care-l deschidea ln Is torie anul 19651 se 
aralii in Sncheleren acestui reportaj care poate sta 
mărturie de.-.pre clllorî lle- acestui l1mp eroic. 

A cclulas1 eveniment care a dominat 
luna Iulie, ,,Sdntela Unertiulal " 
U consacrA o 1)8ginll allAesllv 

lntit.ulatl\ „22 de ttnl de la C.Ongre3\JJ al IX
iea aJ P .C.R. „Zeee portrete Unue pentru an unic 
fi merea tlnlr pertret al and eped de lmpllnid ". 

Pără supărare ! 

DE PRIM PRESĂ ADUNATE„. 

Pornind de la iriC<"a potrivit careia p011 
epoci este şi J'·Or tret ul e>;l.menllor săi. r 
propun îl'l grupajul de uce pro!llurl de un 
cu (I. Cor·ma\ I i- l cduca\l in cel 2.? de ani de 
!oricui Cont:rcs. _sa exprime islot·la la sca 
nuilu lu• -. Ale&lncl t iner i care lucrcau fn 
sectoare de muncă , de la metrou la el 
1.n robo~icll la 1!1o1ll marltlmtl, reJ>Or1erU 
du1esc să demonstreze că aceste bfoarat11 
nimic sn~tm:u l c.~ in sine. ele !ilnd spect 
nun>a1 la !Cora 1i.lc1i el, fiindcă - prin 
in timp - nk 1 un ul dintre a~ll tineri 
!1 realizai social, profesional, uman in al'-

D ln revista „ContemporaaaJ• 
lle) r<'marcAm pagina „Jnt 
pe glob ", d in care ne \'Olll 

as upra convorbirii cu ziarislul cubanez Marfo 
chfl an ln UtulatA simpl u „Dlator cu un 
pentru actunl ilatcn ş i aauitalen ob5ervaUet 
profesiunea de gazel-Or, despre exigenţe!• 
suJul Jurnalistic : . .Scriu de trei. chiar de 
ori. scol din nci,ecttve. elimin superfw: 
cern l'Uvlntele şi i.t ring în ch in.i i (razele 
cărţi •· : „ C:a p1·r1ccs Soc ial de C('lmunicare' ftd. 
daci\ j u1 nallstlcn este c a rt.a. o st11n1A SllU 
serie. Ştiu doar cft c •J re.-;ponsabllltate. SI 
bu le sA ai voc01 tla de a fi ut il. Restul 1e 
dar fără vocaţie nu poli n ziarist~ ; , 
(pentru tinerii ziarist!, n.n.) Dn, autocrtllcl, 
autocrltlcll înainte de a face critică. $1 studl 
diu neinlrerupL 1'1ncrii de la noi au o f 
superioară nouă. dm· pracllca face m 
CAperienta. tic Oret'A C~\e bine ca in $Coall 
Instaureze sistemul lcgl\rli studiului de 

• Discreţie care„. sfiJi• 

Cităm din ,,Sclnlela Uneretalal " 
(20 Iunie) : „Ora t9.00. La barul 
„CollJ)60·. semlinlunerlcul 1Uşlat 
de becurile cotorate şi muuca cJl8-
crell creeaUi o at.rnosfed plăcută ". 
(s.n.). ŞI , d in ncelasl :i:rtlool : „Din
colo de ele Lnsll. realitatea c:rudf1. 
fftrll machiaj, denllu.le e reall
tau" (s.n.>. 

l'ioole1e ('!) 111 e.i'l'e &e e>rpune con
travenientul ne supări IJl prim uJ 
rf.nd. 

• Grijă faţă de contravenienţi 

Jn ,,lnlorma.tla Bucueetlulul " 122 
Iunie) am cillL un cursiv cuprin
zând indemnul hi o atitudine dvic~ 
mal activă împobiva celor care 
devostează parcurile rupind flori. 
crengi sau dlstr~nd peluzele. 
Du_pă ce relatează un astfel de cez. 
autorul ere instl un comentariu de.s
t.uJ de nea.ştepbat. : „Cite unul cir
culA pe unde \'rei si pe unde nu 
vrei, expunJndu-se perleolelor <s.n,) 
şi (llb·blnd ast!eJ pe!MJul civilizat 
al sLrhH ". Sincer vorblnd, nu pe-
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• Complicata îndeletnicire de 
cititor 

IAx:tura unei crronlcl mu~lcale. de 
m'lă plastică ek tinde e deveni. 
de multe ori, o diliol\4 operoUe de 
desclllmire. Un exemptu din „Cen
temporanul'' (29 Iunie) : „ln ode
vă.r. muzlon tui Skrlabln - şi tn
deosebl Sonalele - învedereazll o 
slruclurli spec~A. oare rupe apa
rent cu rormete consfintite ş i Unde 
a aduce stările sunel~li in st.are 
pură. ca sA spunem aşa. gra,tte nu 
nwnaJ unei diseminări a t.emAtlcll. 
ci şi unei insuşlrl a evoc.i\ril de 
elanuri şi dispo7.iti l interioare ln
deflnls.'lblle al tminteri decil orin 
rongl()l'neot'ate sano1·e e>rdonate doar 
de mtllestti a oompo?.Uoru:lul ". nore". 



,edvă ----~~~~~~~~~~~--~~~~~~~---

văzut • Ne-Cl plăcut• Vă semnalăm 

Z 
farul ,,Informaţia Bucureştiului" a 

lnJ1is.t o veritabilă campanie de 
presă , publicind sub genericul 

_ pcrtme.lru al clvlllzaţlel urbane, Sn 
,.,... numere. lntt>r\'en(ii crll!ce privind atltudl
dfe\'llcondainnubUA a unor ceLa.teni certai! cu o.r
pel "' dl!tt'ÎPlinn. care nu mteleg să r:?specte 
cflDN me trav<'rsăr!l .st11A1.llOl' Şl se expun as!fol 
~colului ;;cciclt.>nlelor dl' ch'culaţic. dcteriorînd 
~~la~I Ump. spa\i lle florale recent amenajate 
ta Sule\•urdul 1848. „Cind graba uno% prletonl 
:,JllOfpllna11 puw• in 11erlcol sJguran'a circulaţiei" 
este tltlul nnehelel semnate de 0cklvlan Andronic, 
(de altfel autorul majorit.â\.ii in,terventmor publlcls
U1!9 ~ ae:caslă ternă din ul'Uma pe1·loi,\dă). an
cheti care prin exemplele repre1.entatiye alese şi 
prin c<1mcnta.rlul pe marginea lor ofet'ă cllitorilor 
ar-.ument~ temelnice pentru a l'eflecl.a a:ţupra com
portamenN.jul de pietoni. Alături de celelr.itle mo
dalitllJ publicistice - printre care folosirea lnstian-
1aneulul Coto. publicarea numelor şi a locului de. 
muncă al celor i;urprinşi că traversează ner.eg1.1la
mentar - !nr.l~lcn(;i cu cat'e autorul revine asu
pri temei, in cllcva numere de ziar. const!twe un· 
util demers menit si contribuie la o eficientă e
duca'.le cetA\enească. 

F nloslren lnstantam~elor folo sporeşte 
slm (ltcir virulenta crltlcli in anc.betş 
„ MaxiJT;ă r~ponsablllt.a.te. ordine şi 

cliJC!lpllnâ pentru rcaJi7,area sarcinilor de plan I" 
ptibUcalA in gazeta „tnalntee" - Brăila ln numă
rul din 21 iulie. 

• Paginaţie 

Brigada ziarului alclltuită din Corneliu llilm 
Constantin Turto!. Constantin Dobre, Chivu 
Avram, Virgil Matei. Stan Munteanu şJ !ot-01·epor
ter:ii C. Darie şi Gh. G1'0zea, se deplasează la In
treprinderea "LnmlnorUI '' (t.lnde a!lă - aşa cum 
ara~ şi titlul - „De-rordinea la „ea acasă•"), la 
Şnntlerul Naval (unde se i.nlreabă : „Pină cînd va 
fi i{Ulnrală acli\lltatea schimburilor II şi rn ?"). 
la I.F.C.ll. runde conslaUi ce se intlmp1! „Cind 
pt·oduc~ltil Jizlce, Inclusiv celei destinate expart-.1-
lul. l'IU I se acordă ateniia cttveni't'ă ... ff). pe plat
~orma chimicâ (unde sfot. „Termene noi, acelea,1 
llpsu.ri'!) şi in schimburile I şi U pe ·şantierele 

d e Joculnte (u1lde găsesc „ l n dellclt : organizarea 
şl che!ul de muncă'·) . Supunind alentiel aspedele 
negative inlolP..rablle intilnlte in cele cite.va upi
tăţi brăilene. unde şi-at.1 făcut loc aulomultumlrea.. 
formalismul, rutlha şi nepăsarea , reporterii :Clac a;peJ 
la comitetele de parlld, la conslWle oamenilor 
muncH„ cerindu-le sn r·ntervlnă operativ, cu fer
mf1 ate cdutind e:oluth concrete de rezolvare a 
protlemclor. • 

.Prin e~emplele conv.fn~litoare. prin calitatea 
scrJsulul, alert şi folosind cu măsură ironia acidă, 
prin modul de pre.:entare gra!i~. cele două pa
gil'l l din ziarul „Inainţe" - Bt:'liila se conslltu!e 
intr-o interveniie r,ubliclstică ca:re are loate da
te.Ic pentru {I avea ecoul scontat de redil~ţle. 

OBSERVATOR 

Fără supărare ! 

DE PRIM PRESĂ ADUNATE ... 
Din paginile gazeki ,,Vlaţ.a Bu

(13 ~unie) vă Pt"Oi>unem un „ 
lu pentru modul !.n care nu 

poate rraza un UUu. Si pentru 
nu Vlrem să ,,povesl.i.m" traza-
~e!erăm o reprodU.cer~CoV;> a 

Ullalui. 
gimea de undă a unei m.at.urltliti 

şi matul'llthrl dezvoltate firesc de 
cea cru'e. timp de patru ani. le-a 
fosL mentor, dascăl. confident si 
pilrint.e, le-a fost, (ld.ică, invătă
toare ". 

acum a.tr.actte l\ porţiunii de Olt ce 
scapă din chl11ga Ca7<patflor". E 
nevoie de mu1ll JmaginaOe, recu
noaş~. mal ales (beli ne gindtm 
la de!inlţfa cuvfntului „agi:ementu, 
aşa cum a"pare fn Dicţionarul Ex
plloativ tal ~ii Române : „plă
Cel'e. lcUstroctie". 

• Reguli gramaticale 

sui generis 

"8~ alambicată. oonat.itultă d,u.pă 
Cfltm neobişnuite, Iraza pe care o 
~n <:ontrnuare, extrasă dln 
blUc.te " (26 Iunie) : „o responsa
lllut şi o aiHudine care ne-au 
!te ~ln i bună parte de grijile noas-

1lt Pătilnţl !oarle ocupau„ care 
-....~AR!ir.l!le sau circumsl.antele 
~ alenuan~ penhru acel Capi 
la 8 nu Prea şţi «ci avem oopll 
to.t~:_şl care. dll\ fericire. le-au 

"""'ulate slstematlc. pe Iun-

• Permanenţe 

Cilăm d1n „Gaze,ta Gorjului" (14 
luniel: ,.A devenrt o permanent' 
„Pl'Oductla.. de sfirşlf (fi> an (s.n.) 
a sectiel de m~că din cadrul 
Şcolii generale nr. 4 T lil'gu Jiu". 
Poate a devenit o tradlile, pentru 
c.ă, dacA productla de anrşJl de an 
ar fi devenit o permanenţii ~uc:ru
nile al' 11 mal oompll~. 

• Cind gropile devin„. agrement 

Cii.hm din "Romlnla llbeii" (28 
iulie) : „Eâle !'levole, intr-adevăr1 
de m:ultă lmaglnaUe şi iniţt.aUvli 
penLru a transforma o groapl, (&.n.) 
o iiş!e d~ pămint sterp, pe care 
abia s-a sem.Anat ·iarba, intr-un 
agrement (s:h) ce se anunţă de pe 

• Cuvinte ... încurcate 

Am citit kl „Lu.ceati.rul„ (25 tu
ile), intr-<> notă ai>llruti\ le rubrica 
,,Rev~ străină" : 

„v . D. a tu~ţ ani ~I ani la 
romanul său, ce şl..a creat opera şi 
a scris un roman care nu timp tn 
care nu a apărut in paginile nici 
unei publloalU, la nilcl o tribună. 
Nu s-a grăbit in tlm:p lasă loe:ul 
nici unul dar" (sublinierea nu ne 
~Patr\.lne - n.n.), conchide eu~
rea recenziei". 

De citit, am citit noi. dar de 
·intetes„. ŞI. totuşi. ce-o fi vrut s4 
spună autoarea recenziei ? 

BREF „ 
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de cei ce pl" 

f'ii11ea. Tării, m ai bogti.tcl 
bu 11<1 ca nki(JaatiÎ, a Jon. 
de p11 d mµ şi punii la ad4 
t1 -un l.irnp recor.iL. lri 
nSc"·an 1·1hna~ oc:e1m·u1 ,d„ au„ 
(' t•I C?r vrilurinde, C.Oml>ine.le 
fn la11uri 1 presele d e; bal 
etc o.-1u Ri or.:. N1H1tt 
ti111e i1itlpr! rr.I e m mfnle 
(Ir sa de• 11oarcî<.> rerii al.e ero 
rtln.t. 

Li11yo. pltimâdfLoriC piînll 
J9.~t. mereu pr1mmli la dat 
d1rcto1 li ~i /Olorcp~teri~ 
LrYr U s-<t 1.1 a.liitu rai p~efi& 
mili l112e$~ra11 p11bliaişţl, 
11011,!>ire <lu 1111 r, aa re, aa ·cfe: 
fe.~d11mi ele filiyrait, eu 
fwr, ·'"'hi şi reserfa -ma.rfre 
ale pirrtU :rdrU. nt1t bdrup 
ronde. cu!e.~e de pe abn.p, dt• 
/I L'OZÎ. 

N~I 111<: ? Cine mH ~li~ 1 
b11 i sci amin Hm 11ut1 lntii pe: 
tor li ,.Agerpres·· -ţ(1u1 fi R.aliilil 
11f::iu„it iltSQllnd· pe 
Q~1u1;ru I al partidu lu.i, 
Elii colnc Ceanşe.ţCU_. i11 la. 
ireb11i tJ mi 11rl f.i o pl}t 
t•o re « u a i;u t. şansa ~4 

u <'zc rh /a„ h1 la/\ rocot,<llll 
lt: wiu - 8 856 lcQ t>Oabe lo 
- $1 cel de or;, reallirat elfi li 
caopm:atori din c01nu:na de 
a cc/ul med fubil /fu al ra 
teh•iti. unele. m1mc de ztarifft" 
Y11mi .Jll COThPCIUie' ' - i;t:G ~ 
măvarli. de oara, de toomnit 
llA o i•remu. 9i cea de iarna -
l>utc dnte!. Mă r7hiile:ca 1! 
Hetfe{j, Aurel Papadiu~ 
C<>(mşa~~·u, ele 1u „&cin~, 
Th. Mnrcar ov ş' Eugnn Sa11t, 

„ n1.rnun111 liber~„ , lti $11!/ 



alături 

c pîi11ea ţării 

tt de /a „~di1 tela tln ere tuJufl', 
W• Pir 110 („Elore '), Farago Tibor 
fjl'{l.lk Dolgo~J N~f.e '·) :. H~fonn 

11J1 (~Neue1 Wc0 ) . A poi, co
mei d<' ia ,., Agn cult un 1 socia-

. _ Mar ia F.Jooda n. foi~ Ccr
A/11;.w111clr•1 $tefâ.1w11c1J, E m li 

!Oli· C. mmcea, <k lq sectfo 
ilt lic. M l .• cund~iele cu ha r" -
f. lllÎI~ 7'i1 11., Adrian. D1imitMŞ

.f'l111l Urdc_a, Pf?mplliu Voleu
~ 0 $!tbli1llCl'C Q"JJ(/.r t.e pentru 
rid ·ace.o;toT fo togNlf ii. .eu mi:iru 
'fontinc.~t· u, Jotorepot,erul ga

u. ~()te, f ir (iris cfltn rianio este 
(iri:fl. in Judeţ.a. El . de clttd $<? 
. t~o111 11d lunea cu n ui<nţll/ de :Li· 

nfilJii şi u• I ntucrri:e )Qici ~1,1., 4 Vin· 
1k ~ură sa,u acccleratlcl de 

•tu; dKtJ1i w re se ,. r e la.Ţecu ni' 
tilllt11H11 î11 ••• 1al>(>rp.for. • 

ş1 Cll 1•1. ra 1101. al.i ria şi atţţia 
111 aprarleni şi f otoreporteri 
ptl'$0 localu, crl re. df~ primă

: p;nă ln toapină , i~f .mu tă (Ji -
1 11'1 dm·1J. a.colo u nd.e se Jiiu
~ bhnatete roade ale TiUH ti?· 
r. f'IJ dne ,ţif-I mp1tfonrim ? Pe 
rmilor11 de la „"Ceahlll u l". pc 
$1111aesl11 de 1a „ZM·I noi ", p (}
rc11 Sir1> 11 rle la „ Fl am1,11ra1• (ci? 
s e ~cmortaju / său: „G duJ 

tii1te de consUin t:il"L OP. C. Dir
' do Ia ~Oltul l'. E;mll A11rt+m. 

Io. . D::Jta". A. Bt1;rl<rcu. de la 
î1o1tll SU7.!luhJi ", Dumitru M ândro

do la Dr~hr<>gen nouăJ• . T rai cm. 
li!J llu, riP ln „~eel'll sl cioc."l-

'. 11e oti<>fne de ,[.a or!aare 2~a1' • 
• r1rr le11 litirJ. croI. ăevfn, f ifrd 
UIP-. t itra ş-n .~pună. ei înşifi. 
iii darnriei w ofr,fi-Olla le. 



Din experienţa redacţiilor 

Legătura permanentă cu cititorii 
. " asigura 

îmbunătătirea 
.J 

activităţii gazetăreşti 

Deşi la nivelul redaqlel am 
OOllsti.Ml un colecHv de oolabora
tori şi corcsp0ndenll cu ocupaUl 
d iverse în lntrepttinderlle şt locali
tăi Ue Judeţul~ expenent.a a do· 
\'edit cli prez.enţa redaetonilor zla
fUlul in unitl\\lle producll'vc. ln 
lnl;reaga acLlvltate a judetulul are 
o mare importanţii, La această pre
zenta se adaugă tonme pe care rc
da.ctta le utill7.ează. cum slnt rubri
cile „Aveţi cuvlntuJ in... „COVIN
TUL NOU„ '', „Scrisori şJ riBpunsuri 
fală ln fatA", sau audiente ztlnJce 
a<:ordate de unul dintre membrii 
oolegiuhri de redactle. Acestea s-au 
dovedii ~ ru dcoseblt de intere
Sllllle pemru cititori, va1oroasc pen
tru Ol'!en~ tematicii a oontlnu
tului ziarului. 

Ne-.am convins de aoe6t edci.vlr 
ln luna hmie. clnd cele două ziare 
jude(.eae. „Cuvlntul nou'' şi ,,Me
nei 'rllldir", ~n cadrul Wtul ciclu 
de manifestAnl p01!Uco-educahlve si 
cultura!..a:rHst.lce desf~vr.a:t.e ln o
raşul Sfintu Gheorghe, sub gene
rl<:ul ,,LaudA mun'oJJ", au avut o 
serie de inLllnl.'rl cu munc::Dtori fl'un
taşi în întrecerea sodalistA. lnova
torJ, cadre de oonducere de la 
I.M..4-.S.A. SCinlu Gheorghe. lntre
plllnderea Minierii CăpeOi-&raolL. 
Schela de }~oraj Ghelmţa, Coopera
tiva Meşleşugăt'eascii .,Alrta pOPU· 
lară " şi I ntreprinderea de Piese 
pentru 'llraaboorc. ambele dln tn. 
l:mstma Bud.uLul. 

Dialogul purtat cu citito11il 1H1 
const.itulrt. tnt.T~un uUI schimb de 
Idei asupra unei problema.1lcl di· 
vc:r~ ce J>Teo<:UPă deopotrivă co
lect.lvele de muncă ale neestor unl
lâ1 ( ecp0<7mjce şi cele două redac
tU ale ~iarclor "\ludetene. ln a~t 
C(lniexrt. s-a subHniat ·faptul că, in 
11ltlinele luni, :dorul "Cuvin lul nou" 
a ciştimat in calitate, este mai con
si.~nt, are o structură echil\bratA, 
un aspeaL gra!lc mal plăcui . Au 
apă.rul o seamă de rubrici noi, ln-
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Covasna 

teresante, care se adrreseazi unui 
număr mal mare de cititori („Rit
muri lntttloare", „Ştiaţi ci.~", 
,,$emnale de recepţionat", „Accen
te", ,,Ştld dln ţari", •tNoutlţl ştl
lnţlllce", „Concursul nostru " ş.a.) 
şi complet~1.ă rubrlcHe cu pro
fil f(Jdustrta'l. agrar, 6®lal-<rultura1-
s.portlv. l n dlalogul avut s-a sub
Un!at că exlslA însă şi numere de 
mar maj pupn interes211te, llustira1e 
lnsutlclent sau cu fotografii a că
ror calitate wă de dOTit. Citit.orii 
au criticat fapt.ul d în uar lipsesc 
infonmatliile do larg Interes, uliii
tiare, 
Fără tndola:IA. acmte lnlUnirl au 

et;>ordat un ev11ntaJ larg de pro
bleme - de ordin economic. socia.1 
(C'U precădere) , prob1eme vizind 
mvătămintul, tinerel:ul, sportul. 
S-a relevat, Intre altele, cA la ru
brica e«llllomld e ~uJ este 
necesar al apari mai multe arti
cole. PrivJpd prorramele de moder· 
nlza.re fptnă la nivel de sec:Ue). 
p0puJwlzindU-se ln acest sens ex· 
perJent.a înalnl.1.tă a unor colecllvc 
de muncA. De asemenea. ni s·a 
cerut !li. publlcJ.tn ln continuare 
portrete de fruntaş i, aceasta rund 
o modalitate cficlenti de mobili· 
nre a o&menllor muncii in vede
rea realbirii sarclnllor de plan. 
Ne-au !oot solicitate mal multe 
mi!t~rlale avlnc;! ca temă perfecţio
narea orranJJ:lrfl şi conducerii. re
Jafllle contractuale dintre lntreprln· 
dcri din Jude~. evldentiindu-SC? şl 
in ooeste ouurt expex!lenţa înain
ta-tă l'n vederea Renera1i1.lldi el. 

O altă Idee care v.ine să ne ajulc 
in imbogii \frea con1Lnu1.ului tema
tic ai zlan.tlul a !osl aceea d se 
1lm~ nevoia sA adu~ in coloa
ncle ~arului mult mai multe as
J>eate dln vfata satelor Judciului 
nostru. mnd neceSa.Tă, asadar. o 
abordare mal in profunzime a pro
blemelor pe care le ridică viata st 
mWl~ oamenilor satului. suge.lin-

du-ne mal multe ttmie de 
anchete. insemnări. PQrtrete 

Jn dlscutllle avute ni s-a 
oa ln coloanele zlGI"Ulul si ne 
puse detJbateril opinie.I PUblfce 
me t'llm ar fi comJ>llrlarnentul 
menl:l.or in soolet.ate, in Vf.a!lia 
toate zklele. otic.a lucrilloruhll 
oomert. intretineraa !Ondtilul 
Uv. îndeosebi carurOe de 
de la normele şi PTlnciolUe 
şi echJUl\il soolallste. A 
tot.oda lă. 1 n t C!reSU I ci1l tori1or 
l.ru problemele lm1ăhuntntutui 
linereLulul. J::I ne-au solicitat 
brici şi articole pe aceastl 
dovedtndu-se foart.e lmereaau 
probleme <:a orlenlarea 6<l0lart, 
1>3'1'l1mrea a~lventiJw de 
cal itat.ea procesului instrucUv 
oativ, Umpul liber al thilrulul 
l:egraren aoest.uia in oo.lect.1vui 
muncă. ln societale, căminele 
nefamiUstl. participarea 1d·nertmti 
la a<:llvJ1alcn culţuMl~e&uaau~ 
acţiunile edJllf:aTe. l:Jn nit ~ 
probleme dcsp!'lnse din aceste 
loguri, CjU vizat buna 
S1 infrumusetare a locatitltuor, 
te<:ti.; med~ulul inconiurMor. 
Aanl 7.11re_q centrelor de pri 
materialelor refolo.o;lbUe. tur 
eovăsneam, sparlul de masA. 
la:rlzarea unQr sparllurl mai 
pMctdaate ln Judeţ 

O nubrld cll.Jfă ln ~iU"UI 
.ţ..a dovedit a fi „tn lnterealll 
neavoa..trl", dar şi alei lli a-eu 

gerat şi alic Idei pentru di 
carea ei 1emattcli Cme<Jiclna 
l~ă. mal multe sfaturi J: 
resti s.a.). 
Numeroşi cititor i s-au referit 

la moda11tli1He oonc:rete de a 
dare a unor teme. Astif~. la ru 
cite • .Semnale lle recepflona&", 
cen~". notele :IA fie insotlte de 
r lc.aluri . ...au foto-critice tar rubrl 
„Paţi-n ratl" să tle mai des f 
sită. nu numaJ a.tund clnd ae 
lează problemele eoonqmlce. 

f n ~~neral. acest.a a (ost •• lnvan„ 
tarul -i tematic al int'l1t'lbilor noQol
tce cu cillt-0rJJ. Un Inventar boli~ 
ca:-e ne oferă o bazi sot«tl Sir
eliabor.ctrea unul ~iar moi eflc!fent 
mai qprOllpe de sufletul citlt(Jrllor 
n()Şlri . Desigur, multe d lntm acet
tea au fost aborclale in ziar, dat 
ar 1rebui prer.cntate mal llJ-
1em;itlc şi cu msl rnuUA con1ec
ventă. 

Sfinrtern bucuroşi de a fli const•'-' 
ln înttlnmtle au a1JUto11ll l11tereaul

1 pe oare aceslla ii aeol'dfi ziarulU 
nostru, dorinţa lor de '8-$1 re,... 
ln paginile zlat'Ulul momente din 
a.ctivltatea lor, din vla1a lor de al 
cu zi. Pornmd de la ~'"' da 
ide! şi sugestii I ale acestol' ln~ 
niirl cu cllilorll trezultă necesilatet~ 
organizăllll periodice pe viitor •L 
unor asemenea lnlUrn·IP• 

Crlllt:ea 10NJTA 
.t:edad.Ot'-tef 

Ioan. NEGULICI 
redactor de rubrici 

„CUVl.NTUL NOU „ - cova.sna 



7n dt• ani de la eroicele bătălii de la-· ~~ră~ti, ~tă rlşcşti şi () ituz 

„Ne plecăm cu veneraţie în faţa eroilor naţiuni i, în faţa celor care 
nu şi-au precupeţit viaţa pentru a asigura libertatea şi progresul poporu
lui român, care au pus, la timpul lpr, o piatră la temelia măreţului edificiu pe 
care îl înălţăm ostăii pe meleagurile României Socialiste. „ 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Presa românească 
strălucită mărturie a luptei poporului nostru 
pentru apărarea libertăţii şi independenţei patriei 

~Adunarea naţionali cu smere
nie se incllnă înain tea memoriei 
1eelor bravi români care in acest 
rUboi 51~au vărsat sfngele pentru 
lnfiptulrea Idealului nostru. murlnd 
pentru llberllltea si un itatea naţlu
rlJI române ·• - astfel omagia j erl:ta 
dat.A de 800 OOO de Cil ai \ăril ln 
pr.ma conllagra11e planetară. Rezo-
11111a marelui forum plebiscllar, 
Jnlrunh ln Alba luJla Viteazului 
Mihai Unificatorul. la l decembrie 
ltl8. care a pecetluit pentru toate 
trmpurlle, reîntregirea pat.rleJ cu 
atrbethlul pămint românesc al 
Tran.~ilvan lei 

Pentru acest lnum( al ld~lulul 
suprem, în numele căruia Intrase 
Rom~nla ln viitoarea celui dlntii 
riiiboJ MIJndinl, alături de Antanlă, 
lrnp0trlva puterilor centrale. n mi
litat cu înaltă răspundtte şi prella 
noastră. 

tn perioada nculJ·alîtătii (UU 4-
19111\. ci'nd lupta nn\lona1ă a ro
minllor de pe ambele versante li le 
Carpaţilor n crescut in li)tensltatc 
•I cttmplexltale. presa de toall' 
nuan~ele a dat g.las profundelor 
Jentlmente ale naţiunii, v:ibrnnte
lor manlfosU\rt care dădeau relle! 
Mcll.iet el de a-si asuma or ice sn
crlflclu pentru fl\urlrea statului nn
lional unitar român, „ Lupta ~llnt
eJ• . oficio'lul partidului !iOC1nlls t. 
hi numl\rul ~ din 1914 sub auto
rftatCA lui Cons tantin Dobro•eanu 
G•ere11, c4'\n~lderR cli dorinln intrP
tfril Rom:inlt"I f>ra dorintli comu
ni. ~ ill a/arii de orice dl~111l1>". 
li r reVista leorellcl marxlstl „ VI-

llorut aoolal", tn nr. l-2 din ace
laşi an) aprecia ca a bsolut legitlmA 
w realizarea Idee lui ul naţional al ţă
rii ca şi al altor lări tUTOpene 
nedreptăţite şi hnbucătătite". Era 
un punct de vedere exprimat şi de 
con~lln\ele lucide d in lnseşl Im
periile Bastllief; i n preajma rlzbo· 
tulul - 1913 - , Fr. Austed Uz, 
prl m-re.dactor al ziarului vienez 
.• Arbelter ZeHuTig ", opina cA „ prln 
lnsâşl exlstenţ.a Austro-Ungariei", 
p0lone2li, Italieni i.. s!rbll, românii 
„se văd Jefuiţi de unitatea lor na
\lonalii ". Ca un ul din purtUoril de 
cuvln t a l consen.~lul general prl 
vltnr la eliberarea provinciilor ro
m.lneşli de sub domlnatia monnr
h lci dual111tc, Ztal'u l „Dlmtneata" . 
din 14 aprilie 1915, accentua : „Noi 
voim dezrobirea neamului româ
nesc. 1'01 nu volm !ncălcaru nllor 
teritorii ce nu ne aŢ>arţln. \'?Jm 
numol nsh~urnrea drepturilor noa.s
t re nal ionale de veacuri răpite cu 
nedreptul" 

Cind. intru lnfăptulrea aceslul 
!el polillc. batallnanele r9ml\ne 
lreceau Carpn\il. aşteptate de pă
rintii s! fralli de dinMlo „cu ln l
mA la trcclltorl". cum le-a nemurit 
C'intt>cul. prei:a. C'R un veritabil 
cninba~nnl. I-n însolit ln elanul for 
ellberntor. „Nici n-au aoucat sA 
~une bine 1toamele moblll-zl\r!i şi 
fia i lării . valurile oşt lr li rnmânl' au 
11IC'rcat lntr-un suflet şi au h:vortL 
di> pretutlndt-nl. din oraşe ş i din 
'Ulle. din vlU sl dCAluri. din cele 
mni indepflrtate sl uitate c/\lun•. 
din bordeie şi din palate - scria 

„vutonal" la 19 august 1910. Puz
derie de oameni au răsărit ca din 
pnmint ş1 au răspuns Ja glasul lă
r ii, ca un singur om. cu sunetul 
inlărH de Iubirea de patrie, cu 
Inima palplt.ind de dreptul sfint pe 
care este chemat si-1 apere". 

O!enslva declanşată pentru acmt 
drept sCint determină ma.sarea ra
pldA a peste 40 de d lvizli Inamice 
tn Ia\a armatei noastre, România 
devenind. p0trlv1t caracterizării ls
loricuJul Laeour-Gayet din 'Ziarul 
„Le Pelit Parlslen", "un paratrlis
net ţmcns care a atras asupra sa 
tot u ras:anul ce sufla din toate 
părţile orizontului". Ostaşii romani 
înfruntă uraganul cu fntreaga lor 
energie dar. din motive o'blt?ctlvo 
şi subiective, a căror annllz:\ nu 
f:ice obiectul rindurllor de Iată, 
succeselor promlt~loare din fv.a 
I niţială le urmează lnsuccesr. la cn
piilul n patru Juni de lupte crin
cene armata ro.miină retrăglndu-s<? 
ln 'Moldova S i in această lposta1.3, 
prc.ţn !Hi afirmat ca un mijloc de 
potentare a virtuUlor şi moralului 
na\lunli şi armatei snle. de menU
nere necli ntită n spe1·antel in 
lzblndn dreptului st drepUitli isto
rice. Chiar dupA orlmu1 eşec l'X'al 
- pierderea capului de pod de IA 
Turlu~la - cotidianul de Jarl?li 
audientă " Adevlrul ". Tesuscita an
llca senllnll'\ E.sto vfr I. p1in care 
i:oldatului Romei I se poruncea o;ft 
fle kllrbnt. \'lleaz in lupta oro ar i" 
~f focl'I, oen'lru sah'area nltArelor 
sl cămlnelf'I' amenlntate. .. Fll bărbat. 
penlnl apărarea i:nnclua rului şi vc-
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trei care întruchipează PatrlB ". era 
şi cherr.area adresată cAtrc to1 ro
mimul prin articolul • toainlc!„ -
semnal de Constantin l\111te în nu
rndruJ din 26 aucusl ni ;:Jarului : 
„Să nu fim alarma\ I. să nu Cim 
l11şt l. să păstram surisul cu care 
p1 lmlm zeppellnurUe duşmane. Sil 
fim bllr ba\i. ia loal.1 acccp\lunea 
cuvintulu1. căci totul este repara
bil. tnalnte I Mereu in:unte, sfi slrl
găm tuturor. ~ slrhrăm vllc1.elor 
noastre trupe. să lngriJlm cum se 
cuvine pe cel rănii!. stl c:lnsllm o
m enef{e pe cel motil pcmlni P n
trie şi o singură clipă să nu descu-
1<11fim". 

1ntr-a devâr, desfăşurllrlle milita
re româneşti din campania a nului 
1910. care nu ln ter1.is inamlculul 
orice străpungere a <:arpa~llor ră
sâr1lenl şi l-au obligat să cuce
renscil teritor iul de la suci de munU 
pe dimensiunea cea mal lungii şi 
nu prin tr-un ~ de urmărire. d 
ro~~~săprimcasclt num«oasc 
b:ltâHI succesive, intre care cele de 
la Jiu, de pe Argeş şi Nooj)ov. 
ccoo ce 1-.a vl~ull şi a asigu.rot 
pârli! române şi ruse cal)l8ciLatea 
de a st·o pa trupe.le ge1ima:ne. 1\11\&a
re, ausbrlccc. b~N si LJ,.ll'co pe 
C:mpatil Orientali - Sirie1u1 in!e
rlor - Dunărea de Jos. relezind 
poslbillt.atea satlsCacerU soopulul lor 
şt.Mlegk - scoaterea Romunlel d in 
ll"hbo.I. 

Re!uglat în Moldova. guvernul ş i 
comandamentul mlllter suprem, 
nclntrerupind deloc parllcioorea 
armatei la con!lict. au intreprins o 
vaslA operă de refacere a 1>0lent1a
l ulu l mlllt.ar fn vedc.r~ relnnsiirll 
Qfenslvel stra tegice. 

Demersul factorilor ele conducere 
111 stntul ul a fost 'li 111 presei. l'are 
- dt.>„i dalorilil ci rcumstnn\el• r ru
~•N' rrslrlnsâ la l'lt('V publicaţii, 
precum .,Neamul Rom:lnci.c". „L'ln
deocnclcnc:c Roumainc", „Opinia", 
Ml')<:a rcn " - n su'!\inut. am pu

t~n spune. pătlm~. n?\'Î!!C'r:l r1•n ar
•11atc1. prC'Răt'rile \'lzin i n tlunllf' 
dC' ,mplour<' ce a\•t'au c;ll !.f.• 1rl)· 
duca ln vară „Totul pentru :irm.l-

1:1 ! „ era init-motivul presei. „Cr1-
mlnnJ ar fi cine n-ar cheltui toate 
puterlle sale pentru ca armata să 
fle rc!iicută (,_) - exclama, tn 
,. Neamul Romi n esc", d in 30 ianua
rie 1017, Nicolae Iorra: " O pline 
neagră nu ni se. cade cltti vrC.!nte 
Pont .! fi un ::;oldat clirula sl'l-i lip
~eai.ca. Fireşte că accia care sinL 
conduc::i torl &ii armatei nu se pot 
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gindJ decit la acelaşi soldat. tn tot 
cc el au d reptul a cere societăţii 
civile. Dar aceastll soclela!e, in 
drumul el de a zi, nu poale avea 
decit un stttgn, tl n mare slTlglit 
entUZilll>t, tn care sil I se cup1i.ndâ 
sul'.letul in lreg, cc se oferă bucuros: 
Totul pentru armată I" 

lnteles conştient şi deplin, de sus 
pină Jos. acest deziderat se va ma
terializa într-un ritm a ccelerat in 
redimensionarea slrueturalâ a ar
malcf, comp!Llnrea ei cu efective -
ce vor tot<Jllza 700 OOO de onmi!nl 
-. asJgurnren dcn11 ltdţll corespun
u\loa re in armament şi a paraturii 
tehnică de calllal.c i.uperloară pen
tru cn dlvlzllle. brigăzile. reglmen
h:de să (le comparnbllo cu ale a lla
\llor. dnr şi cu ale Inamicului -
in special cel 1:erma n. cel mai or
sanlzaL. mal dotat cu material de 
ultim tip şi mal experimentat - . 
pcrfec\ionarea pregălJrll cadrelor şi 
instru irii trupelor prin metode in
tensive. asimllarea teml'lnlcă a e
lrmentelor de noutate ale războiu
lu i in curs. 
Ob\ln~ea unei asemenea perior

manle, in condJ\li aşa de vitrege 
şi intr-un inlerval a.şa de scurt -
şase luni - va senslbll!?.a pu ter
nic şi st r~lnălatea . !iind prUej de 
evocare şi peste ani. cum vedem 
ş! dln volumul „Sous la casque d e 
culr ", dedlcnl de Ren6 Chambre 
"suOelului romanesc eroic, cavale
resc şi liber". in care se arată că 
atunci. in România redusA ca sta
lalllate IA ~ u n petec de pâminl ". a 
Cost renllui t u n " tur de !orţi" ne
n~tcplat : ormnta supravicluleşte 
(„.) Rlb:boiul conti nuă. Moralul esll' 
exc-elent. rstorla va trebui mai lîr-
7.iu sl1 se lnC'llne ln fn \a cxcmplu
luj masni!!C' al a<'ci;tei Românii, 
cnre a sacrlflci.t trilul. a pierdut 
totul, dar cnre rllmlnc ln i: lc •l~nre 
'ii refuzll să dcpunll armele". 

Eforlul de refacere a puterif ar
mate va avea, de ln 2 februarie 
1917. un sustlnător lnroc.al in pri
mul nostru colldlnn mllll.ar . • Româ
nia". orqan al Marelui Ca1·t1cr Ge
neral. ziar condus de l\llhall Sado
veanu - director - secondat de 
Or t!lvlan Goga - prim-redactor -
si avînd secretar de rednc\ie un 
:i:imisL profesion ist - G. Gongopc>I, 
c::ire a grupal ln jurul lor pe mal 
lo\i $Cl' lllor il şi publiclşlll - B. 
<;trf!\nescu-n efa\'J'ancea. Al. Via
hulă. L A2irblceanu. Ion l\Unulec:
cu. Radu O. Rosetti. EuCl'I\ Lovi
nescu. Ccor(e Ra netll. G. Tutov~a„"· Cor'lcliu i\loldo,·anu. Al. T . 
~<amaHad. N. N. Bcldlceanu. Y. 
Voiculescu. Zaharia Birsan, Claudia 
'';mnn. E HQ"CJ1 H r rovranu. Dcmos
teno Bolc?:, G. nottcă , Gheorghe 

din t\1oldova, G. Talu, Al. 
rhm ş.a. 

„nomanla" a !ost un fi 
intre1 lnere nestinsă a Idei 
r iei.. care se prepara sub c 
rea solldarlt.ătil na\ionale a 
clpărh inlregulul popor, Prin 
mijloacele - militare şi 
·- la războiul popular dus de 
ma. ,.Spro blruintA" se lnU 
dltorlalul primului num!.J:, 1n 
Oct.iivlan Goga at ltma convl 
neslrâmuta~ şi optimismul 
rnln\iL ci\ vicisitudinile vor f1 
bite şi se va a junge la 
„ (,_) nu slntem inf.rinţl. H 
cheltuit. dnr nu ne-am rstovtt. 
lerea n-a secat Inc! ~I Credl$ 
mine 111 p lcloere plivind dlrd 
obrazul duşmanului. Cu un 
săniilos, dezmeticit de 
vro Jm.'\$. f'IOporu l nostru Ol-ta 
m ijlocul o clipii ca sA 11e 
iarăşi cu o vigoare inzecltl. 
ClptA in t,.am Moldovei. ca 
celOtc de olalrl\. oastea n 
vind a pa Slt'elulul 1n fa\li st 
tele C"111pa1tilor în spate, 
astlizi după zidul ba1onelle1ar, 
cuUndu-~1 lulgerele de minie. 
o suflare nouă de Yiatl a.w 
oaste. rlndurUe se primeneec. 
jlnul tovo.rA.sUor creşte. 
!illile proasoăUI sl [ntlneritl 
st~urllc olurulte de 
in .nwnăl'lul .inaugural. M1ball 
veanu dădea m isiunii armatei o 
:racterl?Jare clasic! l . . Aiceastl 
tli românească fn(A\lşcaz3 un d 
sfl nl. Această ar matli lnflt 
slrllcluln\cle şi jertfele !l'lri 
noşt ri la por\ilc Orientului; t 
şead sl raJa ce a fngădult ln 
muri Apusului să se statoml 
sl să se ci \'ilizeze.. AceMll a 
insemncnzi\ conştiinţa · celor 
mari suferin\i şi nedrept!ţi pe 
le-a suCcral vreodată un popor, 
cuprinde tn consliiuţia e l. ca o 
tallt.i~<' . voinţa de a lntTegl el 
lf'le sflrtecate ale oa.ţiunlt •I de 
s{ărtmo nedreptatea seculari". 

Voln\n despre care vorbe$le U 
Irul crentor lşl avea s~ f 
ln fondul Inepuizabil de dra,otfe 
clC'VOlnmcmt faţă de moşic al 1ll 
Um1lor. 111<11 ou scamti ln \lriln 
dl" la lnrepulul lnceputurllor 
apărlltoar<' de \ară. ,.Din miji 

nenorocului cnre ne Iru:card 
lreacAl, dintre toate vcrlen!Hl' 
nuHonre alC? nccslar 1J le de P 
glc. din întreaga urrritură a ma~• 
nilor nemţeşti . se ridicll fnJ 
lim pedc a \tiranului nostru lncun 
notă de str'llucire - scrin „Ro 
oia" din 6 februa rie. Oacă sun 
ml se clatină o clipă sub povara 
sorţii. ne clndlm la ţ!lr.mi sl 
sim ţim tari ca viteazul din r>01NI~ 
lca verdc, care fşi primenea put 
de cite ori picioarele luJ aUn,.U 
rina (.„) De aceea. ca şi Io 
ne lndreptăm ~j astăzi sp re voi. 
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• i foi a oştirii, ~a să vll sp\l-
111111ul § de la rin clunle voas Lrc :;e 
nefff aa .. - t 'r<'a". „„„tfl mm u1 • .• • 
~·~"'\ e n l a l :.olidnnlă \~ 1 na\11:1-

Un c:~i~ncărc:iilu 1~.1 spN·~ !!cA, ~ar~ 
,nate J.} tţ fn c'.e ntr ul . a \t.mţ101 p rcs.eJ: 
...-11 8 ' trt'?,!illlnt form.a r~<1 .corpul1;11 
)..I 1:ep ~ 1or 1\'Jmâni. ofJ\e n , subof1-
~~J.unmnGI l t1\1 de naţ iune r·omnnâ 
\e.?:1 . şl t".~.i~oriul mo.nnrbiel au.'>ţro
'lll' ~ Coşti prizonii.!1'i de 1•<izQol fn 
U1l1Tllfl!Î!l'llnJrea la redacţie. a Adre.
Rulila. lfrs t ~lt> Jn Orrrni \n a ofer it 
s~~~i~Jci" prllejj.11 dt: l'.1-~l intillll tl 
• · fniil a numllrnlltl 100 .,Cum 
~b:!tc Arile.aJ ol I" Depune rea ju
v~~f ~uJ'U I 1lc c:llt.re detaşmnentele 
r-· n lunt""I sa.;1te la laşi 11 fos t 
dii \1111 ..., J · i 
. 01:8tA rn num.ăru L26 cu pag na 
QO ro~towea Uoită~ii . 'Româneşti ". 
z54~,.rna soJemnltuLe:a, directorul 
. 1!ru1u1 scria: „ P.riveam rn ju.1·.u-ml 
tlll t!C'ltii î n rouratl. Vedeam pe to~te 
~1!\Cht µlldejde şi hot~ rfre. Şi _ani.e
leni i cîrW.tu vers uri le bătrmulw 
poet c-u accert l in!rlcoŞal : Murim 
11181 blnc-n lu.Ptl cu gloria depUnl I 
Dkfi 51 fim sclavi Jiulşi Io ve
dilU·l}C pălnint" · 
Acţiunea p11t'sei pentr~ nUmenta~ 

rrn spiriwlu1 de lupt~ Şl ·J'\1.()rulull.u 
'borpubri naţiţina l cuprindea şi d1:as
Uctll ;rechlzitor.iu L1l flirădeleg1lor 
co~l~e du l hom k- ln rvrunteniu oC'U
pa\E1 unr nes\lpusă, unde :J<lful nu 
~ea mangi,ni ~laQp.toape J.8 mi
liarde franci. aur vor fi es.timnte, 
fn final, pagubele maţeria1le produ
se tn regl4nlle cottopll~).. zilnic erau 
~<;.ulMl loeuHorli. ex\'ermil';laţi· 
pattlo~il din rezi$ten.\ă, ne.tl.lnd cru
lalc de Pxecu\.il nici mlicar ope11ele 
de a11Ui, cum urntă exemplul unei 
Wtiuniliiţi QC h()nyezl C~ll'e, [n d e
rt1mb1·1e 101a. ln Posada. a pus lu 
zid ~i, a nimicit cu glounţe tabloul 
Iul Renoir, „Le Guide de L'Emj)c
reOrl'. 01.1şmanUl •. sc1·ia „România" 
1a 6 februarie, „despoaie toate sa.
Cele din Muntenia („.). cară la el 
toatâ truda ngonfsită de noi. (.„ ) 
C!ltma Iul zdrobeşte viata.„ ". De 
le~ era. e!k să .Se TÎilSpundă in,va
dliţorllotr~ „cu ura neagră a pămîn-
1.Ului nostru l>atJocorlt". 

Stigmatizarea cbiptil~J duşmani.:
lul nu se limita la relat~rlle o-s
pre ,ororile concreto ale komandato
illor sale. Pl'esn clezV:lluin ·'ii re.s6'r
Jurf)t! generale ale unei ~iJel le 
pure!ri al>omin1.1bile . . Eslt- un me1i t 
1ncontestabH al .redacţiei „Româ
tiîel„ ~e a fi clcnunt.at pe· lingft şcwi
n1~1,1l fund nr al PJ'Ul>ACiSlllUlul 
teactlon~r. nocj vttatea 'fdeol oglei ra
.s.lste· i~ropu~~ate de plutonnc de upo
loir?\i ca legitimare a h1:gcmonill
rtml1.11 m ondial Jn care ţintea lmpe
rfat.i„mul SJcrmon. 

·„~nul d'lrilre cei mai reputa(i pu
bllclşW geitrn.ani, LudWig Woltmann. 
ln două serlso1·1 deosebit lnlllu1a11e 
:.ţJermunla fo Fran.!~ şi-Antt.:opoJogi!! 
•••,dll\q"ă" - scria George Ranett l la 
12 f(!brullr·l~ 19 J 7 - se trut'oleş tt> Sit 
~ovet!e~cll teza <!<1 toţi oan1e.nil 
1 11/itr1 a1 lumii, mal ale.'> cel apnr
tltitnd nu\iun·11c,i.r vfllJmaşe. stnt de 
~fi ll'ermanică, avtnd obrazul fra'-

Din tradiţiile progresiste 
ale presei româneşd 

ged şi l'OZ, pll'rul blond ş i stalt1ra 
i lnpunătpi.trc. 

Ciennan ll ~rnt. a rlslocl't1ţia umnn i
t..'1ţ ii : latinii rlhnp0triva . nimrtin 
d rojclle i tlcgcnet:tţilor. â firm:l acl~Sl 
Herr Doktor Ludwig Wott.mann. $ 1 

\ a poi incepe un 11,10.g pomelni~ de 
.ilucub ir<t\ll din cure C?itrun tex tuul : 
„ Raci'ne, cµ talia ~f m!Jlocle, cu ~rn
$(l(ui•lle-i plăcuta . cu p'ri" lren-i Lim· 
peile, 1 nfii\işore~-J ~ulei'! şj vie. o:.>r n 
inconle$tabll ele n 1.'>i1 srcrmanicii : 
Voht1ire era de rusă germnnîcă, <le 
altmintt!l'i numele .şiio Arouct c pro-

bobu o sc!limon~lre a denumirii 
nemJ.eş ti Arwid ; tot aşa nurnale lul 
D ldei•ot e.sţe .o corupere n numelu i 
1'icl roh : îa 1· cl't ,P.rlv,cşte pe cclebrui 
·cotnpOzit.or mu.zicnl Cou.nod. m 1me
Ic .şău nl,l e altceva cleaU o del"ivn
\iune de ln.„ G undiwa Jd ! ( ... ) .EJ 
mai pretinilc <>ă f\'f()nlnlgrie, uvTiJ.d 
te nul J'pz i,i piWUl- blon<l. Voltaire . 
de a.o;ernenea, piu!) och.li nlbaştri şi 
s~atura fnoltii , La Fayette i(,lcm, 
Da nton nş işliereu. Mir•abea-u )a fel 
( .. ,) toţi <iecş L În ŞI fn i.'.leob.Şte tp\l mu-
1•li frnnc1.>i f i.înl cl in p_unet de vedere 
al craniului ~i ni pigmentului tipuri 
ge„nuu1ice . Vnlonrea cuHurnl:::i n 
unui popor se n1lh:o::ml d.upli canti
taten de gerrilani$1ÎI <'at'e e lu.lr- rn
sul. adau~ senten ~los publ icistul 
neamţ ; şi lf~i brunJi s tnt ccn:~braJ
mentc infenorî. ciki ei npar\i h. nca-. ~ 
~ 

. ~~ 

murilor pll'l i·Ve („ .). Jo. c:lîpa în care 
va•QQ.ll sll t nd 1e i uoesto rTn cJ0 11i 111.i 
u lt cu 1ngJ·ijorm·c· trnp1'~j li'r 111 l'll
mm•nzii me.î din reiJLt<'\ fa „Rom~
niei", D1'a~n rl'l"I GC;l~~1. Sudc;weanti, 
Gongqpol, c.'{ire $Înteţi o,proxlmntlv 
~u părul blond şl och11 a'lbaş1 ri, 
huille l't' P!!UC:, <:Jn l ( l-vă capul~ c.l vl1 
umJlrJ m.>mţii tu' tran~N~) Ci.t des
p1•e voPl>i~:eu ochilor ln ul tii culont"t?. 
pînă a cum slim c·<i nu c 111):;Jbll , cla r 
aşteptaţi dupli Inclleierea păci i c1ruJ 
.Chlmin irerrnnnll \•n tre~u I s!i :;-:t
~efi$c·A 6 soluţie. !11 momentul ac~ 
lllţ!I e· OC!lptH~. cu fabricmren tfo~ 1.f:lz.c 
otrî1vl.t ()are, us!ix lon~e ş'! la<:'t l'nip-
1wne. Să· r1u tul burum, pri r:t asemt.o
ncn solic!Ulrl rne:;d1Jnc1 isJhtC"n unor 
<t1:1vimtl c111:e fn lab~1 rtUonn!I<> lo.r se 
tmlt!lelti icese s;i probez~ c.:1 p!il'UI 
blond, ochi·i a lbw;l ri ~l l! lll tm+n î11a 1-
lil tfl nL Indlcllle :'.hperlorlt.ă\.ll (,„), in 
şUin ţu ue a Ucide• J11 IJ.1 dlsl anp 
Căt'ă , r isc. penh'.u ucigaş •'. Intr-1.rn a1•
t iuol, <l i n 14 marîic~ C!11n f)tJrh i 'l'.t l f j
'Cllli't ltHl l~ltl va li~ El l'Onft>rJ UŢ')Cof~
fo1· c!~sn-e „gra·odoarea" de rasă o 
noi.ia „um11n lLnră", l'C'Umintln d sfol'
ţtll'Cfl. mai v eche a zit11'Ulu l \•lcnr:z 
.,N·euc Frl'e Presse • dr a Ja-.i.l'.fll'a 
delirul dezllin~ul t cui Qcnzin c:ădcl'l:i 
Vni:~ovlo i suo i zbiLurll~ Pute rilor 
c~ntrale pr in !IC!l"l!ll ·cil ele ll'r n 
„d<'pozilnril' lcli?ilor cu1.tu rul1• meni
~c sfi Spfll'gn ,î illuner icul", ur i~p1'~ 
zenla .. E;uwpu in u~Uma lupt ă <'U 
barbaria Asicl'. oc.upm:ea Vai:şovie1 
fi,incl „ efortul nobil al Europei care 
spre Asin !)i~a împins haw1•ul m nl 
·deprti'tc cu un pµ..<>''. 

't 

~ . . 
'~ ...... . 

l:Jna di-ntTe· e,e1e mai pres1·;gfaase J)t• utfc:atu 1·omaneşti din. timpul pri.
mtt1tJi rttzoal mondial a. fost coLklUmuJ. ,.Icomb'nia.~1 apărut la luŞ'l i11ce
pl1Hi iJe la. 16 .febTU{ITie· 11!JI'l pinâ 1a 2~ tnar t:e 1918 •şi .'IPoi (a $ij.CUTtŞti, 
]lf71si la lli 101iuarre l!WJ. 

In fotog rafie: r edact.la .• ~ornantei". l-n ·mi;loC' (1) căpi•ta.nttt MihaH Sa
dovea:nu. cfl>rr;<ltorul 1.vblfoatiei. ATP ţn sthiga SC/ (a1 doilea) pe. OQ.~ani.an 
Goya, iar în spate pe l .on Mimft.escu (:iţfnoa) ş1 pe Corne/,iu Mol.dovamu 
< area.ptaJ. · · , 
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Condamnind o as<mlenea p-ropn
ganda, ziarul „Romlnla" se decla 
r lt, totodată, impotrlva oricărei in
<·1•rcf1rl ele n pune pe acelaşi plan 
<'U acea:.tn gc-niul şj cul tu ra poporu
lui sicnn::in sau ale (l{')Qrlnlte po
ponr1.1 tllt1 statele co·u llţ icl cu care 
r rum în confli<'L Este condudent ar
ticolul „t\rtu :,i patriotismul". pu
blicnc k1 ll feb ruarie, tn c:1r<> zia
rul îşi manile.sta tlczacordul cu po
zi(ln unui ins t<are a prott'„Wt c;l1 la 
un matineu al Temrului Naţional 
dl.n l aşi orche:.tra. între a ltele. n 
clnwt Lorelei. Accea'ii atitudine este 
adoptată .şi tn legiilu1· ."i cu ştirea t'll 
murele compo?. ilor Suint-Silemi u 
trimis z jnrc lor o scri!lonre tactrep
tn tâ fmpotrl \'a Operei clin Pa r is 
pentru cfi pusese fn scenrs ~Damnn
(lunea lui Faust" de Berlloz. care 
conflne marşul unguresc aJ lu i 
Rukot"Zy. 

Exµ rimlnd C't'rlitudlnt'n ci1 ll logn
nul Wel t wlrschuft und Weltpolltllc 
- ec:miom lc mondinltl. Poli tică mon
dlul!l -. afi~at ca emblemă o ape
t itu lui nnexionio;t al Reicholui lui 
Wilhelm al II-iea , va suferi un tne
vltnbll ~.~c. „Român io' prevt'ncn şi 
osupru d h•e r<>lunil I dihtorsiunii re
prezentate de vehicul a rea ronccptu
lui Au:.-trici Mari. orlutnd. cum o 
f.icen în nrlicolul ,,Ln s icriul unei 
Idei" (5 februurie) c:l i:.torin u puii 
Io ·ordinea zilei nu con1;cr var(!O, ci 
„disoluţia fatală a conglomeratului 
austriac în tr-o vreme cinci prin('i

piu l na\lonal. <,'ll toate consecinţ('IC 
lui culturale. t5i întrevedea bi ruin
tele la orice pas•· : Iar recenzia (15 
Iulie) a cllr\U „D.l.st1•ugc\I A ustro
Ungnrla", llpârltă la Pnrb •de pro
fesorul ceh F'.duard Bl'neş. se rn
cheie cu profetica propoziţie : „en
f rino ş i h e tcroC'litn impilră\ie va 
t rebui sfi codu în mu?.eul de mon
i;t rud:r.ităţ l u'I Is toriei' . 

Credinţa ferm:l n noţiun ii şi ar
matei române tn ideea bi ru inţei . la 
consolidarea cAreia tusese J>Ama.,A 
nctivl'i şi presa , avea să fie impu
niltor conf irmat!! de memorabila e
popee n Mârltştiului. Milr~e.ştlulul 
.şt Oituzului. care n p roiect:nt nu
mele aces tor modeste sate di.o cato
gra!Ja p re!ectwilor l oca.le în pa
ginile cele mal sc1nteieloare .ale is 
toriei na~ionale şi universale. 

Atit tn acUunUe ofensive de ln 
Mllrl\şti (l l - 19 iulie), c1t şi tn cele 
defensive de la Mărllşeşti (24 iuJic 
- 21 auRUSt) şi Oituz (26 iulie - 10 
august) confruntarea pc calea a r
melol' a f ost cumplită . pc vi aţi\ şi 
pe moarte. Dinnmica ncestor cele
bre bătălU a demonstrat că Mareic 
Cartier General român (şef.: gene
ralul Co~'ltantin P remn), Armata I 
(comanclantl succesivi : g~oeral.H 
Constantin Cristescu şi Erenua G r1-
1orefiCU) şi Armata Il (comandant: 
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genera lul Alexan dru A\'erescu), 
rnarilc uhlt!i \i i, i uniUl\ i suboruonu
te, cadrele lli trupele in an„amblu 
uu ştiu t su im bine cu mâ.ie5trie tra
di1ia şi inova\ia. să nplict> cnliflNlt, 
competent. ef i<>ienl proN!dccle şi 
m.ot.lnll,lfi \ !le de ·lu.pt'1 valid<tt~ de 
cxpcrlcn\u războiulu i, în concorclnn
ţă eu rc11 1iti1ţ fle loca le .. Rezulta tul: 
zdrobirea ofensivei germano-austro
ongarc. bararea drumulu i lnami<'u
lul sp re est şi lm piedlcarea reali
z.'1rli p la nurilor lui tic u cotropi ih
tl'grnl România şi a-i anihila t!lnţa 
ele s tat liber, independent şi su 
veran. 

P rin întindere In t imp (29 de zile, 
d inln> Nll'c 16 cu lupt·e J t> tnvl'rşu
nas•c t'Xt rem(!), disponibl tittl \ I mili
tare a ngajate ·(din pnr•ten romQn6 şi 
rusit - 193 ba tnlioone de infa nte
rie, 90 esc.aclronne de cavalerie şi 
H 7 baterii de' a r t ilerie, lnr d in par
tea lnoml~ulu l 102 bntQUoane de ln
fa ntel'le. 10 escutl ronne de cavnlt>r ir, 
H B ba terii de W'lilcrie şi 400 nru n
t>.i t()tlre dl' m ine}. a mplome (nitlln
llltă ~I în pierderile con~idt>rbbllt> 
fnrl.'~ h, t rn te: 65 OOO de onmcni -
Arurntu IX germnn:'1, peste 27.000 
- Armata l românii. circa 25 000-
Armata rv rus:'!) se dhtinl{e b.lHl
lia de lu Mărll~elit i - una clint.re 
rele mai grandioase d in războni('lc 
de npi1rure purtate de români !li din 
b!i tă l lih.• .te pe toate fronturlh.• ce
lei dlnlll conflagraţi i momlio.le. 

Nepleritoart>le ucte de eroism sli
vîrşitt'! de a rmata română tn iu lie
august 1917 au rost bogat şi imp re
sionnnl po'pularizn te ln <:olonnele 
~azetelor. Penti·u elocvenţa şi ca
rac te ru l Iul cuprinzător rcprocluct>m 
citeva pasaje d in nrticolul-bllnnţ. 
p oblicnl <.le „România' l::i 16 nugu.o;t, 
ln cOl'e reh:ospe('tlva anului S<'\l r.S 
de Io impllcaren ţării in .ră.zboi df1-
den d imen~iunea patriot ism ulu i ar
dent, dăruirii l{eneroase şi com por
tamentului pilduitor ale armatei si 
naţiunii române ln ~ilele de restriş
te .'ji l n re le de splendide lzbtnzi : 

„A fo!lt 11n . an de doliu, de Jt-rtfc 
i:trele de laerlml .Şi de stnge (.„) Pu
ternice le armatt> ole dol tmpăroţl şi 
regi -;-nu năpust i t cu cele m!:!l in
ferna le tunuri şi maşini de dist ru 
ge.re cn l!ă schilodească trupul ţării 
şi sA-1 zdrobeascl sufletul („ .). Re
zlsten\n noa strll o fQSt tn cele din 
u rmll tnfrtntă ş i t rupul s rtnt ni 
pat r iei o sîngera t sub copitele şi 
ghiarele năvălitorilor. Dar sufletul 
n-a putut f i robl1. Purif ica t prin t>ll
ferinţă, filtra t prin 'l acrimi. tmpllr
tllşi t cu cel mui gene.ros s tnsre fn 
m ijlocul fu rtunilor şi la ră.o;pîntlo 
fatall1Al llor, ei („.) s-a otellt cu ju
nimlntc noi de vl te]ie. preglit indu-se 
reos de ceas ca sA-şl răscumpere bi
ruinţa tntt rziatfi („.) . 

Toate amintirile v!tej tilor slivîrşi-

te pei.te mun\i sau la 
Dobrogea sau pe11tc Dun 
lndrcptaţeau sn le ·sCX?oUin 
dt>Cft 6 mrnglit.>re şi o 
trebuiau prilejuri nol de 
('enfl (.„ ) Voiam să hr4nbn. 
N nd istoria pe r are părln 
llbut-o atlt fle bogată, voi 
lănţu lm o energie .l'nllltarl 
rie epică prin supraome 
telor şi să treucă de-a 
lesrend!'l prin mule:;tntea 
mîntului ( .•. ). 

Şi uţun c:i ')ti rlle noastre 
<'t>I dintli capito l de mAr-it. 
(in noiembrie J9 ltl, ctnd 
F.remla Grleorescu a lansat 
devi:ta : ,,.Pe atei nu u *"-!! 
(„.) Stindle Carpnţnor s·au 
lnt reccre cu zld'ul p\.cptUri 
şei,ti. dovedind o legal4 Ina 
ntn('Urllor u1ereu reinnolte 
reu stet<pe ale duşmanului 

Ofensivn ele Io M1înlţH • 
luminiş <le glorie. Acei car. 
sl'i ·ne stw iUl ou <,lovedlt 
şi to1·ent care nu cunoaşte 
P e cit au fost de crilK.'t'nl 
rare pe a tit dC? Impetuoşi 
Io ala<'. Strlllud telt> ln!>-U~lrl 
nice tlesfâ ')urate <'U uimit 
7.i<'iune pe vll llt' Su.ţiţei •l 
ne-ou rn.dreptăţit convih Re 
ormotfl care ştie să re7i...U- ca 
t ll7. şi s::i nto<'e ('8 la Miirl!)tl 
<'l~tiga o more butAlie. 

ŞI .ct>asul acl'sto nu era 
f.~ tlt> pr isos sli mnl înşir f 
rîi MtlUi de la Mllr?I$eşH. 
\llfl prin deplino ln:frfnfere a 
mnre<,alu lu i Mackensen, care 
ra1<tt> nu nucnni soarta fron 
sii rl tenn. clar alcfltuleşte 
unul clin morile <'Opitole alt 
!ului mond ial. 

Aici. fn vâlle largi ale 
tetiin care ţine mi nte multe 
'!I n 'sclflda t tn apele sole atS 
lnclr . tunarii i,I dorobanţu n 
mărturisit lum ii. printr.o''°' 
tl'Oză. dreptul unul neam la 
se.arta $i la alte hotare•. 

Relevtnd v itejia fi ri J>1! 
luptătorilor, presa a emis. 
Judl'!<'!l ~i de valoar e a.ciupra 11_!. 
~l tocUcll folosite ln cele tnn 
Iii şi asupra armatei catt 1 ... 
cutat. „NtllJa de la 
,;crin Mihail Sadoveanu tn 
nill" <.lin 26 Iulie - va t 
torla noa'itri ca o operl 
solldil de art.I milita~ ... _.. 
voltarra ei a fost pre~„ 
~Necutat potrivit plan•lul

1
-& 

Cel din urmi soldat a şt •• 
merae ş i ~-o ficut datoriL 
rla a dovedit o pr~lz.le I 
tl toare. Ofiţerii „ermanl 
trebuit sl se pte.ce arltlnd•-tl 
Jflile lor". t n a('elaşi zia r, la S. 
gus t. octnvlon Go•• sublinia 
opiniile crlticilor militari ~ 
decl obleotJv, Hrbe1e 111 ...... 



ÎÎte pentru 
81 oamenilor 

un dleţlonar 
de .Presă 

ARON FLORIAN 
f ondatOrul primului 
cotidian românesc 

Se implloeşte un sec'ol de clnd, 
la 12 lulle 1887, a m~t, în v1rstă 
de 82 de a.ni. romanul aroelean 
,ţron Florlnn. veteran al presei . şl 
lnvl~nilnlulul public di:l! Romârua. 
DatA memoraollă lntntctt mar
chell:lâ s!frşltul unei vieţi exem-

Piwll ddrul te sem.enUor, călăuzită 
de un înalt ideal. 'Intăptuirile sale 
•u lăsat ttrme du.rabile Ca.re au 
~J.llt 1n conştllnţa contempora-
IWor ~I a urmaşilor. · 

"At-On Florian - comenta la a 
n.rea trllite1 veşll ,;Ga2eta Trar.
ailv~let11 . In Of.I mărul din 16 iulie 
1811'1 - lallil pe urmi „1 mal multe 
letaeruuunl cue au tn.vlţaţ de la 
dlnaut Iubi.rea de Carl ". . 
~a de redeşteptare naţională 

Io care a trl\tt, s-a blzurt in prlnflr1· pe dou~ instituţii~ lnvăţămin
d':m fi Pl'esa în limba română şi în 

românesc. Ambele se aflau pe 
~m~ ll'nere,W sale Ja început de 

ru.m. ·~-a slujit pe <lJ'Tlindouă, cu 
devotament şi pr!Cepere. ' 

A.ctlv(ţatea de profesor şi cea de 
g:tar s-au împletit ca modalllAtl 

Plementare tn a face educaţJe 

în spirit nationaJ, în. a cultiva sen
timentul solidat•itâţtl româneşti şi 
aJ datOriel faţă de inâint.aşJ şi· vl
l-tc·rlme. 
Născut în 'Rod, lîngd S lblu, la 21 

1a11uar1e 1805, a invAţat clasele pri
mare !;n SU>lu, giinnazlul ' in Blaj, 
contlnuindu-şi studille la w:ilve!'Sl
tatea dln Pesta.. La vlma de 22 de 
ani a trecut ·mumii rn Ţara RomA
nensc!i, chemat de Dinlcu Golescu. 
Aici este mal :tntil profesor. de la
tină J,a Şco~ din Gqleştl, apoi la 
Şcoa1n centrată din Craiova. tn 
1833 este mutat la OolegiUl „SI. 
Sava·• din Bucuroeşti, unde ,.. propa .: 
ne" istoria. lLmp de 15 ani, cîşll
g'indu.-şt prin cursurile şi .manualele 
sale ·un blileme!'ltat prestigiu şi 
primeşte~ din 1847, tunet.la de .re
vizor geperal al şcolilor diStrlc:rtuale. 

ln paralel îşi înţepe a,ţtlvltatell 
gazetlireasca:. seinnindu-şl adesea 
articolele F. Aron. Colaborea2ă în 
18M la „Clu1·tcrul rGmAnesO" al lui 
·LH. RăduJes'cu. re~tează fo 1896 
•• Muzeul Naiionnl", Iar din 1898 
cotidianul „Romlnla". ~te un 
constant colaborator al „PoU pen
tru mJote, 'inimi şi uterattirl", con
du.să ·cţe G'. Bariţlru, de ·care îl leagll 
sentimente prletene$tl. In U.mpul 
·revolutlei de la l'B<t8, la care parti
cipă. este numit de guvemul pro
vl"ociu pretec.t al judeţului Gorj; 
Aresta.t dfn ordl nul a1.rforlUl.tu:or de 
ocupape strlHni'i. a l ost reţinut: i'n 
închisoare timp de pa'tiU 1Uni şi 
al:>oi obfl~at să pArăseucli ţara.. ra 
drumul 'TransUvanleii unde .revolu
t!"· românească contlrlua. devenind 
şec.retar şl apoi membru al Coml~
h.llu.1 de. oaclflca.r.e. tn clu·sui paFU
ofpiiril sale ta mişcarea revoluţlo
na'ră. Sţ? di.s tinge prin ra.;tlcallsmul 
cQnvlngerllot: __şf al atitudinilor 

Din J 853 1 s~ incredJnţează re
a ac tarea ziarului „ Teltiralul ro
min", întemeiat la Sibiu de epis-
copul A ndrei Şaguna. · 

Intors l'n ţară in acelaşi an, ca 
direetol' al A.şezămlntel.or t>liilcove
neştl, este· rechemat, ln 1857, la 

Oolegiul „S,l. Sava•·, Din 186.Ş, de
vb1e. pentru scurt Utnp, proteso: 
de istorie la Facullatea de litere ş·1 
fllozoile a 'Unhre.iisltătli dl'n "Bucu
reşti. abia .ln!llnµită şi apQi vlce
pr~edinte al ~onsiliului pe-rma
nent ai tnstruc\ltinlj. 

1n 1870, ·ca semn al rec1.1noaş~rll 
meritelor sale .Jn proplişlrea culturii 
romaneşti, :este ales· :t'nemb;tU ~ So
cleţăţli Academice Român~ la al'e 
cărei rstatu.te lucrase. î.nc'ă1 d.in 1863, 
alături de Ioan Maiorescu, Al. I . 
Odobe.Si::u1 A. T. LaurJnn $1 P . J. 
~rnătescu. 

Asemenea altor paşopti.Ştl, Aron 
Florian a fosL un mare patrlot. şi 
în acelaşi timp un spl;rlt- modem. 
CArtu:rar cu preocupări muJtlple, 
adept şi propagator al tu;tur--0r idei
lor ni>f şi generoase ale timpului -
unitate. independentl şi ProPL,ire 
- conce1>utie m Interdependenţă, nu 
·a ezlrtlilt Qînd împrej-Urări,e au per
mis SlUI au impus ~ se angşj'eze în 
acţiune polltică, revoJutionarli dJ
rectâ. 

Splrl,tUJ patriotic . .re.volulioila.r şl 
tnno(tor s.,a proiectat asupra tn
tregll opere a lui Aron Florian. 
operă de lstortc, p,rofesor ti.I gazetar. 

Ast fel, el vţ!de în i.Storie. „chela 
cea d e mare preţ cu care se dcs
cuJe oarecum , 1 ascunsurUe vUto
ruJuJH. Aeea.(tă conc.eQţlc.i ·Se. rellec
tli in " Idee npede de istoria Prln
cJpatulu1 ŢirJI Bom.ineştl" . „Ma
nual de is&oria Prlndpatulul Bo
mlolet" f i „ Patria, patriotul tl pa
trlO'Unnul ... , lucl.'ă.J:i de sinteză mo
dernă ·a ttecu'lulu1 po)iarutul ro
i:ruin, Figura lstQricA cent:rală este 
pentru Aron Florian, cum va de
veni şi pentru N. Bălc~u. Mituii 
Vlteazu~l sl.mqpJ al · H.1 ptel pentru 
Independentă şr unitate. 

9a ~lar'fst, apa·rţine erorcei gene.
raiu de lnceput. La in tral'ea .lui in 
gazetărie, in 1835, trecuseră abia 
ciţiva ani de la fondarea. ID 18t9 • 
a celor cllnW perlodlu in limba ro
mâni cu apariţie de durată, ,,Cu
rierul romincsc" al IUi I. a:. Ră
dulescl,l şi „.Albina romilleasci" a 
li.tl d . As11cbl. 

Presa romlnw~ se niscuse, dar 
s.e 1lfia la prlmn sil Pat.I. îşi croia 
cu anevoie drum. ·cu marii sacrt
flcll ,. luptindu-se sll-şl c1ştrge un 
p u.bllc clt-ltor, attt dllitre cer oblş-
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null I cu gazetele slrl11ne, clt şi dl n
tre Cei nedep.dnşi cu ncesl mijloc 
11tt1dc111 de informare. 

.. Crcnlc u !fimple orgnnu de ln
f111•n1n.re ndmfnlslrnli \'â şl mlll~iu·fi, 
economică şr conwninlă. foi le 1u'cs
lCll - scrla N. Iorga in „ rstorin 
11 rt'.~Cl roruiinc" . publicalâ in 1922 
- lrcbttinu sâ-şi caute in curind 
<'le' in-;clo un 1lrum m )egălnră cu 
lnrgJlc curente (•ullurnlo ale tlmpu
hti şi linr.1mJ câtrc majorele lor 
cousccinjo uollllt•c", 

Se simţea nevula unor publtcaţll 
do cultură mllllanlâ, care să reaec
te a:.piratllle tinerel genet'<lţli şi să 
„:-.corm11neasc5·• spiril.ele. in pregă
tirea dobincilrli Lndepcndeni.e1 şi 
unltiilii n&~ionnlc. AsUel a upărul.j 
la 5 !el>ruatie JVJG, ca supliment a 
„Curierului romOnesc" cai~1 re
lua ncth·lta•.ea într-o forma Imbu
nât4\itJ, după o Jndclungat.1 intre
rupc1•c, ,. MUZlJ;UL NA ŢlONAL", 
rovisttt „literulă şi !ildu1.t.dalii ' ', 
mnt lnlh cu o 1>~riodlcilate sâplz'1-
minnlu ~i a~J luna1 fi, din aprilie 
11.1:i7 p111A m martie IG38, clnd ln
ct:teaza'i ca litiu •. Redacl(1rul prin
cipal .11 acc.;te1 publkarn. sust.lnulâ 
cl•r un i:;rup de prol esorl ni C9lcgi u-

.1u1 S!. Snvs. ln fnmle cu Petrache 
Pnel'loru. a fost Aron Florian. Me
nireu revistei c1mstn in populnri.-~1-
re.1 . cunoştinţclM ele economic Jn
duslranla. cele mnl PottlVitt! cu 
st.M4.!.:t ricestUl p:lmint. o _arlelor n
i;ricole" şi 11 isl(l)rJei naturale. O 
alcnlle specială c.t·n ncord&,Hfl inv1l-
1Lrninlulul na\itmal. mergiml pint1 
Jo publkarc.a programei cur!lurilor 
de la Sf. Snva ~[ chlru· a U:rt.?i pre
mlan\llOr acestui C•>legiu. De ase
menea, e:<i:ista o preQcupare pcntn1 
su:.(in<m.!l'i m slilu\ie! al ci'lrel nume 
1'c\•l:;la îl împrumutase, Muzeul na
~ional. rn'!!cum $1 a Societ.ăU1 de 
agricultură a Romi'inlci. ambele a
flalc sul> proleclia lui MthaU Ghi
ca. fratele domnllonalul. In cuprtn
S1)I pnblle<1tlci işi mai găseau loc 
prnblcmc nle limbii literare unl
Ull'c. de t'•'l1CC>lo.1tic. sfaturi pt·ac!lce 
şi :;11~·1 cult\11':1lc de tot felul. 

Exp.'!rienµi d ... l•indllli in redacla
rc:.i „Mu1..eulut notlon.11" \'a folosi 
intr-o inlrcprindcre mull mai dlti
cllii şi mai indltiznen\lt: primul f'O· 
Hd ian romilti t>.SO. 

Est<.' vMba de zlnrul „ROMA
NI/\'', np1\rul fa J lnnunric 1838. 
avincl cn redadu1· pc Aron Flnriun, 
nlălurl de care se afla colaborato
rul :Jiu la un vakJro.s clici Ion nr 
Frnncci-rumân, G. lllll. Eclll.orul n
ct?S lCI p111Jlicaţli n rc>sl giislL in per
soana llbr:rrulul şa llpogra!ulul Fr. 
Wnlbnum. 

• r.n ~.rloo.da. orlombr~o 110~-m"1 1000, 
n n.pllriit o noul\ scl'lc n .1\Ju:itculul nn
\kJnal„. \'C.Zi N. I:ror - "~1aviaj nn;lo
llliJ• o veche .rcvtottA do pepuln.rl\l'..at'<' şt.1-
ln\!Clcl\H, 1n . PrCSD. no:islJ'il• 10 U/108G. 
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Fişe 

al 
pentru un 
oamenilor 

"Folo1>uJ unei a.<;cmenea gazete 
Clilc a lil de in\•edcral, inuit n u mâl 
tauc t rchuin ~u tlc a-1 d t>.snrlc, ~l o 
11fiJ tlc inlirn;. b acil c tlu prls <>s · a-l 
ma i rct0111 11nda •.. - ari.ilau i·edac
t r·rl1 londnlc.m in numf1rul de pro
Lâ din :?O decembrie 1837. ~umai 
o g:.a!tulil cotidiană, caro lese iu loa
le )\ill!lc (termenul avea nevoie s{I 
IiL' expia eul - n.n.) poale să mulţir
mca$C'l'l 0111·hnMat-Oa şi nerăbdru·eu 
:u:rlora c-Jre doresc a cunoaşte 'in 
graba şi ncprcacurmat cursul lu
mii, duhuJ vremji şi intimplările 
de care atlrnă ferlciren şi nenoro
cirea om coirj ju. 

•rrecuscra m a1 pu~1 11 de 9 ~u1l ele 
la nnşleren Cul'ier-ulut ş,I a AlbJnc.1 
(ptlmelc noastre pcrlucUce). ani tn 
care presa rumnneru.co a parcurs o 
e1upf1 care, ln alte lllri, ~ogajale 
maJ tlancmc• pe calen unei dezvol
l:ări moderne, clurase secQ!e, Ga
zetarii romlmi se grubcnu să redş
Uge t impul pt~dUl şi sa \'lnâ pasul 
cu j)t'ogrcsele presei mondiale. 

.,n omania" n~preztntii, aşa cum 
pt: drcpl cunot aprcclau redactorii 
Săi. o „ inlrcprlndcrc colo, a lă aici, 
in 11ntrla noaslrll". nlll prin apru·l
tla colldia.na oh ~i prin cup1•iosul 
său . L>usa~ şi va·rhtt : 

„Din politică: inUmplărlle cele 
mal nouă şi mai Interesante din 
patrin nonstră şi d1n \~rile străine. 

Din lnduslric şi rom cr,lu : află
rile şi nui.coclrUe ce le I.ace duhul 
omenesc s pre fmbunil t iiţln,•a păm1 n -
1ulul, desavi1-şi1re.a meşteşu0urllor, 
inllnderen ne61i(b lui şi a ltele. 

Din lilcrnlurii: c~r\ !le nouă ro
mitnr~IJ ce ies la luminn. analiz1:u·1 
~curte asupra ncestor căr\.I: tt>aLru 
şi rutele ce se c t1prlnd în s!era cen 
inUnsl\ n literaturii. 

Din \'MIC(Ul'i : ntivele SCUf!lC, n
necdole: inlîmpllirl glumele. 'băg.iirl 
d 0 sealnii nsuprn lucrurilor ce se 
in1 impiii pa Loată ziua ; inştiin\url 
de perso1mele slrălne şi de nmg 
care \'in sau se duc din capitula 
noa~lrfi . 

Reînnoiţi-vă 

la revista 

Din inşllinlllri : tot felul 
lr.\ări de lucruri ce sint de 
sau se CllU til spce a Ci cu 

cu lonle că in acest ziar 
Industrial. comercial şi li 
dominau l nCormnţlile. el era 
te de a fi neutru sau 
1>c.li1iceşle. Pro~ramul său 
butrue mtd lu 11~!l decil ~t 
clnc!orli sll mîh lUriseascu 

„ Oorll du a facil a>olÎt 
ooliricll - rui\la N. Iorga 
face imllrccl prlu sprlJlnlrea 
11i11dirca acelor cle.men&e 
care se poate baza totdeaaaa 
litică siiuiUoasii şi in u,.. 
ea nu poi\tc li mAcar la 

1 ns uşi li li ul g,'lzelel mi\ 
adevărat.ul program politic. 
zentind un tel şi o eh 
altfel. chiar 1·cdaclori1 cu 
subli n1eze acest lucru. „ Num 
este o dovadi'i de duhul ce o 
flcţcşte" - scl'la u ei ill înştl 
din 2\J deccmbl'le l8Ş'7, a 
in .aceeaşi manlel'ă alutlvA 
zcla lor „se indrepteazi ci 
care \•orlJesc şi cil~ Umba 
aici in pulrl3 sa, cit fi la 
\'C-Clnu cu care este mcllnatl 
sfială cere p 11imlroa cu bt.tnl 
i.111' lj in şi incuraJ1u~e". 

Apt1l'e Jim1>ede că sta ln 
\ia lui Aron Florian $l G. 
a face d in acest cotidian o 
ta(ie a tuturor rominllor pe 
Mlpra granitelor VTemelnlce 
de:spU.rţ€au. . 

Frhmil colldla n -romjll1esc? " 
cins te epocii fn care a a 
fondatorilor să r . 

tn Istoria p resei române 
rnmânuluJ araclean Florian 
- l·edactonll principat al „B 
nici" - opera sa. prlncl~ 
„ Muzeu I li I 11nţloa8'1 ''. 110! 
neobosit a l presei din viitoarei'. 
pitală a \iiril inlregite şi de 
munli - ocupîi pentru to 
un loc de cinste, 

Dr. Rotlloa 

abonamentele 

zlarl1dlor 

IT.I~\ • 

NUAS'l'llA 



,, LOMANIA' 
publicaţie _ „ 

fn slujba 

b=-=-un_e_l_o_r _r_e_la_,ţ_ii 

de prietenie. 

şi colaborare 

româno-chineze 
Se îmrmnesc în acest an 

frei decenii de la aRW"l~in 
pntmulul număr ~ tevislei. 
t{usH•a1{e lun.:ire ROMANI A. in 
Hm.ba chlne:tă. edlta't'ă de Re
d41Cti8 publi~1\H~or pent.ru 
~!Jrfilnil~re .. Riomănia u. 1h 
afş,ra ioire.l 1mgvlstice asiaU.
·ae; RomliQ!la estti uha din 
puti nele tăti d:ln lume oare 
etllteaiă o revl&1ă in limba 
chlnezli. Gestul siu a,re o 
.semnll'.il:C'.âţîe aparte de ordin 
pţ>litic:. lsLOJ!i<:, :culhu-al. 

Este 11-elevan,~ l:a'P'l>lll ~ .~ 
o mld clishan \.â in .timp a 
apă-cut la Bei.f1ng o vei,'Slu,ne 
in· limba romiiină· a :revlslel 
l1ti!ltrale China. 

Eclharoo cvru.'iconoomlţen'lă 

a: celor două publlaaW ve
prc~i nlâ o ex,presie cloc.v1mlă 

a T.a.Porltirili>r de pnlel.eniE!, 
SJ)ll.riar-H.ate $1 cQ!i\.tucr.ru;e ne 
hi\l!Uple planuri drn tt,e lătHe 

şi •POP03l'l'!le n<t.aSl1·e, ca~e 
şi-au imbogă\it cnn linuu ctm
trnulul şi dh•ersilicat formele 
de malli!eslarc. 

De-a lungu.t celor. :10 de ani 
C<ll'e s-au scurs .de !Q pr:lma 
upariUe.. ·re\'fşt.a „~OMkmA" 
fLOMANIA r..n l im°"'l chî
neză) sl-a imbuna·Uiţit coni1-
n \1u continutul <;le idei, .!i(.ilul 
Publiclstf.c, rn.rl'iţii$aJl·ea iuw
«:â. l'·iecare numliw prezinlă 
•11 32 de pagililll a!b-:.o~ sl 
l2 pagini de pdlicromie. t'rl 
tomemarll. t:otoLrttO'rtmat:u. N

Il<wl.<.lie iunptu filust:rate, al -

bume CQIQI'. Jnl®'Vi 1.u·i. cro
nici, t>olltioa Jn~e:i·na Şi ex
ternă d~ b!nemerllat presl<t
gllu tn1cr-naţionaJ a pu.didu1ul 
şJ stat uJui 11'0Slir u. .n'la'dlc 
r~li7:ăr::i ob\,i?;lu!.e ţle p0i>dzlq4 
t:omâ.n in anî! soci~l!smuJ1i1i. 
istoritÎ pab1iei noa&1lre, c reat')i 
de retei·mt1l din clomel'ILUJ 
şWn\e). t.ehnJcll. cul~ul'l'i. ar
t'Ci d rn trecu.b s·! de azi. 

Revista a duce o lmportanll!i 
<.'f)nt~âibtH.le l(I mal !)una cl'.1-
noaşlere ~t creatlvlHi(J'.I ?O
pdl'i1lui nosku. a l;)OSl:blill!ătl
Jo~ sule tot mal mari de a 
.fi un pc'i!l'fener l)\.<iblt pîtt-er
hic, in(efosnnt şJ e!~clert:l r~ 
domen iul r elaiiilor e<:onom1cc 
şi tehnfoo-ştl'ln\il'.lce l nternn
\lonale. ES1e remarcnbll a00r
Lul · c»tţcljvu.l lti .revlstel la 
t.naoucera'I ş1 e<:l lt'a:rea unar 
materiale de pmpngandă · oon
snci·al~ game:! l 'nrgl de pro
duse şi servic:tt orerite de 
tama nimsb•ă fo C*-ipO'!'L c:rea
ţiel tehlllico-ştlln tifice l'Htii<r
nnle. 

De-.11 lungul limpului, u®~ 
MA-~:IA, s_-a distins priţi 11-
nu.t.a i;nalllc!i Rll'ăgătoaire a 
coper1ll0r el ooloo. p1in ·rot:o
rc.pnrt.njeole ~i albumele ca1•c. 
irifă~lş~.tz.ă pelş~lu.l - r Qmî\.
nl'sc. oraşele şi saooie ţlla•ii. 
econom ia mqdcL-nă. presti
gi<>~ i·i'ISl>!,~i.J(H ~IJln~lllc~\. Cle 
lnvălămfnt sl s~~lu~. -tta.
di.iîi populare, m<·Ynum en.te şi 
\11uzee, mişea;r~ tentrailă. via
~a sportivă:. m btlfll . s p;eulfic in 
care mun~şte. gi·nd~te .sr 
~"făleşte p~ultt\ia f,ărl.I r;ioas
tre_ DenscbH de preţuită 

de Cltit.orîi ch jnezi este 

prezentarea de fragni~nte li-

te1w.:e (11ust1·ate art.istio), care 
se constfl.Ule înu•-o ampUl 
a11tologie a beleb-lsl ieri romă
neşt;J tradusu m llmba cu cea 
mal complexă scnle.re. • 

Revis ta uOI\>t'AWlA se·bucu
r!l de 1), !Jună prl!m,jr e 1" ftq
dul cfhttorilor ch1P<r41 din.cele 
mai dlCerile medii soclo<Ul
'1.u1;ale ş·1 tle vfrslă. LHnd \1">1-
c;>dintă tnsera1ă în ccle mai 
lmPoi-ta.n tie .cataloage ·de p11esli 
apăTule in lume. L a p r.esl'.1-
ghfl revlstel ' a u cont..r>l bWt în 
mod si.ibslap~ţ3l numei'<>Sli şi 
st•rnicii ei oolab oralori, 
spt.'clallş111 din val'ii dombţlii , 
ca1·e au răspuns · 1ntoţdt?auna 
cu lll~eres şi• proi;npltiwdlne 

·soli.oităJ'Jl!>i· redacţiei. YeaN
zi.nd pi'<ln scr.lsu1 ~ot· o oro
pag-andă ~lfficaUi aşJ,1pra 
valorilor rprnâ.nestr in sPaUul 
c ult,ura1I ch inez. 

·r~'1ldU001'ea 1·evlstel benefi
ciază· d~ µri grup qe slpQlogl 
de înttlCf.i ca1iflt'<lre. ca.re au 
studi11t li mbu şi M1e1'11l'tuni 
chl1-w:ză atî·t. Jia Bucuresli. cil 
şi ll_I BclJirng, u1'll'lînd'. după 
~bsolvke&. f.;'lcullii.\>l:i. dH'erlte 
forme de perfecţionare ling
vistici.I. ~sf:e· de ·subl11nla~ ~fi'-
1...a;rea pc •b;,17,e ~e l\mgă pers
p~tJ\·11 a reia li liO.t' dlnb:e r e.,. 
.d.ac1iile ,,ROM!A:.NIAI' şi „CHI
NA" prtn 1Jnele preve(Jert:~e. · 
A:cordulul cul~IJII'al di,n'tre cele 
două lilr!. 

Re\'ista ROJVl'.ÂNIA i n Lim
ba crhlnE)ză se află a'Şadar de 
l;i:el deeen ii i n set"vlctti.l bU· 
nelor relaţi i prietene.şi i de 
colaborare ramîl:nQ-dtuleză, 
desch17.în(l. prin pagtnile eii 
o Cerc.ll~A călire c.unoas~el'ea 
oolţuh1j 11osllru de l ume. a 
modulul de a u al românilor. 
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D. Aron Florlan, veteranul 
apostol al invl~ămintulul 
nos tru public, a incetal din 
vla\A aseură la orele 10 şi 
Jumătate, in vlrslă de ea de 
a.Jtl 

Fo:;t profesor de Istorie, 
Cost efor al şcoalelor, Cost 
membru in comitetul perma
nenL al instruc\lunli, răposa
tul lasă amintiri neşterse 
penu·u actlvtta loa, buniHatea 
şi zelul sâu. Pie1·dei·ea sa este 
udinc ret;retată de lott citi 
l-au cunoscut. adica de tara 
inlr<!aţ;il. căci \ara intreaRă 
cun '>Şlea pe bătrinul Aron 
Florian („ Rtasbo1ul", H Iulie 
13871. 

* Ln Plll'ls a aplrut o revl~ll 
lnlltu1all „Aich lves Roumal
TI C$ de l\ledlolno ol chfrurslo" 
sub dlrec\llrnea eminenhilut 
nostru medic chirurg d. dr. 
Assaky şi continlnd lucrări 
originale de a!e medicilor 
noştri. (.,RomAnul ", 21 llJlie 
l887). 

*' O inlilnlrc pe teren cu flo· 
reta a avut loc la hipodrom 
azi dlmlnea1A la orele 9. în-
1 re d-nll N. Xenopol. direc
torul „ Voln~el na\lonale" ŞI 
C. Baca1başa, redactorul 
,.Luplei". 

La a doua reprlzA d. N. 
Xcmopol a primll o rană u
şoară la mlnă şi marforll eu 
declarat onoarea satisfAaul:ă. 
(„N11Uunea ", 1 iulie 1867) 

• Luptele rominJlor. A leşit 
de sub UpaT val. n di:o Im
port.an t !l lucrare "Lliptele ro
mânilor in rezbelul din 
1877-1878" de d. T. C. Vâcă
ră5'cu , colonel ln reurva ar
mat.el. Ac~( volum care tra
lcaZă de luptele din Bulgaria 
..:uprlnde peste 430 pagini, 
formnl mare şi e frumos ll
părll pe hirUe velină. 

Se site că ace~ rcmar
cabllr1 ope.ră, pe care o re.co
mandAm cu deQSeblre cilll.o· 
rllor noştri. este premiată de 
Aca<leni1a romimil („ Răsbo
iul '" 2 iuUe 1887) 

* Poetul Eminescu a pleoat 
Ja Viena penti·u cAularea sA
nAlll.\li. r„ Univel'S'Ul" , 18 iu
lie 1887) 

* 1\lonumentul lui BolinU-
ncauu. Aflăm cu plllcere că 
s-a constil111t un comitet cu 
scop da a ridica un monu
ment pe mormlntul poet.ului 
Dimitrie Bolintineanu. C.,Ro-

m1i.nul", 1 !l iulie 1087) 

D. Mlbnll Kogălnh1eanu a, 
dlirull Mll'l.eulul nat1onal de 
antlchlCAll o piatră mare de 
marmură frumoasă, repreren
l1nd la Pl'Ol'll Un\Jl va.-; ce 
!'IUlcş~e cu vălurile intinsc 
~i este aproape de a a1unge 
ln tbrm, un roman investit 
cu togă , i n inlimpi113rea că
ruia vine pe \ărm un e rou 
<t\'ind pe spate p ielea unul 
leu ş1 mlovllrllşlL de un ogar 
mnrc. („ RUboful '', 9 Iulie 
1887) 

* Colcctiunea ePi61'aflci a 
1\luzculut do antlchlfiU clin 
Bucureşti s-<l înavuţit zllele 
acl?slea cu 15 plclre cu in
scrlp~i uni latine dintre anii 
1580-18'10 descoperina la Col
nar1, m J,ude~ul Iaşi, do d. 
Cr_ C. Tocilescu. director al 
muzeulu i şi profesor la Uni
versitate. {,.Gazela T.ransllva
nic.I" , 15 iuUe 1887). 

* 'tran„portul o.se.mlntelor 
lui Columb. Rămăşitele mor
tuare ale descoperitorului A
merlcfl. Cristofor Columb, se 
vor lransporta, in rine. la 
Genova, oraşul său nai.al. 
Tran.sportato1·u1 lor a plecat 
lll 2 1.c. pe cora bia ., Matteo 
Brauo„ la Genova. unde o
semln Lele vor (j lnmonnin
iate de!lnltlv cu mare pom
pli. CttBl.sbolul" , 10 .Iulie 1887) 

* Un moliv de casare. tn-
lr-un proces de pres4 din 
Ungaria acuzatul a fost a
cllltal S -a fAcut recurs con
tra ncestEI achitări şi 1n lre 
allele s-a citat dtepl mo
tiv de casatlune şi impreju
rn1'ea câ jura~H ar fl ns mult. 
Curtea insil a reşpins acesl 
punct ca nelntemelat. căci rn 
darea ele seamă asupra dez
baterilor nu s-a menţionai 
nimic despre ri11etele juraţilor 
ln timpul pledoariilor, prin 
urmare atitudinea juralllor 
n-a ros~ de nat1;1rll a ~tlnge 
demnllateaşl seriozitateadcz
baterltor, ch iar dacâ unele 
lntrcrnperi vor fi provocat la 
dinşli ilaritate. C"Gucta 
îransllvaniel" . JO Iulie 1887) ..,, 

Krupp, renumitul rabrloanl 
do tunuri, a murit Ieri. Krupp 
nu mal esle, dar lunurile lui 
au rnmas ! ... („Risbolul" 5 Iu
lie 1887). 

* lntunecime tot.ală de! soare 
SC! va intîmpla la 19 augu:lt 
a.c. şi se ''a observa tn cea 
mal m11re parte a Europei. 
Cea dll1 urmă inluneclmc ce 

s-a obse1·val ln Londra a ~ 
la 1715. şi in Paris la l~ 
Observatorul din M~r' 
sl~a ales locuri potrivite ta 
gu"cmămintul Coştrom.., 

Astronomii 1 t.al.lenl TachtQ( 
şl Rico, apoi englezii Anunon 
şi Turnei• se vor duce lU 111• 
,·crnăminlul Vladimir. RUllar 
e ln poziţiunea cea ma\ favo.. 
rabilll. (.,Gozeta Tt-anaUq. 
nici'', J.5 Iulie 188li). 

• C.'Udurile cele mari. tatl o 
Matistscă de căldUJ.'ile C9lt 
mal mari co ~-au simţi\ fi\ 
dlf!:?rlle epoci fn Elu.roP'& : ta 
627, căldura fu attt de ~ 
ln Fra.ncia şi Gennanla lnalt 
Cintfnile seearl şi uo mart 
numAr de persoane muriri elf, 
şete. ln 870. munca clmpul.u'I 
fli suspendatA. Muncitorii 
care vroiau sfi persiste hi 
munca lor sub cerul liber 
rur4 lov1\I curlnd de o lnao
latic mortală. tn 903, razele 
soa relui fură aut de talll tn„ 
cil vegetaţia ru cu totul anl 
ca sub ac\iunea focului. tn 
anul 1000 riurile secar.A, ~ 
tll putreziri. dln care cauzl 
se născu ciuma. ln 1122 .t 
11 32 fu o dldură nemaipo
menită. Jo 1132 R fnuJ seci:. 
l n l 139 fu o c!lduri tortdl 
in ftal ia. unde ve~ela~l.a fu 
cu tot.ul dJ.strusâ. 1n blWla 
de la Bela. 1260, mal mulU 
oameni fură omorltf de clJ. 
durii decit de armele Inami
cilor : toţJ mureau de lnso
latle. tn 1277. 1303. 1304 • 
1615 si 1765, verile furi atft 
de căJtluroase tnoft oamenii 
di> abia mal puteau tril. ln 
li to. prăvăliile şi teatrele M 
lnrhiseră. Nici o oicituril de 
Ani nu căzu. tn 1771) dldura 
Cu Atlt de mare ln Bolesraa 
Incit o multlme foarte mare 
rl„ nPrro<ina mu riră su&lcate 
Jn Inii„ 11na căldura d.-venl 
"'docnntă le1rnmAJ P- tii frm•· 
1„1„ I;(' lll"l"Jll"lt 1n mal outln 
rfco n n...!1 ""m"" ..,. d~n"nl· 
oun„.:i_ fn l R22 cli.ldura fu ln
~llfîl li<> numeroase cutl'f'· 
m11r" de f'lllmfnl C'AJ'f' can'>'vl 
m111ul"' lnc:Pmm1te i n A l.ia
rlti ciltrlurA cllh, 111~2 •'111• 
hnlf'rA, in FrJ\ncla. y,,.. p 11rlot 
""trirll ? O nnn ncr!i.f'l>'l'\f' v-
r l lP tHn lOl• 111.C.f;, J.11411 111"" 

„, 1111.1 f11 r? rfe :ov"1e.„„„ 
fn1'rln dlldurr>P~ rill'" „1„ nn 
„~„„„„ !Ari\ ""'"lleA-"I : r\ f'"nV'""' 
01"'"' " „,.. ,...,t r,„ ,„ n.-• 
~ ... „~ t . r.„.„t„ TTo„~vulel". 
l q lull" 1AA7\ 

Rubrici realbati C1e 
dr. Rodica S8RBANB8CV 
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Asociaţia Internaţională 
a Presei Sportive -

A. I. P.-s. 
Documentar internaţional 

,uecll.lţ la tnterna \ional!i a Presei 
tJperilt'e - A.1.P.S. a r~ const~
&iald nu"' 63 de a.ni la tnlllallva 
unm- .alarf.ştf sportivi din 12 ~ări 
t iwpene. ~we au C\lnv«at la Pa· 
li 18 zlol.l d• 3 iulie 19U, primul 
~ tnwrnalional de preri 
t port.lvl. 

A.ceastA nc\lune a lzvoI'il din dQ· 
r1i,ţa l!"iarlştllor sp1:n1wl de a-si 
ap.tr• mal 1'11'8Mli<lt lnhiresele :ic'>
f~:a.le .şi de a fa~ ca ideeci de 
tpm"t i;A-ş l indepllnceM:ă mal bine 
mL~lune.'l t!I piimo1·d!a.l(l de lrat::_r~ 
nltA!e şi pace intre pop<>are. El 1ş1 
fxpr1mau aşa cum se 1terie în 
prMmbulul Statutului AJ.P.S„ d~
,.~t'ntul pl'.11iilu prlctcnfa pl'm .„rt, oare paate sA 11cmenc tn mu
ru famili e a umanitMil ideile de 
patt, JUllll\le fi ruJ)ect rcclpro<'. 

„.u.P.s. - se declara în Sti1nu
tu! al?Clltel asocl11UI ln'ternatlC\nale 
~ l)l'e!i;\ - nu rare nici o deose
bire lotre membrii si'll 11rivlnd oa· 

A-~,„ ~ I.a l~rolrl!e Con· 
r. "'' '11 A.LP.S. df' IA » ucu
reş11 ln MUi lfll)S, la n11•rf' 
a11 !'MllCll>il\ d l'l <'PlJ • I aso· 
c ... ţ1ilor r14\lnno.t' <1'-' :i'r de 
~11 

„_ --

\lonalllatea, rasa, religia, seA-ul. 
ldeologin polillcA şi rilosofia, se 
OJ>Une acih• ta orice dbcrhnlnace, 
<lill"e 1111' putea stinJnnl actlvllalcn 
profesfonalct, dreptul Ja mund 5"1 
dcplas~rilc zluiştllor". 

A.l.P.S, esle alc:lltult~ din asocia· 
ţlllc oatlonale de z.lArişti spotUvl 
specializat! în sport Ilie dlCcrllelor 
t~i. din membri individuuh din 
tari nelflllate ş i din membri de 
ono::ire - ziarişti ~portivl oorc au 
adu.o; Wnp i·ndelungal <:Clnb·[buj!I 
lmf)Ortante I.a dezvoltarea A.I.P.S. 
Anli«ea asoc:iJ.1l iiJor na\lonale se 
f<K'e pe bau de cerere ş i de de
cl nr.a~le sc-lsă că statutele acc.ţtorn 
!lint il1 confot·mli.ate <:~ principiile 
SlaLUiului A.l.P.S. 
Zi~lll s porU\•l din ţara noast~ 

~u corutlllu:Jt ln perioada antebc
lloA. i11 anul 192'7. A11oclaţla presei 
11porffve dln 8omAnfa pe care au 
allJial- o la A.l.P .S„ iar unt! dintre 
e i au devenit membri a i A.I.PS., 
posesori de lcg!llmaţll inlei·Mt10-
n11re llle vremii. lnil'll anll l!l30 şi 
11147, clat.orită războiului. actlvil.a· 
le:i A.J .P.S a folit fntrer uptă. 

Asoruaţla prescl sporUvr r omane 
11-a rearmat la A..l.P.S. in anul l."164, 
ll\'rnd de alunel n eeuvltale per
manen11l şi o oonn·lbu\ie. valoroMA 
la dez\•olt..-rrea şi consolld.'lroo aces
tei asocinth lnternat1on.e.le de pre
Mi. fn 19118, au rost gAzduUc la 
Bucurc,tl lucrilrllc celui de sal !!2-lea 
Cong-rcs al A.J.P.S. 

Ob1ectl\'ole GSoc:iaţie.i inle.ma\io
r..nle s.fnt urmAtoorcle : 

e incurn~area creiril de s.soClfa-
1 ii naUonale 1ru1>ind zlarlstl spor· 
tivi ai acell'iaş i ţlrJ : 

e de~'oltarea 11plrituluJ de ln· 
lrajulora.re ş i de !IC)JidarUate ÎlllrC 
ziariştii sportivi din lume : 

e obllncrea din partea aul<>rilă
lllor publlee $1 Bl)ortlve de !aclll· 
t aţi de lucru penlru ziarişU ln ln
dcvlinlna m!slunll protesfonalc, 
indeo.'iebl cu ocazJa marilor com· 
petiţii sporUve lnitl'naUonale. 

ln statutul A 1.P.S. sini definill 
drept zlnrisll spqrllvi acei zlari~ll 
proresJonişU specializat! în spo1·t, 
tfLUlarl al unei clrU de idenllt.llc 
profeslrumle de 7.LaTiSt eliberata de 
aulorlt~ţlle dfn lările ~torn, zla
rlşlJ car<' exercită dectlv ooliv1t.n~ 
te1 profcşlonală J1a un colldfnn sau 
publlca\le perfodlcli de sport, la o 
rubricii SPOrtlvă a unul ziar de 
infr.:rm:ilii generale. la o aitonţle de 
lnform.sUI. lo st.-i~il de radio 51 te
levfZiune. 

Din cel crlna 30 OOO de ziati'tl 
s porti \'J Cl:UJ>l'inşl ln numlrul relor 
91 de asociaţii nallo.nale afiliate la 
A.1.P.s„ aJ>.roapc 10 OOO 11ini. J)ose
sori al l egltimaţlllor lnt-0ma.ţlonale 
A.r.P.S., care a test4 call\.alea de: 
membru al asociaţiel intematfona· 
le, legltlmaUe recunoscută de Co
mltfelt11l lntcrnntlcmal Olimpic 
(C.1.0.). de fud~ra\iUe sportive ln· 
temaUonalc ş-I de comltelele de 
organiwre rue mornm: compclltll 
sportive lnternatlonale care sollcila 
kt d~umen tele de acreditare sl 
numărul lcgiLlrmtllel A.I P.S. de\1-
nută de solicit.alor. Asoc!nli"l pres•'I 
sportive rc>mâne dispune de 4ll de 
11i,i!t-I 1c1,1lllmA1il cnre sini necesare 
în mt>d cl~bit. la ~rcdîlărlle 
pentru mante ma.niCesUlri soortivc. 

Organele A.wolntrel lntcrnallon:i· 
le ale P rese! Sp0r llve sint urml
t-0arelc : 

a. Conlft'CS111 : 
b. Oomltetul ExccuUv ; 
c. Biroul Comite tului 'Execunv. 
Cl)n~rc ele a\J ll:>C ta cel puţin 

(loi ii ni, Io 63 de a.ni dc uativilate 
al AJ.r.s. s·au ţinut !iO de mm· 
gresc. inrepînd cu cel de constl
t~re din l!J24 Un numdr de U 
de ţări. de PC trcJ conUnentc, ln
t'lusiv Romii.nkt, au <rrs;runl.ait con· 
l?l'e:i<' Conft.lrm l'coomandAril sta
tutului. ln anll preolimpici congre
sele nu toc Tn oraşul ~1Zdu al 
OUim:piAdeî de vorN a 1mutul alim
pfc. ln 3cesl an a fost sărbiitorll 
j ubilwl de 50 de congrese ul 
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C~lITETUI, EX0CUT.IV AL A.l .P.S. 
(1985-1989) 

Preşed inte: 

li'mnk TA Yl..OB (Anglia) 

Scbretar-~cnCMI : 

Massl:mo DEl~LA PER:C04\ CllAHll) 

.l'rim-vlccpreşecttnte: 

Vince.~:·av OA V'R:ILllN (\J.R.s.s.; 
Sei:retllr gcn ualadjunct:. 

IsW&n GYlJLA.l (R .P . Ungari) 
Vlcc11rcşcdlnll: 

Tog:iy BA.Y NTil (Turda') 
At>Clardo RAIDl cvcmezucln) 

'f'r unk 
TAVl.OR Abdul M uson Al-H USSAIN! (K.uwahJ 

Joc vacant 
!llombr l: 
Me1t1 SAL :O.tENK'll'LA (FtnlandA) 

Z hongywan wu tR.P. CblncxA) 
Au rCl Na,t\.GU ' (·R.S. 'RomlnJa) 
Adoii BAUElR (B.F. Grnna nln) 
Stepb MALONGA (R.l>. Congo) 
Kw11~i; Slk Cf!O (Coree:~ de· Sud) 

PR~lllDlNTtl S.EOŢULOR OO Nl'L'IE.'IT1\LE : 

Atrlca: 
MOhimcd :o.rnDDEB (Tunull\1 
America: . 
V. OOEL11'0 D:ES SMO'OS (Bra7ollla) 

Asia.: 

111u,slmo 
DELLA 

PlilB.GOLA 

Ab'diii" MZZAK UASSA~ (JrJlk) 

Eur:c>pa : 
Elle SPOIUDJS (Grecia) 

A.l.P.S, Cel de al 51-len 01msres 
va fi organizat ln 11>138, ln Zair; la 
Kinshasa, iar cel de al 52-lea con
s:;-cs, in 1989, in Suedla, I.a Gote
bGl'g. 
Alrlbuţllle Congl'esulul sinl ur

mă1oarele: 
e revlzulrea sl.ntutulul care se 

!iace in cadrul 1inul congres ex
tr.aordinar, o zi tnaîntea congre
i;ulul ordlnar : 

e aprobt\rne roPQa:rtelor pre-
şedl nlel,ul şi secrelnnilul gener-al tn 
ln lerva:lul dintl'e oongre.'ie prJviod 
actlv1tate:i C-0milelului Executiv : 

e decide admiterea asocliat1ilor 
na\i11naJe in rindur lle A.I.P.S. 

e aprobarea raportului Unan
ck1r şi t1 viitorului buget : 

e preze:n tarea şi aiprorbaren ra
poat·te1or privind organlwrea acll
vltfl \li de presa la marile compe
tî li 1 internn\ionale; 

e pre7..enliarea şi aproba.rea ra
poartelor comisiilor speclsllzale pe 
rnmuri de sport : 

e alegerea Comltetului ExecuUv, 
o dntA la pnu·u aru. în anul Urtnă
tor Jocurilor Olimpice. organ1:zarea 
de alegeri parţiale clnd este cazul: 

• numest.e membri de onoare. 
• desetrtnarea vliloorelor o r.ase 

gazdă ale congreselor. 
La congre..'\e partldpă cile o de

legaţie de doi xla1;şli de fiecare 
ElSOCi':'.lţîe n.a\ional~. Are drept de 
vot. - un singur vol - !ieoare aso
cla~ie naUon.ală cu coldzaţla plătita 
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La zi. OoLlzal1a reprei in tă to la 
suta clin suma plătii.A penlru legi
l.Jma\llle lot.ernatlonale. 

Limbile oficiale fol osite ln lrans
la.~ille . slmu~wme de la congr~e 

Primul deHn~tor rom:'ln Hol u.:1111 
carnet l.'ll<:m.a llon11! A .l .P.S., d(' 
ZI.a.ns.\ ,spot1.I v. ln imul U3%. pro-
1c.SOntl de cdull4\fo fwJcA On,mU 
J\10RŢUN, ros1 redaet.or lll ,;Ga2c-
111. 3J)orturllor" şi Nlnbunuor al 
1.J.arulUl „Sportul" . 

sin1. : franceza. engt~ 
r usa. spaniola şi B!raba. 

tn ultimi! 20 de ani, 
sportivi români au 
Congresele A.I.P.S. 

ComitetUJl E:xoouiuv 89 
d Î1" 14 :darJştJ SP<>J't.lvi 
vol .secreL 

ComlletUJ Executiv ._ 
cel putJn o dalil pe an. 

Biroul A.l .P.S. este 
P~"t!$t:dlnte, secretarul gen 
\" l~l)rosedint.ele, sec.relatul 
<1af unct şi unul <lin vi 
descmnm oe Comitetul 
prc:-zent To.gay Bayatu . 

Cele 91 de asociatu n 
presl'l spartivă stnt llriLIDll•t:.r 

1:-u.scctll continentale ale 
Alr1oa, America, Asia ll 
Es:te fn curs de f~ 
con{incntală OceantL Cu 
C.ong:i·eselor A .f.P .s_ 
nent.ale lin, cu o zi Inat 
.chJderli ofidate, ooltgreseta 
pentru a dJscuta probleme 
ce zonei. Apoi fiecare 
ele sootle contl.nen'la!A 
l'aport oon~esu1u1 . 

A.I.P.S. dispune şi de 
lnternationalc spoola1J7.ate. 
m urii de sport.. Ou Pl'ilk4 
pl-OnJalelor continentale 
al Jocurttor Ollmplce' 
lioneazli penl'ru obttnenia 
lîttW în ce pr:ive.sli! tr 
şU-t-llQr, sJ)aUHe necesare 
ele. în ultimll anf. la 
continentale şj mondJale 
curent intre 300 şi 3 oeo de 
de sPort. care <1-u a«es 
!oală aJ)al-atuL'l! necesari : 
ne. telexurJ, teletax- uri. 
maşini de sc:rls, xerox•url 
Jocurne Olimpice numlrul 
lor acrcdUaU d.ln preta 
andin vh:ualJ\, lmpreunl m 
cienJi neoesad, se rldJd la 

A.f.P .i:Î. or~ni1~4 cu 
asoclat!ilor natlonal~. · 
cursuri anuale oentru : 

e desamn~n·ea pr'Am.llor 
f.ivi. S!)Orl\ve şi eehlpe 
dol.ale cu p remll oferite 
clati:;i mit:IonaH[ de presă 
oa Greciei. Cie11arh'll!I 1le 
prin votul asoclatiilor, Uit 
vot de Ciecare asociatle) : 

e desemnarea cel.el mat 
<>'rganlzărl de p reiil lntle 
congrese. 

A„J. P.S. dispune de o 
1.„Imest rlală : !NTERN 
SPORT. care apare fn 
toale cele cinci limbi oft 
A.I.P.S. RevlsWi lnfOrmea'Zl 
actlVll.atea ComJ.letulul 
biroului său în timpul anul 
bllcii nQulăt.I de la <.'O 
spor~ive impo'r'!a11UI, de la 
\il'le na\lonale. luări de 
propuner1 ale zlar.lştllor 

cil şi i·n1ormaUI necesart" 



Itinerare ·profesionale 

Reviste poloneze 

cu problematica de bază 

specific feminjnă 
onre ar fi crl't.erillc e-.flclei1iel 

une'l reviste ? TlraJ\11. numărul. de 
:;.,.~r! $SU Dpel11rDe primite. .. 'f Să 
ia 8ţrogâ pl'ln ~xpreslvi ta ten fot.<1-
l!rt'Uilor sau prln call lalea. gNl.tiall 
~pcrtcl.„ 'f Su ui s1imule7.e 1•ăsf~-
1~-o prtn divcrsltaitea rubrlc.!!01:. 
pti!l LiU~f Şt)CtlnLC, prinir-o pagl
Mfle. ln$Pil'Cltlt .• ? 5:1 !ii deci Len
i.Cii sa o cumperi. sa tJ cll'eşt i Qî! 
in<fulete, sa pqll discuta despi:e 
unele !WllCole Si ou prietenii sau 
cgle.1th? Slnl!llizjn<I - sfi ţe regtl• 
seşll pe tine, prtlble.rrtele tane pro
f!!S!Nu1le snu pers<lnale. în coioo..
nel<! peri<)CIICwUI r~µecliv, qâ-1 
consld(!l~ µn prielen de inaredete 
~ cru:c tioli <.'<mia 11ttunal 6nel al 
nto\'-oiC, . 

/\((!Sfe cr11cnt t?ener.nl va.labile 
(şi .tiMesC forme specili~ de tna..
olfcstare in t'e\'iste!<! pplone-1.e ptµl-
1.ru fcme:I ale aăror J:ed.n.c~rl a.m 
.n·ut ooozl;i sfi le- vizi tâm de cu
Hnd. m1o~e.mn.a1.a, Jmţ)l'el.ttlil cu 
Smat&Qc;fo Sburlan. şel (le rubrică 
la rnv1stu „ l1cmcin "'. 

Cîtevo ru•i:,umente. 
\'om inc:cpe cu publlcaţfo eea 

mal sobri, dar c.U'C se bucură de 
un rt>al pr.esUg!µ. ce;t ciu·e vi;t,eaz~ 

conclltla femell îo Polvn!oa ş1 in 
lume, .aoordind aL!t pr<lbler:nati<ra 
socială cit şi cea pro:CestonnJii .iaU 
·cullurulfi : „KOBl~rA I zycra·· 
(f'emrua si via\a). Repc.rlajele, eon-

S\ll~ 1 l1le ca specl.n1iştlt, l riCormati
lte pe ea:re le publlcâ vorp~c des
pL'e seru,'tll \•I.etil în atesl s.firş!t ele 
mlleruu, despr~ ix>Jul femeii tn 
ge.;l!r.:ll, al [emeli pol1inet.e în s1>e
<:L l, în .sccletateJ1 conlempo~mă. 
lle.dact~rul-şcl al re\ri.slei Anna 
&-.rmnn.'lka.Kviotovska n e-a pre
:>:en!at pe la1·g im.1ru1.11 $1 rl.lbricUe 
de m&1·~ interes j;lln ultima pan
ondâ.. de e~etnplu un clalu de lnter
\'.Ltu·1 ş1 cc.>me-ntar!l lnhl{Ul.al „Otr n e 
î nvoţil Is lot·tu ", de«Jcat. unor perso~ 
nalHlil 1 şl m~unEtnle ele .re!elil11t1.t nle 
seaolul.ui XX. Spaţii ain1·ple ~nt 
consacrate dezbatei·11 .reformei 
eoon<?Tntce.. Alici se impune sil 
a aninUtn o el Ml eloovenlă t fcme1te 
re)ll•e-zin ~ii 47 ln strtâ dlin foi-ta de 
mw1\!ă .'.lll38j~llă in ci.'On~mfa j)t)lv
nez,Ji. Dc.!$pre cpnldl)u\ la pr~ in 
st irnutarea partlclpării Cemeifor ln 
via\Jl socia.l-poUţJcâ ne-a vorbi t pe 
la1·g q onua. Kouoplnsk1., !iOO"l~tnr 1 
ru condu1:erll generale · a Ligii fe
meilor po.lonezc. 

t'.lxeşte. c-ă fo oo1oanele S311e nu 
Upseşte p1'0blemstilca spcctfle Cemt
nln~ .ffe d e:;te vorbu de c:i:e$
~ea $1 aducaţja ~ptilor. de ~..ar~a 
de sA.n.lll>ltte pslhosQUUJfticlI n f'Cmeit 
la di fe.rlle vlrsi.e, d<!" modli ele. 

Se b ltOUlil de ruiqmenea de ln
tel.'es, pagifllle cul~uraje, ce reeo
rn:mda cărţf!L--eveniment1 s)"lect..neo
lele le3lntle (leosebile. premler!!te 
clm~mnt<>gi\al'icc.. 
ţl1ew1 cuvi;nle despre revlst:o 

.. FlLlPI!NKA". fila!I, de-ooutn mn
jora., a t·evi~Lei „KOBlETA I zyCIE" . 
„Cele <!:'1·r c l uur lim ln r cwlst n <-m a -
ml\•· am njuns l!I concluzia cli. pro
ble:riullica rctclor lotr e l b-111 unl 
mcrU:ă sU. fie tr.atnt·li separat" -
n~ declarai ff~nnu Javoro\•ska. 

,reăacto.rul-<Şef al tinerei pubitca(IJ 
devenită de sine stiil~lfioaire -0bl:t 
anUl ke.cut, avi'rid insă 1) experl
en\A (ca suplimcni ul Kobletcl) d~ 
1IT·e1 deceni 1. 

„Olrt:a 2 ln sulă din(re CltUorli 
revislci ·sint elevi' de liceu suu 
logo() n ici „ - ne p1·eeJ1.eaiu tn Cfm
tlnuas•e &aidn no~tra. RuviSta 11e 

,ncJrcsuui1l în nrimuJ r iod viltou.
r<tlor cntâl (lncc, spccfaJisto, gospu
dlne, ruamc··. „Flli1c1lnkn•• nraril ll
neL'eJOr sale cilltoare lnIOJ'Tf'l..!1,\ li 
des,pr-.e viata socială şi 00t1 şcolară. 
.,Vă Indic şcon.tn "' - tltluJ unui: 
cleiu de r~PCJrlaJe d;nit· sl şf.n.lurt 
e<ismetlce, CJ,1;U11'1U'e. despl'c m1Wă. 

La vtr.sf,a prlrnel Jubfrf u „Anchc
Ui despr e dragoste•· cu 1 lt1lu.1 ,:ru 
ş i el ". -0Up1•1m~î11d 20 d 'e io1,t~bt1r.I 
elabarnte de l;l.n 1)5thosociotog rn.1 
J)Qate cl~ill să atnagă pe ·beneflcia
~·cle -re\'"lstei. O uhlll ,.Ce jnsearunll. 
să fli inclcpendcnlâ u a 1mmit m· 
teva mlf de rA:munsut'I. 

Cn o bunu prieten!'! „Filipinkn" 
îşi pl'ol)une.. ~ pr~gftt~'Welfl 'feteli! 

Octa \•l11 TllEISTAll 
redactor la 

RP.DTOT.EL1DV1ZIU':NEA ROM .Z..N Ă 

f:1>n1;1mtr:TI! in png. 42) 

~1 
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TF-1, proprietate particulară 
Pra11c1., Bourmu~s. care a 

aal1Ltiţlonat cea mal mau 
parte a ac1lunilor canaLutui 
de televmune TF-1 (Franţa). 
recent denarJonallzat. a anun
ţa t recem comwnenţa orDa
nel-0r condt1C'dloo.re ale prt11-
olpotului po:1t TV /ranct>~. 
Socletatea are uil consiliu dfl 
co11dt1cere form111 din 12 mem-

bri, condus de 1''. Bo1111a11es. 
Robert Ma:rweU, maonal «t 
presei brltat1fce, csle unul 
dinlre membrii consHfullii. 
Cinci reprewn1an1i al a.cest1d 
organ llint proprietari partl
Mtlari, alţf ci.11cl sini mem
bri numii! de ouuer11, for dol 
11iembri slnt repre:enranţii sa
lariaţilor. 

Dreptul de autor 
Sbtdicatl.ll Ziariştilor Aus

trieci o htlfior o campanie 
Pl'llt ru im btrndlăfftea condf
J.•llor de protdate a dreptului 
di.> autor al ziarişti lor. 

sr11dtcatu1 a /ormtrla t opt 
Tl't'etncffcli rl in cod ntl 11eoo
cie rilor pe cart> Le poarld fo 
prPzen1 cu editorii de zlure 
in i·ederea reh111olni co11trac
tuhii colectiv: 1. Dreptul df! 
autor apa rţlne ziaristului. 2. 
Ureptu ,rl eo1.1lo peruru foto
oraffl i:l arllcolc. 3. Drept 111 
ere proprietate attupra foto
grafiilor oparrlne fotografului. 
4. Trebuie :fel /te plăllt.d o 
compeT1$(1ţfe pentru Teutih.za-

rea (cltlar şi parflald) a ar
ticolelor şi fotografiilor în 
zian. dar şi la radio şi lo 
tel~vizlune. S. G4rant.area 
il'l'ept 1duf (moral) a l rla r l„,u
i.ui de a se opune •rtmtfllzilrll 
operei sa le. G. Re negocierea 
contractelor sa.u a părrllor de 
eonrracte ~istente. imrucil 
11cestea nu pot fi ill afara 
co1ilractelor colecthle. î . Com· 
pc11.$attc pentr~1 te.-ciele sto
cate in t>âncill! de date. s. 
NtiyociPrl itfâlulduole Intre 
fotoora/ ri zia rul 1du ptn1ru 
o dbpune cte urUizarea. ec11f
pamentelor ce transfoTmâ jo
toprafllle (.ţcamrer-vîden). 

AFRICA DE SUD: 

Represaliile continuă 
ln pregătlrea alegerilor „al

bilor", care au avui loc la 
6 mol anul acesta, zfarişttl 
s-au confruntat cu o recru
descu.nţa a hdrfuieltlor la, can 
sini ·$Up~I df11 pa'l'te~ g11uer
nwu1 ra.si~t Botha. 

Douif proclamarli aminţalt> 
de guvern expun şi mai mult 
ziariştii, pe redactorii lor 
şefi, la amenzi şi la pedepse 
cu incl\fsoarea. Prima 11rocla
maf.ftl, pronunţ.atd la 29 ia
nuarie a..e,, tttdspreşte prl!ue• 
dertle unui decret dfn 8 ia-
11>uade care interz:iC1!a orice 
acth:Uate publtcd ht 1at:oarco 
Ctmqr~'Ulul NaJI071al African. 
O a doua, din H aprme, h1-
lerzke dl/uza.ren; cni.c<irel fn
·/o„maţii refeff!oare la (U:ţlu
nile de p rotest in f avoarea 

eUberdrif deJim1ţf lor po!Hici 
reţllluţi if) inchlsoare Jării. a 
f i judecaJI. 

S-a a/Iar şf moUvul pen1Tu 
ca.re a /0$1 elaboraJtJ primo 
proclama.tle. AsJfel, lo sfirşl
tul anului trecui . {11lVl!r nut 
interi:l.sese orice hrformoţie 
nea.utorlzală prh1ltoare la ac
ţiunile abuz!ve ale poli t let. 
Grupurile de presă S.A.A.N. 
şi A.R.G.U.S. a u oraca.11 a
ceastă măitură ţtl ;irWltle, lor 
Curtea Sti.pTem4 a-a pronun
Jat. la 29 ianuariu, în favoa
rea ziatclur. Clteva ore m• i 
tirzlu. guvernul a. publicat 
proclamaţia amintită, care in.
cerca sd suplhteascd lacune
le descoperite. dl! Curtea Su
premă. Pr()clamaţfo. dildea şe
/uhtr poltţiel dreptul de a 

fnrenice orice activitate PI&• 
hllca „ prluifoore sau i n leoit
t ură cu orice organizaţie tlf". 
aa'lâ" ~au care „apării, efQ. 
ufază .ţa1L se st rddule~te '4 
jusrîfice" orice campdnle, Pro
iect sau acţiune ale acestor 
o rganlzorii. Ordfnul se re/ e,.. 
in egală md.mră la. reJ>Orta
jele Jotograflcr. teleui%4te. fU
mate $aU 111 regi.st rn1e pe 
ban.dă 'tt1aone1 l~lf. 

R.ev1sta vest-germa n5 „Der 
Spiegel„ ae re/eră. in num•
rul 12 198i, la opiniile redac-
1orflur-şefl de la priiiclpal•rt 
periodke sud-a/ rie'int! dt o
po~llie - „Cap Tlmes11, „Stai-" 
fi ,.Wi!e~ly Mnll" - (l\ţlfpr4 
s(tuafiel actuale a mijloacelor 
de comunicare tu masă. 
RPdn(IOrfl-~e/i OCUld /aptul 

cfi, i n 1irma mdsurflor draco
nice lniţfate de gu11em . „aur~ 
~ele de ill/ormar<> $eCăll'Ulesc"1 111 ae11eral. 011menH nu moi 
c!nt dispuş i sd Junil::ez.1 Ur
Jnrmaţii ziatiflilor. infru<'ff. 
si111 ame11fora11 la orice PU 
ru inchiso11 reo. 

Pe de altâ parte. ,,Ct'll"Omlt-
1"" to Proll'CI JournAllsţ" 
(C.P.,1.) const 1J.ld. fatr"o '11tl'4 
de ta jumcltntea ltmfi aprflle, 
că mlisurile rest rlctit1e e:rtrt· 
mp lmpu11e presei !!tul -o/ Tico 
n~ au reuşit să aHngcl obl•c:
tf.vul fixat de guvern - d• G 
dlsp4re orice infrum1art ra1I· 
alrf d.ţS41ll!i6 111 Africa de S1tlil. 

O informa tle lle$pt'e CQ.Tt 
'ltimeni nu vorbeste, arat• 
C.P.J .• este c:ampanl4 dut 4 •• 
mivern Nmtro llarl~1ilor. cart 
sfnt dt>1in1111 fiJ;rif a ff Judt· 
ral f, supusf perchPZif iil'"" P 
lllLfpild1lf!lfor. P11ll1 t l'I> c„J Cl• 
r„stali. fifTl1 a fi t-re('uţl ,rtn 
;u.~t1ţ~. s1• u flâ Bnnn Soku
lu. clin Port F.l1i;alie.th., """ 
lurra 1'l't1tru .F...i„u•m Pro
vin<:t> H •rald" : Ph1la Niitium• 
l,o, de lrl aqrnt iu de prt$1 
„ VN·lt.U.o;" dl11 Ca)J Orllmt/Jl: 
M. J. Fw:llc. zlurf111 la ~ Yt
rlta<;" ?I fO\t pl'l'St>Uflllr f!• 
(li(l1l(ll al ,ţlmlicutuliu ziom-
t llfJr - MW .\S_'\: Mbtslt'lor 

c;1-ootboom. "" la zltmd 
,1Satl'Q•;tQan~ tlln G>uclsi hot1rn, 
lu 11ud-1~1<t dt Ct1p~tCJ11m: 

zweluklu: Si.;1f\U, redaetur· .et 
a l sdptăminatului cotoHc: nt
oru • .New Natlon", 4T~$1flt iii 
Iunie 1936, elfberaţ l n iulie, 
apoi. rraresrat fn âecembr~ 
anuJ trecut. 
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13 ziaristi asasinati in 1986 
~ 

Committee to Prolect Jour
~tw (C.P.J.) dh1 New York 

ubllcd dontmentaţla a.$upra 
:eror 13 vazurt de zforlşr,f a
S1Mluaţl 1'11 1986, in trmp ce 
îşi llrercHau profeslune4. Di11 
punct de uedere stad~Hc, nu
rri4rul ute inferior cdul din 
1985 - 24 dl' ziarişti ucişi. 

Pe de olrd parte, sem'1141ea
zd C.P.J., n umdrtd ziari~tflor 
erpulzati a creacur in mod 
conJlăerabll în 1986. Raportul 
u 1e de 31 fn 1986 faţd de 12 
rn 1985. C.P.J. se ~fer&. 14 606 
fncidente petrecute fn 70 d.e 
J41'f - din care se detaJea~ 
arasrarea a 183 de zfarfşri şi 

~ 

inchide„ea (temporar4 uiu 
permanentd) a 51 de mijloace 
de comunicare in mastf. 

Printre ~ari~tU aşaîrinatf 
anul, t~cu1, a1L fost : Renl
voldo Sergio FeITnz <Radio 
Difusora de Plra~). aiasinat 
in Brazilia ; Jos~ Cnl'l'USCO (A
na Ibis). <Ull&lnor î11 Chile : 
Rodri go RoJas de Negri (Vi
d eo Proăuctfon Seruice). tna · 
.th1ar în Chile; Oulllermo Can 
(El Espectador). asasinat i11 
Columbia ; Oeo11ge Del\th 
(Brit l$h Independent TV) . o
sastnat in Afrlaa de Sttd ; 
Lucky Makompo Kutumelo, 
osa.rina1 în Af'rl.ca de Sud. 

Fapte ignorate de rnass media 
.,Fapte pe cure medla Ic 

1gnorl1•' - acesta este subcit
llil bulei mulul blluna.1r oare 
işf ProJ>•ru? sd rtM la curent 
citi torii cu 111111100 a.ctfofşUlcw 
pentru pace, cu problemele 
core se pun în vederea deru
mfruirll marii prese mondiale 
s.4 la afUudbte faţd de poli-

trca ae eontlinuare a. cui'.sel 
ina:rmd rUor 11.uoleare. Bt11ell-
11ul este editat de Gordon 
Schaffer, membru <U 0 .1.z„ 
panicipant la congresul con
!llrutiu c.I acestei orgonlz.arli 
int1rrnarlonale, ln 1946. la 
Copenhaga, 

Zola - fotoreporter 
J.'oarre puJini ş'lu eâ scrl 

llorul (fi zloristul) f rQiflcez E
mile Zo1a t'TG ,ţi un. foart e 
bun fotoaraf. E l a. fost cuce
ni de noua tndeletruclre in
cept11d di'!l J895 şi, timp de 
fo~te ar1j, pîncf la f'm•etarea. 
1(1. din Ul4f<î, 1'fl 1902, a T(!CJ • 

huit citeua mif d e fotografi i . 
200 dlnt re aceste f o lografli 

sine ezpu6e acum în. e:r-podtlo 
"Zoln - rotograt", deschud 
la Pilrb. Cu aju.torUL apara
tului de forogrofi,at - avea 
~eo zece - .tcriltorvl aduna 
material •pentru creaiffl~ sole, 

f oCografiile s lujhtdll-i ca un 
fel de carnet de notiţe. 

Emile Zoia fotografia totul : 
Par ltul, străzile, Sena. oei r ile. 
dar m o1 ales oameni foarte 
feluriţi, Interesant era ~I fap
UIL eţJ in cele trei la~oratoarc 
ale lui fşl developa sfnour 
filtne1e. 

O parte inaemnald it crea
fief fotoora/fce a Iul Zola. o 
constituie imaginile p e care 
le-o surpritl3 cu oca.zîa Ex
p0ziţiel Mondiale din anul 
1900, precum ff Cl!le in care 
ire poate vedea Turntd Eiffel. 

„Daily Express" se mută 
/moolnto vechiului Flef'l 

Srru1, cindvo zono de refe
rinr4 a presei bTltanke. lnce· 
J>e S4 detrincf o ple$d de ar-
11.fvd. Strodc londoneză a pre
ati est1 pe Mie S4 ptatdcf şl 
unul din ulllmH IOC4tari : re
dacţia cottdlanuhd 

11
Dally 

E:irpniu". Pe Fleer Stree1 tiu 
au mal rdmas, praclic, nfd 

sediile redacrHf-0r d e primei 
mirui. 
Com~nl<:ind recent planu-

rile l'IJi „Express Newspa
per" , :preşedf,1uele acestei com
panU de presd (d in care t oce 
parte rf ,.Donv E:rpresş•). 

lordul Stevens, de.clara cd la 
Londra. ţf la Manchearer vor 
fi con.cedtaţf 2500 de $alariafl, 

în 1pecfal tipografi. 
Vesiea este corelittă şi cit 

o cJta, C4re a ,ţCirnit o ani
matle a..~emdniitoare. Este oor
ba de zlartti ,.Todny<', apifrut 
doar cu "Un an în urmâ şi 
care s-o fmpu.ţ pe piaJa pre
sei britanice ln primul rind 
prfn peTfecpon4rlk teflnke 
lldoptate· (tntre altele, .,To
da i/" a fort prim ul ::far care 
a folosit pe sca rd largd /ot-0-
graf ff le color). A/lat a.cum ln 
pragul /alimentului, ziarul a 
rfdfoar steagul alb. Cu alle 
curfnte, s-a predat! S-.a pre
dat. pentru 38 dr milfo1tne de 
ltre $ferlhle . celebru!ui m.ag-
11at R. Murdoc:li, al cdnH Im
periu ziaristic se lntfnde. cum 
bine se ştit>, pe rrel co11Jl
nente. Guvernul brita11ic nu 
s..a impotrivit acea lel t1'anzac
ru. Cii ati t mal 1TI Uit CU cil 
Murdoch s-a erijat în Toiul 
dr blm!Jdcalor al ltJf „'1'0-
da1l'. 

De ce oare, fo.ţa - 1~1 Plin 
t1rueba rea parlameîrtarli en
glezi - aceiută opera.ţlun.e de 
vinzare-cumptirare nu s-a :.u
pus judecăţii coml.rlel in:iăr
cl11ate cu lfmltarea puterii 
monopolurilor t> 

Calomnii 
Andl'ă Carrel. director al 

=iar11lui " L'Humunlle", tm
r>ri:urid cu unul dlnlre redac-
1on, 011 fost amendati cu 1000 
tle j ra11ci. prin decl::ia scandn
load pronunţată d a un iri
buna l din Lyon. Vtpa lor:> 
Faptu l aâ ·ar /I proferat „ca
lom11H" fatd de un mauazi11 
care expusese in 11Urf116 sim
boluri naziste. 

1n luna octombrie a a11u.l11I 
tracul, ediJia din L11on a zia· 
ru lu i „L'Humanlte" a inserat 
un. ar!fcol atrăgî11d atenţia a
pra faptului cti proprietarul 
tt11U'I moga21n specin;Uro! ln 
vlmorea de arme Şi dtfel'ltc 
alte mărfuri millrare işi mne
na}a.se vitrino cu drapele na
zEale, cu medalii hlJ.lcTiste şi 
cu foiog ra/fl omagiind cel 
de-al Treilea Refcla. 
După pdrerea Instanţei. din 

Lyon, ace~te constatări nu 
si111 suficiente pentm a ajir
ma cd „maoiulmd atlea ht„ 
lenţla df' a ridica ln slă t>i 
nazismul $i crimele sa,le". 

Rubricii. re111lwUi de 
Conair.otln LUPU 
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• NtunăruJ special, 
t'<!C'enl apărut. al re-
viste.?: „I,uplB infr••-
~ului povor" <'.'>Ic 
dcdlo..il A'nlvel'sru·li .-i 
70 de a.ni de ln eroicele 
băli1.lii sus1inute de &..r
matn romană la Mă-
1·1iş!i, Măr(l.$~11 şi 01-
Luz. Presllgloşl L'l"torlci 
militar! şl civili sem
ne.aza sludli vnlur1>ase 
prl\•ind l>onte1'tul Intern 
şi internntl<maJ al par
t lclpătll Romărncl fo 
1·ă7J>oltil de allber.arC? şi 
reinU'egi1·c n.atlnnnHl. 
Consecvent susiinfll-Or 
al rubricii „i\devărnri 
f undruncntal c ale isto
rici naţlonn le„. gencl'a
lul-Joootencnt dr. me 
Ce.:rn.şescu 'nrgumont<U1-
zi1 pertinent cA <1blee-
11 vu! p1·JnclpaJ :tl 
pnrtldp!nil tiiri1 non~-
1 re I.a primul iilzb.11 
mondial 1-a CX>nsULuil 
cllbernreu tetitorll 1\W 
de st.rllveoche şl perm1-
nentli vlc~uire l'omu
nea.i;cA anate sub ocu
Plll lti rru.nnr:h1eJ nu:îlro· 
ung.are. Ţinut.a ~aticu 
şi lconogrn!la adccvati1 
întregesc va.l('Sre.a pu
bllc~tfei. 

• •. Rom:rnuJ unei 1.lle 
m ad ''. cunoscu ta curte 
a aarlslului Ş1 scrllto-
1·ului Corneliu Leu, re
dal!ior-şcl: adjunct al 
revistei _Contcmponi
n ul „, a fost pu bl!cuUi 
r•ccent, in ti-aducere chi • 
nezll. la o (mp•Jrtnn til 
culturii din Beijing. 
Vorbind ln prefaţă de<;
p1·e mart!a coUturA 1s
lor1c:i de Io 23 Augu1;t 
lU ltJ. d1reln li este de
dicată cai lt!a. edit<Wul 
Lu Ning..<;! aratii. Int re 
nitele. că r elite vorba 
de romanul unei zile de 
mure len!!h.mc c:tro a 
deschis o nouă er4 ln 
1:;loria Romftnll!I". 

• Cu 1>ri leJul imJ)Unirll 
n ilO de nn\ de la apa
riţie, re\'CsNl „~lugnzin 
Istoric" a organh nt un 
concura s 1>ecial. d otnl 
cu premii, pentru elevi 
şi :1tudentl. intr-n ror
mi.J.lii de prezentare, dl
fcritu de conCW'S\J"ile 
de pînă acum. Răspun
suri le la c~lo 20 oe tn
Lreb!ld, ftJal"te !nte1·e
"-:lnle de rut.mlnterl, pot 
Ci găsite 3lUdiind cu n-

ten\lc C{>lcc' llle revl!-.lel 
qln anu ms:.. 1986 sl 
î99'7. 

• De cu1·ind ş~a fă
cut nparltia la chioşcu
rile de difuzare a pre
sei l.>dI1Ja din acest .nn 
a ~Cruefului de vacru1-
1a t,umcn:·. Din bogn
LuJ şi interesantul lut 
sumar am n:\lnu l : ~ln 
anul Conrerlnlef Nu 1lo-
11nle a Partiduhti C,l
munlst Romi\nw (nmplu 
m·11pnJ de articole). 

Cl:iudlu Tănă:.cscu. Cor· 
nellu Vadim Tudur 
Cr.sllrm Ţopescu, Octo
vuin Vlnll lli ş.a. 

a t.a cca de a V...a 
cd111c a Gale i {inertlor 
ac&orl, r(.oeent desfaş1.1-
1:atll la Cost.111cşti._ -zi:1-
ru I ~Scintela Uneretu
lul" n d\.'CCrnat o d l
pl<.m.i actorului Dan 
Pune de lu 'fewitr~l 
,.Mihai Emlne-<;eu" tlln 
D~toşanl. Diploma re-
1 llltei HSUpU\mina" a 

PE SCURT 
de la noi 

„ Armele. prJmejdla de 
lingă noi", „ Terni, 
Terra. Terra". ~Cosmo
sul, tent.a\ln cu.noaşte

t·ll" F'a\a dramatică a 
v1l!.4°li ~ ş.;1 . Nu lipsesc. 
nici 1.rRdl 1 Iona.lele ru • 
bnc1 „C'aleldostap", 
„ In l\lmell şliin\el'', 
,.Cuvlnle incruclŞl'lte•·, 
„ 1000 T ·1·• şl „ce so 
mal inlimplii rn lum~!". 

• n ecen1., tineri cNn
lori din judelui Blstti 
tn-Năsâud uu t.osl oos
pell ai cenaclului tt!
,·l:.lci - VMra- < 'l'i~u 
:\1ureş). Cu acel.;işi pri
lej, la „Galeriile Vatr~1" 
a fost vemi~ată o noul\ 
expo;oJţle de grafică şi 
p lclu1·ii. 

• Redac\ia re\•l!ll~I 
„ Vinţa. mllllar4 " a e 
d1lat de curind un n.:>u 
supliment !">portlv lluo;
trat . „ f'otbnl. Sle(l1ta 
'8'?". El CJ>te consacrnl 
celei de·a 40-a aniver
sfiri a Clubului sportiv 
militar "Stooua" şi ~ 
bucu1·ă de semnături 
pr(!:;ligloase <lln lumea 
sporlu!ul (şi nu numai 
a sp0rtulul !J : Marin 
Clupen.~eanu , Nloolne 
Crlst.ache. Elf.timie 1(1-
nescu. ŞeJ•ban lones· 
(.'U, Vtl.leri u M i.rones
cu, Fănuş Neai:tu. Cor
nel Nlslorescu, .-1\driail 
Pfi\lne<>cu. Cornel P o
pc..~ Marius Popt'scu. 
Ion P.redoşnnu, Can
s~ntin Stronii. ~ 

1'cvcni t actorul ul LL\lit.l 
Screht1I de la Teatrul 
îăndi\rlcă. 

• Zi~rul „ Pentru !>0-
cJnll m " se aflţi printre 
org11nr:t.al-Orll <.~ltltH a 
XH -a .a Concursului 
naţi<mal de ~7.fe Si
ghcl u ~·lom1oţ lei, a l e
dJ ~iei 11 IV-a n Con
cllrrulu i de re~9tar-= 
criticii a pperel scrmo
r uhtl mammureşan A
lexnnd ru Ivasl uc. ti l 
primei edl\ll a Con
cursului de transpun<· 
re nlr- o lnnbâ străina 
a poeJ:iel l)Ol!lUlui ma
l'amurc:şan Gheorghe 
Chivu şi al ediţiei a 
V-a a Concursului dtt 
crcape !il.(!rarli pentru 
['llonter1 şi elevi din tu· 
cirul l"cs~ivolulul Nn\.lo
nal de lifottllu 1·ă Sigh.?· 
lu l\T rma\lel. 

• Reda.c~in z.iarul ;11 
„CuvintuJ nou " - Co
va'ln.u t1 edlh1t uo nou 
supll.inem de problem1 
d.istrncuv-eduaative in 
li Luln 1 ,,M:n1enzin rebu 
s ist ''. AOal la cel de-ul 
t.Tet~-prezeceJe;i num u·, 
suplimentul constituw 
o ltttură ·nu numa1 de
conootantât ·ci Şi Ins~ 
ITuclivli. propunind ci 
tilorilor. pc lingă dC?.
l~ren WlOl' n llnicroo
se careuri de <:U\'iotc 
rn<lrUclşatc Cl.l O tellltl • 
lidl vnriatîi. şi o se1ic 
de lnfm'moUI din dl
vco;c domenii de !{1:-!.l 

• Cartea de ....,, ........ 
JC „ Ztwe PCJrU 
zeşti M. tipă rută în 
lura AJ!laln:is sub 
nul ura ctolegulul 
' ' i< tor V:intu, şe c 
tule lntr-u mA 
smcerii şi pntetlcA 
pn• rcnlttăţilc Chln'1 
aslilr.I, 

• O foarte utHA 
lunl penl11o1 zlarl~ 
con.!ţlllul~ reuentul 
lum dtitolla t l'Jl\bll 
I u I 1\1 arin A lftlaei 
MBublloo1ll lnfo·rmalllf.2 
Ci\lrc o noul!. ordine 
tcrnn(lona1i ln do 

_nlul t•omunlclrll tl 
fo1·ma\lei", apitrul la 
d 1lura Polîtlc:l. 

• ColegU Ieşeni, 
~nlz.atla slndlcall 
redaotta „Plaolra 
lnl ", l-au sărbi\tortt 
cent pe red$torul lt' 
adjunct 31 ilarul 
Aurel indianu, au a 
zla pensionării . Alll 
râm R'indurllar 
TOSllte cu acest Drile 
urArUe noaittre de vlaC~ 
•ungi\. cu sltnAtuw 
bu.:-urif I 

• fll"'(f13cţ k1 revldeti 
1.Urzltm •· a M@nlzat .l.11 
Brăila, in coJ.abo~ 
ou Casa MunlcU>ali ....-:1 
cullwil. coo de a 124t 
edi\ie a nu1l'lJtestitU' 
lnterjudetene ..lnU~ 
rea eplirlUnlşlilor". 111-ii 
t~rnlli „Serblrllor ~J 
nării", manlfes1i:1rea r 

. c,upnlns fn pro,ii:l'am ~ 
I00\ 1ÎUI „Rolul . el)lpll~ 
mel in educarea moral;r. 
ce!l(cnea.sti". întllnlrf 
ale eplgramlşl~lor $ 
oameni at muncii dlll 
îno·eprlnd<!li şi. rn ta• 
chelere. gala 1.aureatS. 
lor ooncursuiu1 de epl· 
~e 1:1Jrrniltă de un. 
spet'l..aoot. sustinUt de 
!wmaţla de estradi a 
Casei munlci-pak? da 
"Cultură. 



• i.n- Phenian (R.P.D. 
c~nl'.111> . a avut loc 
i;ell ele-a 10-a reunlunc 
orllilllld a consiliul ui 

1~crnn~ional per1U-.1 
fui•aillJ'O profesional' 
ieum.1şct1t sub numele 
de- comtsln O.I.Z. p~n
frU formare pro!es1-0-
nLllâ). Au partlclput 
deleg.al 1 din J::iponia, 
U.R:S.S.. Ungaria, P<J
tQnfa. R. D. Germană! 
Slt!P. cu~a. Angola ŞI 
tlîn \(lra-g<'!zdă. s-a 
;n•btiedat la u11 . ulii 
.)<'hlmb de expenent5 
rn domeniul formări'! 
profestflnalc a zlarlşli
lurl fÎ 111 ap1!Cărl1 ~eh
n11lt>.i;Illot' moderne m 
mil-."a mediu. La dezbn
rerf n )uaL parte Clau
cle Onilobo, dh'cdorul 
ln el\e1·ct1tu a l Pl'Ogra
mulul lnle.l'na\ional 
penlnl l)ezvol~rea at
municlkli rP.l.D.C.) al 
UNESCO! A fost ior
mulatfl t~omnndr,t1·ea 
pen1rt1 Jc1ate ~trele 
de rormore pcoCcsională 
de a sărbllt.orl, 1n 10.88, 
"A X-a 1Jt1ivers1n e de 
111 ltduptarcil Decfllraţiel 
liNt.:SOO ~rlvlnd or.ira· 
neta de Info rma re..„, Ur
m-'ttHtr~ r~uniune a 
Cons1 1iulu1 va avea loo. 
~nul viHor , în Cuba-. 

• <Hu Cfang Gfun, 
rrid~cţorul şe:f al ziaru
lui "Nodon Sinm:un ", a 
fost t1le.s ca preşedi 1111e 
al Cniunll Zlarlştllor 
din R.P.D. €:or~ană. El „ 
.a rem desemnat can
diclnl )a funcţia ue 
\tÎll<>Prtt~ccllnle al 0 .I.Z., 
dl!,inu1il r>rrui in prezen~ 
de L1 Son~ Bok. 

• A rnst. all!S OC)U! 
f \1Ulhcl al Slndlealului 
7.t~r1$lllor P(li·tughel\i 
oonttu ani1 11187~1088. 
i.P~Cşedlnte al AdunarU 
Kenmtate a Sindlc.atl,llut 
~te ltmldlo Rang-el , vi
~PXosed.in~e - Jor~C\ 
Cilin11os. ~retarl 
Ftrnando Correla şi 
~ll~µ'11 Dimas. Ca p1·e
.Şl!dlnte itl C<\nducer:l I e
xecut tve a Sindlcan.1lul 
11 fo'lt ·rle5e11nal J oa
l:l~lin J:,efria. avit\d ca 
vtc_cmte.,<:edtni I pe Luis 
Oimiin $1 pe M.anuel 
Dia.„. far secretari pe 
.Tori;~ Peixotn şi a;,ge
r fu Gcinies. C~mil>IA 

j)(ţllll'U pi·obleme t,eh
i;iice şl deonrntr.ogice vs 
fJ pl'ezidat~ de FIS'Uel
t'e<1o Flllpe. 

• AulorHăţlle rm1e
riamie au refuzai ln 
mod oflcJal să ac-orde 
P.ermislunea de a lucro 
in S.l.1.A. ziarist-ei pro
fc?Sil)nlSte 'J:ilna Ruuiio. 
Ea fui;ese ale~ll. rn au
gust an1.rl trecut, redac
loc şef ul lui „ T.)'ilm ies 
Ehienpllln·•·, z)ar oe a
J)ai:e .în Jimba„ fin1an-

snrn ·co101·11 şl eoordo~ 
nator al noii emisiuni. 
El a precizat că ooua 
emisiune a fost p.t·egă
lll~ in comun de Mcw 
:tic, Venezuela, Cuba, 
Peru, Dolivfa, Urulftlay, 
XioarR~u;i şt Arg'cntl.na. 
Can<tda sl Spania s-uu 
nriilaL interesate şi ele 
de acesţ p1'0&11an1. 9 e
venh1alli partlcip:.re a 
Drazilier este. ele ase
me-ru~a. în discuţie, E
l11}siunea, rare se v~ 
cunccnlra usup1-.~ unor 

E 'SCURi 
,, 

in toata lumea 
dei1ă tn Wlseonsln şl se 
adresează re-.dctcnli!or 
tînlandezi în Statele 
LFnile. Se pare că mo
tivul real al lnferdic
(ual a1· II Iaprul aA 
Tllha Ruuilo a .colâbo
rat la „:Kansan Uut;1-
.sc1 ", orAanul Pnntidului 
Col'l1utust Flnlandc:t. 

• l7Ş' ac ~ednclori 
a1 <.-analului de tclevi
ziun.c american A.B.O ;ni 
pus capăt ~vei lor de 
.53 de zile. El au obtl
nu1 u.n noo Cl)ntl>act de 
tnuneă ·Pe timp de l;reJ 
ani, oare le f«ltante.ază 
saLnrll r~i mari şt con
tine măi>i.lri preventive 
hnpolriva eventualelor 
concedrerl. 

• LR inc:eput1,1l a.ces
(iJi an. rmblleatin lu.h()-
1'5 „Secbab.11 ", or~!l'Tl de 
p11C!iă t1ndaJ ·ai Om:1g:ce

$\.l l,µI Noţfonal African 
(Republ!ca Sud-Africn
n'fi), şi-n silrbăto1•lt a 
20-n sj1 an~versa1'tl. 

• U.L.t ,R.A.. Unlu
uca 1le radio şi tclevi
muno a Atl,lcficli La
linl' şr a ţă.dlor din :re-
giunea Carrubllor. 
Lransmrte. incepind de 
la 1;'7 mai a,c„ o eQ'll
si u ne săµ tihni nai n de 
tefevfzlurte ciu partic1-
part<a a IJpt Ui~i din z<>
na rospeclivă, $tfrea a 
in.<>t anun(ată de Daniel 
Sarlo. qh1ectt1r al Sf>cle
Hltir „Argentina Televi-

leme dlvetse - şli:in1i
fice. po.lit1ce, social
C(."l)nomice, cul~le :ş,I 
llp()rtlve -. Vl1 p1,Jlea a 
ll'tlnsmisă prln saLelil 
ş/ receptionatâ pe tot 
gJ1)UUI. 

• Din ocl.(>mbric a
nul trecu~ \ii pînă tn 
mal'lle anttl aces!.a, la 
Cairo (Egipt). s•a desfii
şurat un curs pentru 
s u.lariajli de la postur:flo 
d<i 1'iltllO. Au l)u.i'liclpa~ 
70 de persoane ilin 12 
Ilir i "'1'ric1tne a nglotone, 
La r)ne1e cursult1i. mi.r
Uc:tlpant ii a11 fost prl
mlU <Je S a la b Gn.lnl, 
preşedintele Unil.Îllii 
ZfnrJ~U lo:r :A:frkan I. 

• ln luna aprilie 
a.c... omul de aia~1'i i
~ lan Sflvio Be.rtu~ui 
a devenit prlnci.p.t\tul 
proprietar al cotidla.nu-
101 milanez .• Tl GroT
lHtle"'. cai:.e axe tl!l i 1-
raj ~e 160 OOO de exem
plar~ Şj se rll..t.uzează 
în fntre~ga llalle; 

• A avut foc, la 
fJ arllrc, Co.u1rrr.sut Uni· 
uni'{ Ziariştilor djn 
Zlmuabwe. .C-ongresul 
a ale!; o Muli condu
cere a Urrnmi!. Pl'ieşe

cffn1e a fost reales 
Ch arles C.hik~emm. vi
reureşt'<llnln a l 0 .1.z. 
Cl'.!Jaboratartt h.11 sint 
Ohrl5topher l\tuzu.v t17JI 

vicepreşedinte, şi 

David J\1.\l"eni;a - se
cret.nr general. 

8 Cel c19'-UÎ V 111-le.a 
Cont rcs n a jiona.l al Fe.
tl ()J'.a tfoi lncriito-rUor clin 
prru;a bolivJana, cari;! 
s-a iTllrUnll in ora.-,uJ 
Qruro, a cleşemnat noi.ta 
conducere a F<..adet-Hţiei: 
Andres Soliz Ruda -
s11crt1&· e-~~uuv, 1„upc 
Ca.iins - s~c1·elar ge
nerat. Ivnn M1rilnda -
li!l'Ct'et<tt· fnsătcl.nflt l'il 
prublemele lfberLl\~iî 
pn.>sri. El'lck Tol'ric.o. 
secr•et.n.r insArc.lnnt uu 
prob.l~me flnmlclnr.i, 
Walter MonterQ ş! l?~ 
drr.i Glaslno"1ic - care 
se ocupa de rel.arille cu 
alte organlzaUJ pror~
slona.Je. 

• GU\•ernul p Bi-llg'Uli· 
yau a inlrodus o nouă 
măsură car e afect~ 
libertatea p11e.scl. Ace.aY 
l.n $1? rdcra direct la 
stallile de ratllodUuzlu
nc, in :.peclal cea a .o
pozitie1 - Radio Nan
duU -. care ~i-a lntre
rcpt emisiunile Tn ia-
1m11.'l'.ie 1087. tn naesL 
An, Radl_o Nă'nduţ'· ur
ma sâ-şi &ărb~ t.prea.5(?ă 
cea de-a 25-a mdvw"Sa-
1·e de la infllnţare. 

• „Nipt)on Telepho
nc antl Telcg-ro.ph" a 
1'el.l~lt să defintU"e..:e 
pr ima memorlc „den
să .. iJe 16 megabiţi. 
ESfo vorba de o mlom
r>lăcuUi de sJl.klu cu 
suprn!aţa de 1 cm~ pe 
c.a1'e au J!o$1 inte~t~ 
diverse elemente-. pi:Jn
tre care a~roape :J5 de 
n1flll~anc de tran~~torl, 
O asemenea memorie 
11ootc, inregilit ra eobhtn
lcu(uJ n li4 de pagini de 
7.lar. 

• „Ln Gazette Cle la 
PI'$'~ ele l i\ngTic fran
onlşe", ~t1lelin care a-
j)are o cJa Ul ln d!>IXă 
lt1111 $U'.b ~icla „ Uniu
nii JnfernaiionalB a 
ZfarfşUlor .ş.t a Prcscl 
de lim bl\ francu.I\ ·•. a 
Jleincepuţ să apară filn 
luha mar tie, cu un ~1-

rltj de I O OOO de ex-ero.

p iare. B tllelfnul este 
dlfu1.at în 180 tle lări. 
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Presa românească, strălucită mărturie 

a luptei poporului nostru pentru apărarea libertăţii 

şi independentei patriei 
(continuare din pag. 30) 

mal eloj!ios de a rmata rcnă'icută n 
României pc care o compară cu cele 
mai bune oştiri ale conţinenlului". 

0t''4prc calită\lle rlc)VedHc ele co
m11ndamcnlele şi unilâ\ilc noastre. 
pr('Sfl a pus la lndemina cltilorilor 
numcnmse mârturll de peste holcire. 
Intre care sinl dc remar('<ll Jntcrviu
rill' lua~e direrHelor personnlllc!\\i 
mi lljare şi. poli t ice. pr(•rum gcnern
lul Berthulot. şeful Mi~iunil mllila 
re france:iw ln România, ueneralul 
Pcn.liinR. şefu l misju nii m llllnre a 
S.'U.:\. in F"ranta. Th. RO<'.Y.'e\"<'11. fo:;t 
pre~cdinlc al State.lor Unite ale A
m~ricii1 „S.fn~ lncinln,t de vizita 
d-tale - l-a spus. la 27 august J017. 
Theodor HooseveJt profesorului şi 
publlci.st4luî V-nsile Stoica - pentru 
di mj-c foarte drag poporul român 
( ... ) 0-voa:;trii, românii. imi sfnteti 
dragi pentru cA totdeauna v-ail 
luptnt pentru libertate şi u nitate". 
ŞI introduclnd ln dl~cuţie annata 
română. pe care n avut oca7.ia să o 
.i'dmlre Inc.'.! ele lrt Grivita. la repli· 
ca inlerlocutorului cll fn 1 ăzboiul 
aresta ostnşil romani au dovedi~ şi 
mal mllltti vll'ejie. Th. Roosev elt. 
<.'tlre avea şi gradul de colonel. a 
itdăugat : „Sfnt convin:; de lucrul 
acesta. Singurul p unct sigur pe 
frontul oriental e locul unde se artă 
armata română'. 

Un amplu ecou a avut valoarea 
milltară demonstrau ele româ ni ln 
presa clin nUe ţl1 rl ale Jum11~ ~Ml
rll'~~ii 1tlnt Verdunul roman -
a!)n rlciinea marca lncleşlare cunos
culul ziar franC'ez "Le Figaro'' ... Bă
li\lln dr la MAră~li a dovedit că 
truriclc române. rlacă slnt bine fn
zc1'1rnte <"U cele necesare războiului 
mo<lrro. slnt PXCt>lente - SC'rla cel 
mni mnre •dllr rnsle~. „Th e Time.<;". 
... \n!lrarca rle la Măr:l')t>.şll lc-n con
i;nr rnt. ln islorln lor şi lc-n situnt 
in rRnglll l'lpăr/ltorflor de ln !ser şi 
Verdun". Zîarul rus „Novoe V,-e
mca", Hludlorl trupe Ic romii ne, ară-
1n ~·ă •. ospeclul lor cu adevărat r!iz
boin ic .şi enluzia!\t erau admirabile. 
im1>uninrl rvspccl chlnr bălrlnllor 
S(,lda\i din ~arţlll ru~n" . Comentin1l 
ofcn~ivn rlc ln l\f~ră'Sil. <'Otidlanul 
italian „Cor n ere ·delia Sera" c:on
chldt>a: "Voloarea sl devotamentul 
tniot>lor au fost fără egal'. 

F.vnlufml opiniile presei RI riiinc. 
rlintre c:nre a reprodus mult!' tn pa
gi 11ile sn.lt>. "România" p 1 Iulie ~Ol7) 
lrliitea ln<'ht'ierea : „Noi nu rel1nem 
de<:lt. un !apt. l n con!lagratla rAz
boinlcâ universnlll solrlatul român e 
un (ne-tor de prim ordin, contri
buind Jn măsura puterilor sale ne-
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socate Io triumful morii cauze eu
ropene". M~\ionfnd că c bine .,t.ii 
Jim convinşi de acest lucru şi sti ne 
cunoaştem rolul", zinrul vădea o fn
\elcgere clară n impnC'tu.Lui pc care 
un s tal mic, ca Romd'nia. putea s:1-l 
aibj in modclRrea e\lenimenlelor. 
nu numai a celor ci ~ rnscmnătate 
ontionall\ , d şi n celor de anvergu
ră intematlonaJă. Este un ad evl r 
care avea să fie relevat şi din alte 
părţi. Fostul şef al Mnrelui Cartier 
General al Germaniei. ~cnerulut 
fcldmaresal Paul von Hinden burg. 
puncta in memorlHe sale: „Nici o 
dată o putere atit de mică ca 
România nu n nvut O<'azia de n j ucn 
în istt>ria lu m U un rol ne riecillie 
nl1l de marc lnlr-un mom<mt nllt 
ele important. Nici o dată lncă dou ll 
stale aşa ele puternice ca Germa
n ia şi Au:<:trla nu flll>eseră ca ln 
caiul de fată. la cheremul desfăşu
rArli forţelor unei ţări n căr<'i popu
laţie In:seamnl\ cu greu a rlouăzeC'ea 
parte din propria lor populaţje". 
Constatarea edificatoare a căpeteniei 
militare germane. cnre opercAz1 
donr cu indlcaloti cantitativi. este 
insă superior amendat.A de torţa ge
ncraHzalonre. lzv0rtUI din examina
rea raporturilor calitative. a Te!lcc
Uel rram·ezului Charles Stl6non, re
feritoa re la vocaţia popoarelor mfoi: 
„Existenţa necesară a micilor na
ţiun i , laboratoare p olitice unde noile 
idei sinl su puse p rimei verific!ri a 
faptelor. apare şi mal indispensabilii 
dupll dovada valorii pe care ele au 
demonstrat-o tn rlecunrul acestul 
război. Sltbl. belgien i şi român i. suh 
lovitura nc:eloraşî dezastre. relevă 
acela5I suflet hotărft să lu pte pin'\ 
la c:apfit pentru inclependen ta l(lr". 

?ntr-un moment clnd - cu m ob
serva cu amărllciune la 15 Iulie 1911l 
revista „La Transylvanic", edilatd 
dt> români la Pnris - lnscsi •. pef1jO
nalită\l eminente tiin tlirile Antan
te! vor să admită nrl ncipiul inle· 
grit a\il lmperlu lul habsburgk ~i !\e 
inrApl\ţint'lt7.ă i.ă considere proble'!'a 
nnţionnlltăţilor ca o nroblcmă in
ternă a ustro-ungari\·''. popoorele 
mici. prin lupta lor holărlt~ şi to
tală. au fost farlorul csen\rnl c~re 
n pl'e făc:ut fn tlin dllri ana<?ron1c11 
monarhic bicefală si n demolat C:m;n 
de 'Habsburg. !n acelasi timp. parti
d pind la infringerea militarismu
lui Germanici wilhelmienr. Româ
nia !ii alte statt> miel au contribuit 
c·a epilogul primului război mon
dlnl să fni;emne - folosim! plastica 
expreslP nvansnt~ ln HH4 de min ls-
l'l'\11 R usiei la V1ena lntr-o convor-
bire cu contele Apponyi - clesflln
\nrea Almannhulul Goth:i. 

(continuare 

pentrµ vlat:ă . Dar Io 
ş i o rev.lst.ă ~ se 
„Prietena ", .,PRzy J 
este o prietenă toarte 
Iubită oare l.ll'lme.te efti1 
de SctiSOt"i pe zi. "" • 
la fiecare" - ~ aa1 
torul sAu Şef, Bwa 
deauna lnconjuratA de 
bil stat major re,~~111 
contagioasă liner~ţe IO 
vlsta. al cărei ti raj a 
cel -IO rle ani de l a apari 
ori (de le 500 OOO de 
două milioane) esta o 
larita1ea sa Jş l trage 
tadut cu vlaţia cotld 
de inHla1ivA. dinam · 
permanent cu C?liJ t<>t'll 
este consultatil '1 de '8' 
masculin apreciabil -
mează gazdele noa.sire) 
tele acesleJ reviste. 

Un concurs mtit ulat 
munl, lupi. comun& 
noastrl P&flllci" , orpnlaaf 
borare cu reviata r;ovletfcl 
SKAIA JENSCINA ". s-a 
publicar'8a mArliuti llor fi 
au trAlt şi ll.Urtait. Io 
de al d oilea rlzboi 
a ltul a avut oa generJi 
pm vUfonal". Reviste 
pentru mt.tnoa de calitate,, 
organizare $1 effcientl ln 
pentru transpu.nena ln 
f<xnmel eoonomit:e. hi ill1 
.PRZY J ACIOTKA" a I 
editeze "Biblioteca Pri 
care au apănut 60 de t4 
la lnllmplare : „Planta la 
lri ", „Se cuvine, na te 

„ABC-ul croUortri ''. ...:..-.... 
ln dol ". ~ţria,J .-
mentol „SEZAM" şi d 
almanah enclclqpedic:. Ex 
„Olub al Prietenei", care 
ln intilnlrUe cu clt.l toril, 
medici. juri~' I. Este o 
chisă care <:ontirmA 



O. J. T. PRAHOVA 
ferm angajat pe calea dezvoltării 

turismului de masă 

ln :t!lele noa.sll'e, se ştie. l unsmul 
dov<'ni t 0 ucth'iLate ~ală de 

;nrn rnng, de care beneitctazA anu
•! rnll. -ooc de celfl\enL Conducere~ 
part.dulu1 ş1 statului n0$\ru acordu 

0 
„~('n\le dco:iebltă men1inerli sl 

rt!<1CCril ror\cl de ~uncA st crca
th·a1n1c. n$1gUrt.nd rn aces1 scop 
c<int111rl tot mal bll~c peMru Pfl.'I: 
tntreil st<irll de sănn1.a ţe. a vi"°rlr 
tl rccon!ortârll oamenrlor mund1 
~ marnftstfl o ()1!l"mancntfl prCQ-
4;Upete pcnLru conti<nua imbunll t:'i 
\1~ a condlttilor de muncă $1 de 
iraJ, pe.nLtu ridica.rea nivelului cul
iural al mnselor st - pe acenstfi 
bază - pentru d&\"Oltarea unei 
rnnC'el)lll a\'3.ll$lle priv:nd adopta
f'M dl' cAt:re fiecare o.m al muncii 
a unw 1•egim de vi.ală ra!ionoJ. in 
cadrul c:4rula mise.arca. e~ercllhll 
!liio. pet.l'ecerea Uml)1.1lul liber in 
m1Jl"l!U. nalurii ('onsHtu1e !acto ri 
esf1'1lJ:i ll ln întlfl'Iirea or!UUllSntU! ul, 

în dCZ\•oltarea 1111 l:'.'ln:ct~ şi in 
'l"eCOnfoM:area pslhjci'i st fi.dea. cu 
rel)e'r<:USiWll favorabile a "IUf)l'a c.,
.PJCI tâ\ii de muna\ a rn 'ld3m(':il.u
lul în produetle. 

Un loc de fru!llc in ?CisnJul nu•
Iru ţurist1a ii tll'llJ;tA, CVH.le~t. ju
deţul PrahQva, noaasla ingiidU! n
dll-1-o aşeuu:cu lui geottra.!kă ta
voral>!lli, Vules Pmhovel rnprcztm
lind una din tre cele l'l'l;JI pllol'esll 
cili oare brăzdează muntll Roml\-
1,lei. U.ie de neuitat indeo.wbl par
tea de nord a jude~u!ul, cu decorul 
ei a:lpin. eu altitudini de peste 2000 
de metli. cu poieni bog:ile ln tlmi 
rupine. c"' lumultuoosc lzvon:re til 
pkiurt cazind în cnsoade a<Uncl. 
Şerpuind prln u•e culmile mun\ilor 
Baiului ln drea;pţ.a şi B ttcegjl in 
~Jnga, această zon6 o!erfl un c.:1dn1 
nitilura;I incintotor, Ln cm·e s-u fOT
mai şi s...a de'4\.'oll1l u„ SIMI: tle 
:illlllUlil cllmtuerh:e . Sln.:i•a. aus-

ten!, P T:in 1 Tapulul, Azuga, Bre41-
z:i ele. Anuul zeeJ de mii de vlle
nln'u :-:şu din t.arll si slrninf1lute 
1>n1x1r.esc VDrU, ca 111 Iarna, la odih
nă in nceulilă :wnll turlşticA. Din 
Sloottt, un drum accesibil şi auto
vehkuJelor urcă pinii Jo cot.a H 'lO. 
un<le .se afli\ mt11~e l~otcl „Alpin" 
O :;util dt: meti·I mai SlL'l, dtn 
L"lp:· .m1erca calrnnel Valea c•1 Bra~I. 
P 1rl'le.$le .-spre. Vi11CU! cu Dur un 
teleferic. De aicf excu1"Slonislli nu 
pos1blh ~llcJ i<'t roboare in Valea 
talomfle1, kl <·-.banele Peşlcra sau 
BfJlbC1ci. ar1 să parneaşe1\ ~pre 
nr rd, ~pre 11lutuul B u.ce::Uor. la 
c:ibanelc Piatro Arsă. Babele. Cn· 
t"11m:lllul , Virrw Omul (2507 m <ll
titudlne), unde s~ ailfl şi o sta
tlunoe metcornlo~lcA. D~n Buşl,enl se 
l'Jr.k11lc pice.a ln excu.r..<de JJt? tr~fo: 
Buşllml - C.ant<•nul Jej'li - Piatra 
Anll.l : Buşteni - Vale<1 Jepilor -
cani.m.in - &bete - Pe~Lcri'.I ; 
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Buşteni - Curn Dihamulul - Po
i:ina li. aarclor - Pichetu Buşu -
Vi1iul Omul tc-~c. Dl:i Vftlcnil !le 
l\!urit~· - in munţii T do:1jcnulu!. 
c ur,.şulut ŞI a IU.lUIUl Priv<.'lb;li 
!rum1111.<1c st• iniilnesc, <Ic as.em„n1>1, 
în hnprc-jurimlle Chcll'J şi Slil.
nlrulul 

Mel11!l:;uriJc Pi·ahQvei 1Ccril v izi
tatorii":- lor nu numa i in~:ilnblle 
frumu~ctl nu tur.ale-. da" -; I "Umcrnn
$(l mon11n1enlc arhl!!'t'.\ a cc. mu~c 
c:I <"1" ns' ·~1t • li indus1t·" •lc. c~~ 1ţ ll tt'l" 
munc!I ls.cu:.lte a P• • 1~·uJ 11 I n •~iru 
L:.i Plii. ~11. 1·11'fnar. lk· ş mi"il(• 
uZine. Mu:-..cul Pclr•lh1l11i M·.11.l'ul 
• l . L Cam~lalt'" Pulit ul Cullurli 
CJru.iil.u1t 1 blC"'' ive turhl·„ • lnl) ,r
ta.ntc. Lind lntrl lJl C'„T"lwl"l • ll 1n ")tl 
poli \"celea m unume:itul unu •1 din
tre plnnJc.i·ii avia\tc1 m 'lei ·11 · -
Aurel Vlo cu. Pe w ::it :-t•JI )IJ l<'!U
lul m·11 i-tfnt ->i :1!1 • mm llll!!Tl!n, 
muli~ mur.te de om şi c:u·c mc ·tm 
st\ fle ,.17.1 I rile. 

f"ll·P-~,i>, lfl!'l'l, in pei:v.i lul n ·:th'l· 
\.'.L'Ul un I ·· dintre ce!!" mrt.i d<' 
"mm~t li o,...ip;t turicmul ntrt!"IL'ln 
Sin• null'l"roşi Ct;1 c;irc !'i •l~~ 
concediul drl'J'H o vncan:a ncllvtl. cu 
mult r 'Io 11cntrl• el inştsl. ln cnre 
~''.Clll'.„lllc sl drumcUllc. ar.ceru.lu-
n ilc ln mun1 şi binemcn·'t."t(l ricllh
nll la rnllnnii le aslg\lră rccorifnr
tnre~ ptţlhtcA şl revital zert'.''l Ll:r.!c.\. 
Mul'l lndrA~llSll\I ai muntchti Pt'w 

Citii, î:i t ·~ anntlmpurllc tnulul, 
chh:- ' I rlt.! :t.He!e sfi -şi u'ui de 
săptlunin{J ~ntru o. urc• pe mun•c 
şl n pelrt>cc o nanple s;iu doull h 
unn ptn caban~ 'l'l.Uismul m ont.1n, 
cu doo.'lt!blrc asCf?Jl61unea in munţi, 
sinL v<..-chl şi de rru11·1 tra
dl\ft i n tnrn n~'.\Strl"\ ş . da~ă ele 
au fost p.~'10 lc."1la cu p;JSlune chiar 
în CQnd1\Ule vrco."!ţro de nltftd'1tă. • 
cu >ttil mul mult .-.e bucu~ de nf~ 
lic „.st~·1zl, clnd confortul şi CI\ ill
;-.•1\Ll mQtleo.1111?\ le Ene lul ITu.ll MOO
sibtle şl n• l plăcute. iu inttmµlu-

44 

tar .se fntreprlnd tacllunl C'Oncre1e 
de dc;wnltarc şi modernl1.n1·e con
linu1i a b3zei materiale tur1stJce 
m rml.ome. de reparaţii sl de com
ple:.::ire n t:ltJtărllor Io caban". de 
amenaJurl de drumwl. ''°lecl şi 
ma'"'Cl1ju ln muntl. Se aflu ln sl.!idiu 
de execuUe luari'lri de rc1)lfr0Ul ca
pitale ~I mrxlernl1.ărl la 12 e<iban~. 
1 Ol.!'e cure Pl.:1tra A:-s!i. D ~chi.:l. 
Pe;;tera, Sc-rol)Oll..<;a, Muntele Rnşu. 
Cabunt. nm urmcoi1..a !>il !li.' con
s1.n.tlt1> 1„ ~ui;:il, P~tiW.11·u1 111 in 
r~te lr uri. 

O tlezvo!lni•e tot mal rn'lrc cu
rvi~-:: 111·u~t iit•~le ele st"rv\ull 1-'l 
cobtlne turistului I se oren1 nutilătl 
rri pr1:mlc•·ă : nmen-'l;f.rl de nnn•uri 
rre ~rem~nl ventru coo1i. tP-"!muri 
ele sport. p •m<:Arî!. r -a uncii"! "ll 
b'lne :-;-au l•r~nl7.al ~1 S!<>Sl"H):iArli 
mexf' undt Mi ~= nn ... '1.ri. n l'°ci

ne. n\."ll"le SI bovine. nritturindu-se 
rond1(11 pt"!ntru consumul UO'll' D"P
parmc J);-fl1'1t>elt?. De <IWrnt'ntln. s-iu 
conslHull erhloe de '"'hm!.-irl r.rire 
n.-;I ~w·â m•d1 ne.'l si tliY- nll!V\ ()'tr
il~ pnnlil"r Io ncUU'"li turtsllce in 
munll şi la Cdbane, pentru protec
ţia n·11 urii 

Multe dintre> cele relalale mni 
c;u.c; lc-nm aflat d.e la lQvurli5a 
Cecilhl Drliituş. şefll de u11l lalc ln 
hcilt-lul „Cnrnimnn". cunMout nu 
numai p1 m as1>2nrca \ul fnlr-o 
~m:'I pltor<-asC'/I, ci 5l prin t't)n-
forlul "i S('f\•1riilc pc r<1re le oferă 

ltirhlllnr nmatori dr drumeţie 

montnnil. O privire de nn<1amblu 
ll.<lunrn r forlurilor Mr)bP.<;i le ale 
lu<'rătnrllor ONciulul Jnde~eun de 
1u1'ism nr-tl nferil-n ln'>~ convtir
birr-a lWUll'I cu fac1orU de dedzie, 
ln primul rinei cu to":mto;ul Ion 
Sclunaş, directorul O.J.T. Pt-aho
va-Slnala. 
N~nm strlldull statornic sfJ r r n

l11iâm lreprnşnbn 1n1licnLorll de 
plan ~i an .:ajamcntclc asuma Ic Iii 

intrcccrea ~ocla lht<'!, c 
cu rrl"nr<'a cc:lor ma1 bune 
ci<' r1<1 Imu şi rclaxnreo 
cr1 ven 111 pc rneltmi:urih.• 
- n 11ublininl dlroctorut 
Anul lrC'C'Ut, de pll~fl el 
colod.1vului ele lutrătu1•Î 
i·ism, prr-,IJarl dl' '\erV\cll, 
laţia publlcA, lran.~rturl 
zionare. clin sectorul t' 
ctJnrlus ln 1·~U7.i1rea ~ 
J)lnn in propf"llile cte 107 7 
num:ii <lcpl\iiirea Yalorica' 
tind rc!>lt' îi3 mllionnc- le 
Cl' cun,lilulc o hazll t:ertA 
ret1llz11r<'1t ln <:ondltil b u11e 
cPl1Vl!lor nctunl u.lut 1hn<'i~ 
\lnul •,A .1dauqe lnterilocu 
Iru. 

D;tlf' tnlPre.<;ante. 
pE'ntru nt·t1vltnte n O f1c1uta1 
ţ.ean de T urnml Prnhova _ 
ne...au furnir.al şi dl 
JunC'\1. Ion 'l'eodor~cu şi 
i\flhu \, precum ş 1 corttA 
Gbcor>:ho •rudo!ie. A re11!$ 
pede. lnlrc nllele, cn 
po11live slnt 1·efleclale 'ii fn 
de realizare a lnd1cnl0Tllor 
hei cc c,•ld cm\iază aspectele 
lativc .şi de eficientă. De 
cooUcionlut de utiliure a 
rnat,er ialc de cazare a f0$\, 1 
t u 1,8 ln sulă mal mart' 
11)85. Ia r ponderea plamDC111111 
r.s.:1 la sutd n produc(lri ea 
in tol.'.llul di>slncerilor •Ml 

cu o dcpăi>irc vnlorică de 
Jioane Ici. Volumul fnc1uar111 
erei.cut fa\ll de plan cu I 
:.u tll, aceasta tns.emnlnd ln 
absolute pes-tc 16 mllloanf 
ceea cr c;-a datorat 'li dh 
rll accc>ntu:ne a produc\lel 
zâni unor meniuri pc 
u11e1 nllmentn\ li ra \lcma\1?. 
~i~urut o bunil aprQ\•lzionlU'e 
luror ln'>Uluti llor, - lncltm 
anollmpurlle ric ll)llmn~ şl 



. rocluse ngron1imen.tare. au 
- cU p llndu:.t!'lnll?.Ulc. fa\fi de 
rost ~erior cantlttl!i !>porjtc de 
l!ll_!j ~ o· eontribu\lo inSl'mna1ă 
P""~ttsrnccn~n c ll'l'N'il de co~~?m 
111 it)le 11u avut-<> ţ:oi; pot1 1 1rule 
111 c:it ui•.ninizutc mult 111ul bine 
llll"'l'P~ :i,1>• 

cil f!'lţ1lnle. 
R zUlfalc !)unc nu. ob~inut ~ 
J ~vl'lc (Ic oumen1 al mu nc1l 

('O t acth•eozii lti ba;.clc de trnttn
cll~I din Si noin. A:i.1~tcaj !li Slă'lf ,\Jj!l 'ie 1i-i c~pl 1ci1 ele cc n u 
n I'~ '1rn:eg.lstrll~ nWJ un fel de rc-
5~4~n din parLea celor veniţi 
~li cau~ săniltnfoa pc ineleagu
rlli? piilhovenc. Dimpotrivă, au 
r~t ~rimise numero<l$e scrisori de 

111u1ţumil.'1;> atesl;fn~ grija ~~ care 
p (ost JnCOnjurnţ1 de medlCJ, de 
~1nig r,iei'Wnnlul snnitar :pe tlm
pUl utl :.~nu aflfll în slft ~lune. 

C-Olf10'tlv.ele tle l ucrtrl()l'i nle 
oJ.T. "Prab1.wu-Si_riaia ou fos.l pu
lt'tnlC' stimulate de on1.>area cc 
~a fj)l;t aC(>Ulntă ele> d ilrc COll• 
duaen'I~ de partid şi de stl)t. dL"
etrnlndu-11-1.'c în Ul86. 1>rln OecJ·et 
lf~dM1lnl, .• Ordinul Munl'ii" 
~o l. ca urmnrc n tt•zuluttclor 
bune JJbUnutc in fn lreccrna !<OCla
~ pe anul LD85. ISC' recent in
lm unltu\ile economice ciirQl'H li 
S1$U .confcl'lt In111 t.c ~lL<>llncµ i nlc 
B.S. Romuoin. pentt'll n•zul1a t.1.>lc 
~~bit<! obţinute în ' J 91l6i se una 
;i ln!Njiltll\derea cct>n~mi<'i'i tle o
d\hruf SJl).alâ Prilej de i.nclrepUl-
11111 satlsJtlcţie. de pulern ic imbold 
Jl«ltru o acllvi tHtf- mt1i sus\inullt, 
~ din~11111~1 u ţ ut.uror ltH•t·titorl-
11.lr tlln U..rl!ll'Q.ul prahovean fn Y{.>... 
d11re11 indeplin 'il•ii. tn c1.>1Hll ţii tot 
mat byni:' a sn1·ainilor de pla n, ii 
tbturvr îndatol'irl lor ce le revjn. 
Chnz:llşin s.UcC!e'lclor doblnditt< de 

tw:lltnu1 Wah<>vea.n - reprezental 
plin airen~iflc B~teni , Cunpina şi 
PlolLIŞti. m lalcle Cheia şi S ltin lc, 
stAClllnee 'Stniila - o ronstlluic 
oanu.•nil. 1..u_crăl()1i buni. cu o inttl-
14 l'lllilil'are 1~rofasionaln, nnimnţi 
de. lnalt _şplt1tl pati;-1.ollc şi _de s\m
M dntoricr. al rcsportSab ilHi!ţii ş! 
lll'ql»!tă\U prolcsion;:i !e. Unii din
\n! el ~nt., In fc.h1A }C)I'. ero). ne
J)nlcupeţindu-.').I Limpul. strllclanl:i
'! ~tru n fat'e cît mai plficut 
timpul .de ovlihna şi de 1•ec1·cm·e al 
simie'rtllor IQr. 
~J:flTIUl c~t1val est•~ r n t oi. Ml! 

'
1 :'111. i'le Ol\ffieni 3ll mundl, m.al ;:u dec.ît ~n '1nil lre<·uţl , işi pe-

V cionacd1 u! in s tn\ lunile ·de pc 
ll)r.,. P1·11h1>veL Al'tc mii 111~ ..,_-

'lt'bl • ~\;V 
lnflln st_lrlbăln :~I .dui~tnlcR. pol n 
Id 

iţi Pe cH.fe111le ilinerarli 1ndi-
'll UAI I . ' 
hi ş l'ri il'UpUI"J . Şe re<:reează. 
i.. PQţliea cîl ma i plăcrn t. cit ami 
"''lrucuy ti forttn mpuJ liber, ceea ce il 
ltlai ~4. II aj ut& să muncească 
lltftl lrie, t'U tlHI] 111 Ult Spo_r, ţ,U 
·--e l?UJI bi efioien ţii , 

Imagî71.'L de va
canţii p c î.fa1ea. 
P.ral1ouel : Br.ea-

za şl Siina.la 
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O.J.T. PRAHOVA 
SIDtiUINTĂ ŞI PASIUNI 
ÎN rIUNCA DI ZI tU ZI 

Hilunf ş i persoecthc u1 o unHntc model 
I. C. S. ~I. - S I N A I A 

SinafoH. Veritabilă per'lU I\ Car
p11\llor. slluntă 1:1 !)<lalele Buc~gl
lur. ea oferă vi7.italorllor - romunl 
ş. st.mini - clipe de neultnl. CI!! 
aare s-3 aflat o datil aici, du
rcŞte să vină ~I a doua onră. 13o 
chl:ir sl n tJ·ein. a pal1•0 cmril.„ 
Sint oameni care. cu o stăruinţă 

d"mnO de invidiat. lşl rnc nn de an 
conoecliul ln aeesl oraş de vis, atl~ 

de pnmJtnr cu onspe\ll sul. 
ŞI cLaci·1 lucrurile st.'lu tLSa .şl nu 

nltCcl, aceustn se dialoro.'lză nu 
num&I prl\'ellstl!<ir lncintitonrc. a<>
rului o;mn:u sau monumc:ntclc1r ls
~orlce. Se datorenZll, Cârd 'iut1!)hlll, 
şi condltlllor deosebite r.e tJ se 
orc:ra turiştilor penb·u odihnii .şi 

<1g1-e.mcnt. dcservtrll lor exemolnru, 
1JJ11·r ii tucc sn J;C s1mtr1 bine. cu „ 

ncnsă far în ncea.'ltă _prlvlnlii, un 
cuvint gr1..•u. Pollle ce.I nutl weu, 
li au, cum ~ sp1,mc. lucd.Hol'ii 1:<>
mcrcial1 de la l.C.S.M Sin'lll:l. C..'ltt.> 

ş1-au !llcut din slu)h'ea Q.'lmeni!ur. 
a auspeţflor Joi:, o datorie de 1:1nD111·e, 
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pJnte ce.s mnl de onoare datorie 
prn !c.slo.na 1l1. 

Dl.' altminteri, alnturi de con
struclonl de maşini-unelte. tle C<!l
lal\i oameni al muncii din intre
prlntlerlle SIMlef - r11ndc{1 Sfnialn 
nu csle numni ~in put&nlc centru 
turistic. c1 şi anul lnduslrlnl. tot 
ntil de polemic - lucrlHorll M

me1x:laH ui oraşului nu insc1•ls. tn 
tnnrcn irllrecere sod.i1llslA din anul 
1rccut ş~ din ace.st ari. rNtlizlM 
not.nblle. El !NlU Slrildti.ll ~l~şl in
depllneascll ln un nlv<~I ridl~ll sar
cinile ce le revin pentru cre.ircn 
cclo: mal bune condli!:I de orlt h11(1 
turişt!IM, ~ $i penlriJ nprovnio
narl'.:J pnpula\icl locale, pentru ln
deplfnil'e.:i lndi!Cl:llorllor el'!lnomicu
nnnnclari şi. inainle de tm1te, a ce-
101· de ellclen111. de calllate sl ren
tabllltate. ŞI ţinem sl\ !.acem de la 
i'fl('eput o prcclz.are : înl.oeprindereu 
m·e în subordlne.:i el nu num:il 
unltătile comerdale din Sinaia. !1 
sînl nfULa~e si cele d! o loc.uJltâ1llo 

~oplale. Suştent A~~ 
n Ic. ole i nseşl 1·enumtt. 
cllmaler1ce şi <le Cld1hn1 

- Bllan1u1 pe t'Bre 1 
cu cliva Ump in Ut'mA ln 
g~nernlă a reprezentanţilor 
mior muncii - ne ~ 
răşul Ion AJexandrqq di 
J.C,S.M. Sinaia, a dl!m~ 
!ni.a intTegu?ui Peni<>nal 
prinderii noastre de B·lfi 
priile an~ajamente, deaae 
innltlml'l.'l oxfge.nlelor aci 
alle cuvinte de a practl('IQ 
mert cfrllîznt, modern ti 
de Innltll C1lltate. Ca tn.1 
şi t\'l pes\e tot tn inu-c 
noast1·e. în Crunteo tutur°" 
nllor i;-au aflat şi $C a!l4 c 
evidentlindu~se cu pregnanţi 
lor gl).c;podilresc. de lnlUa 
pildă. anul w·ccu t U'nltiUle 
prinderii noastre au d 
volum ele mAtfuri in 
peste 0~0 11\lllorure lei. CU 
25 do mllioone tei ms! m 
de pre\·ederlle planilluJ. şt 
do milloone lei mal mult 
ratl\' Cll ani.li pnecedenl 
estl~ cu util mat semnlr 
cit in 1986 ne-3m coi:itnimii 
cu unele greutâtl. Numai 
tă~lle de des.fincere a 
lndustrfole s-nu vindul 
oraşului mârturl in val 
aproape 280 m ilioane lei, cu 
lioanti mai muJ1l ia.IA de 
l'lle lnltlialc de plan. Ch~ 
nu b lnâl\imoo cer!n\elor 
SJX>rile ale p.lp ultl\lei. 
bune s-au ob1inut şi în 
~\ ll111c-r1'1iC1r .ş r n l llllrocmtaţ tei 
ce, la c:mtlnele restaunmt. 
indoi:ilii. succesole ooast~ 
dul elort.url~or r;13menU<r 
a.I spriji nului pri mit tn 
~u din 1>3rtoo corn.lte!uJUI 
de partid Sl.n.'Lfa . aJ 
populur. al Dlrectlel oo.irnei~ 
JUdet ului Prahova, nl ech 
control. tn a«:Ste.'.1 re!lec 
eticien\a dlaJogulul viu, --- --,.,,, 
ce s-a S!in~rniclt J.1 noi 
crill.urll comerolrall şl co 

tn dlscutw noastrlt a l:n 
şi directorul ~dJunct al tn 
derll, tovarAş1,1l Adrian V..U 

- Cred cli tob1ouJ tn 
zi:tlv n.I ootlvlllll îf lnli'e 
noastre va Ci sJ mai complet 
\'om ndftu~ sl !apt.ul deloc 
glifol dl, in profil teritorial. 
nul de des!ttccre a fOtJl reiill 
ruvelul tutur-0r oraşelor fi 
cai<! sector, cele moi bune 
obUnhldu-le lrnitătfle tlin 8 
la i;ectorul a liment.ar, din 
ln altmenta\ în publlcA. tl d.la 
nala, ln sectootele cu fm'rl1 
llment.ar. Putem apn.acio 
011samblu, apt'ovlT.lonnrea cu 
!uri a populolle l s-a dlesfitUL'I 
mod corespun1A'ltm:. Lo pri 
prnduse. progrumul de dt>Sf 
prom terltorfnl a fMl lnd 
aril în Sirwln, cit şi ln 
<Jr.aşe din ro1.o de a ctivitate 
h'ep.rinderLl noastre. Pre\!\ 



Cil ?Anc!J)alul nQSt.t'U 
61Diract~ r.CJ1.A. Plo1eşt1 - au 
i~tt,h' numai reail:Ulte, ci ch:al' 
"" ou 

·u-A..lte. · · """"'-i :,-.au Yefeu · ... .,-·· ll)(;UIOJ"ll ''"""'"" ' 
inie. tic urciocllPiri a le ccmcl.uceiil 

• lP ,! ,p.orli. Au ro.i;i. subllnlate 
illr,11~:;.1 •JCţiunHe poUlicu-cducn• 
.,j{t11"""1~ 'r:1nse pentru fQrmarua şi 
:n~Ta-./1 ln rln_dul i1;1cmtorilor 
'1w·~ati a unei aLltudml tn.aiu
,'t'llll tiltâ de muncii, a res,Ponsabî· 
Jil.t rată de i~>riri, de s.arcI
itliJI incredi-nplte. ŞI, blneinlelci-. 
~e lfi51.~tllt pe de-.-.vollareu s:pJriLu
,.a {li! ei:nste şi ci_emni~te. a oom
~Arii exe:mplal'-e, dvillzate in 

, 1111e cu cumpărAlorlf. precumşl 
·~sJh ra1il de avuLul obşl.e3<l. 
" Dulfll 11um ni s-a sp\ls, un pu • 
~\? 1r~rpuls în roo.!l7<!ttell pre\'e
~rilor dt: plan, e an,ttajament.elm:-

wnat.e l-a dal intr-ecerea socla· 
~ tntre<:ere organl:-.ală de cu~ 
:nl'tWl s:ind,ioal intre unJtătile cu 
• .;114$1 pMm, Intre . lucrl\.torli <ice
„~ fl.)rn'lfi\11. Depii.şh'I substan1la
\f. la vini!ărlle de măr(url a\I in~ 
~Lrat ma1oriia~ e<>lticllvel<Jr. 
t1 \'U0'1 ornlncll alei pe responsabilii 
C1!liir mal multe d.l.r1tt-e a<:estea: 
Amxaiidru OhicWescu. Madn Cun· 
slanlin. „\taruela Nicolae, 9hoorghc 
1W11n, Ion Sora. Marlll l 'udorllcbe, 
EJt~ N~u, Marla C,lnctl, Domnf· 
q 1ov11 ş1 Marin Călugfui(a, dln 
,ectvrui ullmentar : .Marin Coili\ă, 
J:lma ~lurg1J. Ilie Comşll. J.,.i vin 
.\~~drl!llt.<U , Dumitru 1\UMUcscu, 
tt VerO'nlti~ Bra.d, din allmenlaUa 
illlQllru: Florica lan.cu, Ion Yorll\, 
Pi.rrnUna UlsclllcJ. Vforfoa J'ă.un, 
~ i\loacâ, ton Brinwa; OeciUn. c.., Flprroa Brî~a. Elena Pe
&ldll. ' 'al6rla Fll11CScu. EJeono.ra 
1iMdrr. 'J'ralAn Tibăra':'. Geffrgofa 
lla(l(o, Florin 1\1leJonlc;A şi Mihui 
IQc;b dlrt secLoa1'ele nealJm<?nW.U~ 
llllnbllli-mat&lale de COtlSll1Ji.\l la. 
t'Jl1ft'C\f~ g11Janter.le-1.rloot.aje, elec
ir1t-e l11ese auto. meuallcc. articole 
pentru mpU elt). 

:\ll!ri!ii evtăen~lale progre.5ele tfi
~~IC! ih dOµl<!nlul a1.!.mentutiel pu
lllft11, ilot fflnd tnaî ales spcc.il'Jc:ul 
llJru;iic al l'.01\el. Cvndu1:eret1 
l.CS..."d. Stnafa a()()l'Ql\ o atl!ntil! 
d•~Ull ţiez~oUărll şi ·dh·ersmci1-
n1 r»Yl(fuc1iei de pr1.1p."U';1!e ~li
filft' Nu in llmplfil.or în ~''lu!"ul de 
tJ11')t!n';ille fn,ibUdl volumul d!:!sfo~ 
C\Vl;(Jr u inregistt-at anul t:r~ut o fr:'tel'f! lnsemnată , rl'prczentincl. 
~~ Pteur:~ \'lu cea r<m.NznU1 in can
bnole t1.!.~tgu1'dfloi, o pondar~ d~ 16' 
I ru ll'i am bo la I ul des.tacer u o:r. 
~~ .1~<;-la S-il putut rooltza 
~: iuliturw-ea api~:ivizl1>nfirll prio· 
~u a un1tăţllnr respective cu 
nlun IJSele necesare in-~liitlrii me
lntt 11b1~$1 bCJTlil)l"eparatelt>r. Şi, nu 
~t „ •••leii mii.surd, daiorHil aell
~ 1l1Ucl.ooa!!e a 1uttU.t.o1•Uor din 
~ sJ"mrete de P1''0ductie. cm'e. 10 
fn~- .i>ertoa<U.. s-au înscris io 

""'1~'11[! cu ~~: :...r • d P!.in I "':"„,is ... • 1n.-.em.n..'1le e 
IÎlctrjl! ~t 1n JJrodu.-.ele de pa

"' l'OLf:!t&:ie. 

Cu r~ul!a~ bune .,e. inre,llls!trc.a-
7,ă şi can t1nelc re.-;tauran1, care ş!-au 
.nclu.o.; o oon11rHrn 11e deosebită 1.n <lb"1-

~u1·aren hl'ane.i calde pcmi:ru o;imt!
nll muncil din int.rer>dnderlle o~ 
lingă C-<tre functh)nooza. Meritu evt
c!cn\i.a lc pr:C.'OCU()f1rilc r.es1>onsab1lu
lul c.'lniincl de t;i :\zu~'I. ORre se 
1'>reocupă de Cl'CSlerea nun1lirului 
de ~1bunaţi ~i de m~se .:-en•J.te, 
precum ş1 a celui de la B.uştetll 
unde dîversifkarea şt cnliootea me
niltri!ur ~le pusă c:<.mstant pe prim 
p i@. 

O nlcntie h>l ma! m;ire se acm:· 
clii in Jn·Lropi-lnde.rc vnltnifical'il 
rnalerialeJor recu1~rablle sl n:(<1lu
sibT\e. Depăslri instimnate s-au re
aliz.nL in dcimen lul colect;ărti hir-- · 
tici şi oorwnnelor. f)l'.l11etnenel si 
lt!:o.:lllclor vechi. dat' proocut>itt'i.\ţ! ln 
m·~~I& d1t"ec(le se cer am,pll(icnJe
i.:um spunea . d i.rec:Loru.1 intreµ:rmde
ri 1 - poslbllllătllc :re-dle de colec-
lare ~1 mălarlnlelor 1•ecuner11uue Ll
i.nd, evident.. mul f mal mari. 

A~adaT oolecLivt.ll tm1"GO.rind~rU 
C<1m~i~1ule de S~L i\Hxle Sinaia 
a tnchcial pl'Îmul .an ai noului r.ln
ci nai cu un htl.an( M:tiliv. ~!\ta 
i51 gii.seşt.e cel nu1- htne e:'t;nt-esln 
in dtipU.,lr~ uu ~lu a mt1:it„1ne 
de lei tt bene.tkiulu1 planlftca:t. De 
a..;emcru:a· au fo.'ll rcaliz.:ili O'l'JMl-
1>11Hl lmllC.aL<>ri \l in bu~ot.ul de vc., 
nUlrri şi cheiluJeU. Jar ntveful rhel-
1 ul:elllor ta .I OBn lei desfiuce.re Cll l.e 
acum ou 10-1 lei mai redus. A t.'(!.1le 
!!doresc ;;fnL şi umu.irea pi'e()(11.1;llt
rH permanen1e existente ln unilute 
pentru aJ)tic:;u·ea cu funniiate n 
n'IUll ul m1K".Ullisn1 E.'COnnmioo-tiMn
clnt.. u pcinclplllor autocon<lucer!'i ~I 
aul()ge:;tiur'lli. pentru gospadAiiin!IU 
j udlcioo'l.'>ii a pal.:i:imonlului fni 1 e
prlnderli şi creşterea eficient~ eoo
n~nl*· 

Qu-e .-;int p1-eocupi\rlle .aetUtll a le 
C(mducerii inLreprtndel"ii dJn Slna
lu ·: L.'\ nt:$.lStâ tnh:ebare ne t-lli>
flltndc Cli„eol\)t•bl mtrevtlncle.r!l : 

- $..'lt·clnlle de plan ţ'IJ n cel de-at 
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doilea an al ;u ·1u11 J11lui l'incinnl nu 
llint. cu nimic mal m ici dccît cele 
ain an ul trecut. Dlmoolrivă. v:1 tre
bui să punem la disPOzltfa ooou-
1.atle l loca.le sJ a l uri$t.ilor un vo
lum de mfirlun a căru i valoare 
trece de 66!l d e milioane lei, maJ 
mare cu 1,6 la sulă d edt. reali7.A
rHe din anul trecui.. Vom dezvolta 
considerabil gospodărln sncxă a in~ 
treprînderll. ceea ce va con.lltlb ui 
.la CQJllpletru·en fondurtul de marfi1 
mru ales in u.nităllle de nlimenta
~ie publică şi consum colectiv. in
d iC9'.torli finnnciad pen1J-u l'-lcest an 
prevăd la chellulclile de circul ol ic 
.un volum de peste 42 de m Wcx111e 
Jel, cu un nivel de 05.81 m sulu 
fa 1000 lei des:Cac:e:re. iar benefkille 
vor trebui să atingă peste 10 m ut
oane s i jmnftlnte Jel. Sini. scrcin l 

mob illz.atoore. care sol icită din rar
lca n0<1stni . n tulurîll' . cior tur i nrnl 
mari, pt'rfN 11om1r1'n ~tiluloi de 
muncf1. monl.(eslo.ren spirilului ~os
podăre.sc de l ni tiallvă şi crooUvl
tute, o mune<'l politi.cf1 ma l su51i
nu1ă în rindur lle Jucrătm"llor noskl 
şi . b ant•intelcs, a plicare1;1 cu slrlcle\e 
in i ntningo noostril nctivl t:ite n 
j>rinclpl llor noulul n'le<.'1\ni.'>tTI eQO
nomk o- fln.'lnclar. 

:.u trecut din ne<>S t o.n a prooo1. 
~1p1c l uni. Acţiunile intrti:prln::t-. 
Cap.tele ele p în:i :1cum a1eshi cu 
convJn,gere cli <>nmen:f m uncii de 
la 1.C..SJ\.1. Sin.al.a i.im h<>Mrili s fi-sl 
ooon:?ze cu cinste sarcm ile ce Ic 
revin d in .ang:1j.::1menle.le asuma te 
spre ::i-sl ndu<:e o ronl.rlbutie SPll
r ilil l.i creştere.., venituau i nn.l ionnl. 
a cali lll tl i vielil oomenilor . 

·f ilbrico de Prcpilrotc din cornc, 
o prczcnfn de prcsti@iu. 

ID PCiSiljlll mdustriill 
iii OfilSUIUi Siniliil • 

Cum spuneam mal' înain te, Si
neia nu este numai o renumHi1 
sfetjun_e cllm:\'terlcă si (le <idlhnă, 
ci şi un pu1emic ora.ş l.ndu.~trfoJ . • 
!n acest, .01;1dru, Fnbiilcn de P repa
rnte din Car.ne csl<c o prczcn\il de 
prestir.riu .avfnd o pondf're inse1n
notâ în e<'onomia .luclcţulnl Prnho
va, cunoscută l n 1" I r <'llllll \ară Şi 
ehlm- peste holorcle ei. Alei se 
produc şi conservă d iferite sor ll
meme de prepara 1e din come a 
căror cnl it~te se bucur;') de fru
mo.'\Se aprecieri din J)m1eo consu
m.-:t'i.(lil"ilor. 

- · Care este secrehul acestor a
precieri ? De ! a.pt. ·!le poate spune 
cii nu esie VOl'bn de nici un secret 
- tine ş_ă ne prool~M? tu\'.rlrlisul 
llit1 A ngh t!l, direel.orul întreprlnde-
1'11. F nima buno a proch.1selor m:ms
lre es'te C•)n..o;eclnţa !lrenscă a ooll
tăti i lor înalte. colitate )(I care Ml 
ajuns pd n promovarea prowesulw 
tehni c în iiecare compartiment. de 
muncă. dOla.rea cu utila~ s l l in ii 
tEllmologice moderne sl de mare 
producl ivik.Lte. pedection:ir- pre
gătirii profesionale n oomenllor 
mu]llî l. inlărir~ sptrlwlul lor de 
r~nsabllJt:i1e în 1ndeollniroo a
fr.llbut:Ulot ce le revin. La aceasta 
aş adăuga .!,IPrfjjnul e!lc[en.1 pe cirre· 
li prlm)m de la f()l"UT~le 1.ulelâre. ln 
primul rlnd de la Ministeru.I ln
duslirlei Alimentare. oo sl d in pei-
tea OTgRDelor locale de pnrtld sI 
de stat . . o\st!el, fn'b"eaga noo.'itri ac-
tlvllate are &wt tiOOP ~IJnJra:rea 
oonsumatoThlor Interni sl externi 
cu produse de calitrue. dlversUl
cate. bogate in vit.1mînc.>, proleme. 
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spre D SIOlis:face cele lllOlÎ exiit~nle 
#jUSUul'Î. 

De 1o lf11ţrlocu't11ru 1 ~lr\I află.m 
noi <l~11e care i!l.us~ea7Ji .cu eloc
venţii efo.rtw·llc harnicu:lur t'Glootiv 
muneitoresc d in această îh:tr~prln 
dere pcnt.ru on produs~e Lor s il 
se blJ(..-ure de ctt mal bune aprecieri 
in rfodu1 cons uma·t.oi·ilor. ooncom i· 
tent cu reall?..'ll"ell tlltegna}ă, Uzlcă 
şi vul•>rlcil :.a proclu('ţicl . cu cres
terea produt.1.lvl lătii muncii. cu r e 
d ucerea cheJLuielilor ere productie 
şi renli7.„uroo de bene(lcli. De pildă., 
in anul l!recut.. vnloorea Producltei 
marI;i prevftzulu în Jl)a'n o !(lSt n u 
ntHTlal r('alfaală. ci mult c;lepnşită., 
cu l.2.6 la suta, ceea ce în ci fi'e 
:1b.c;ol•ulc in.<;oomnă aproo,pe 15 m.1-
,Jloane lei. Aceasta n devenit cu pu
t inlă deoarece pmductla fizică 11 

tosl reallznHI l nfe~J. ·fiind orien
tată mai a!let; spre fabricarea de 
salamuri crude-w;c~te. care au o 
p1mde~ vaJorl cl'1 mat mare şi o 
rentabili tate ridicată. 

O creştel'e importnnt li a inre)(is-
1rnt procl.11ctlvi1J11ea muncii - d e 16 
Ja s utlt -. datodtă . evident. urmă
riri i ri gw-11'1.Se n I nd ep li nirtl mă
sunl lor prevăzute în l)Cl'ORJ"arr11,1.1 de 
ar~anizare şi modernltar-e a pt"()Ce
sefor ·ele product ic, a creşteri I J:m:li
ctllUI de folbsll·e a rondului d e t imp 
mJixlm dL<\PonlbU, a per!ec\ ionărli 
forlel de muncă şi a intnrlrli d isci
plinei şi ordloii in l'oote sectoarele 
int reprinderli. 

Fh-eşte. conduceroo fabrlcU a si
tuat in pr.im p1An reallUla~ pla
nu1ui de export. Ca urmare. in 
1986 rată de 1eas. s-e Jnrel?istrnt 
o creştere subsbntlolă, <fe pe6te 
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Cu prilejul „Zilei . presei române" 

Tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, 
al Partidului secretar general 

preşedintele Republicii 
Comunist Român, 

Socialiste România 
Mult iubite şi stimate tovarăşe Nicolae Ceauşescu, 

Oind glas sentimentelor de neţârmurită dragoste, 
profund devotament f i înaltă pre1uire pe care vi le 
poortâ ziori,tii comunifti, toţi lucrâtorii d in domeniul 
presei Ji rodioteleviziunii, participanţi i Io adunarea 
festivă consacrată sârb6toriril „Zilei presei române" 
ti a 56 de ani de Io apariţia ziarului „Scinteia" îşi 
îndreaptă, în aceste momente, gindurile lor cele mai 
alese către dumneavoastră, mult stimate tovorăJe 
Nicolae Ceou.,escu, ilwtru conducător care, in cei 
pe.sie 22 de onl de cind partidul ti poporul v·ou 
incredinţot răspunderea supremă a cirmulrii destinelor 
patriei, oji conceput t l realizat cel moi impunător 
program de tronsformâri revoluţionare. 

Cu sentimente de inoltâ stimă fi profundă preţuire, 
vâ exprimăm, mult stimate tovară.şe Nicolae Ceoufescu, 
vibrantul nostru omagiu, expr&sla celei mai vii groti· 
tudini pentru încrederea şi preţuireo de care se bucurâ 
preso, slujitorii el in societatea noastră, pentru om· 
piele şi insufleţitoorele oritonturl deschise ofirn;târi.1. 
noului, spiritului revolutionor, a progresului, demn1t6ţ11 
şi independenţei patriei noastre socialiste, pentru 
triumful idealurilor raţiunii ti păcii . 

Exprimăm, de asemenea, cele mJsi alese sentiment~ 
de înalto consideraţie lÎ respect, cele moi calde mu1 · 
ţumirl tovarăş-ei acodemtcion doctor inginer Ele~n 
Ceauşescu, eminent om politic şi . s.ovont de. re~u101 r .: 
internaţională pentru vasto .. so ochv1t~t~ dt;~ico.to . pr~· 
gresulul multilateral ol ţănr, de1voltor11 't11~\e1, . invo_· 
ţămintului şi culturii r~mănf)f~Î, pentru otentta '1 spu· 
jinul pe care le acorda presei noastre. 
Angajaţi cu toate forţele lor! asemene~ . întregului 

nostru popor, in vasto şi clocohtoore<1 octilltlote co11· 
sacrata transpunerii neabătute în viaţă o istoricelor 
orientări fi hotariri stabilite d e Congresul. ol Xll~le~ 
ol partidului, ziorittii, ceilalţi lucrători din pres~ ~1 
de Io rodioteleviziune, se simt profund onoraţi ş•, 
totodată, mîndri de o fi contemporanii celei ~ai. den.se 
şi moi rodnice epoci din milenaro noastra 1stono, 
epoco unor transformări revoluţionare fără pre~edent! 
care ou schimbat din temelii condiţiile de viaţo Ş• 
de muncă ole poporului şi .au dat un sen~ i:io.u l~săşl 
menirii sole făcind ca 011 numele Romame1 sa lie 
rostii in lu~e cu odmiro\ie şi respect, in indestructi· 
bilă asociere cu numele dumneavoastră, mult stimole 
tovarăşe Nlc:olao Ceouteşcu. . • , • 

Pentru porticlponţll la adunarea festivo dedrcot~ 
sărbătoririi „Zilei presei române", oce?~lo ref:> ruin.to 
îneci un prilej de a releva cu deosebito sohsfoctie, 
adevăru l de esenţă că cei peste 22 de ani, cor~ ou 
trecut de Io Congresul ol IX· leo ol port1dulu1. o~ 
Ilustrat., prin impreslonon~e m~rturil, mc:iri~e _des~h1den 
înnoitoare pe care le-oţ1 proiectat ş1 1nfoptu1t cu 
clarviziune şi rigoare ştiinţifică şi care şi-ou găsit ~ 
strălucltă reflectare în monumentalo dumneovoos\~o 
operă teoretică şi practică, străbătută de un puternic 
spirit creator, revoluţionar. 

ldentlflcindu·v6 cu ospirotille cele moi înalte ole 
poporului român şi, deopotrivă, ole popoarelor de 
pretutindeni, aţi făcut din lupto pentru salvgorda r('a 
dreptului omenirii Io viaţă, pentru detormore şi P?Ce, 
pentru instaurarea unei noi or'!ini e~on~mic~ ş! 0~19~· 
roreo libertăţii şi indepen.dente.• fieco~e1. no\1un1, ~·~e!~ 
de boltă o unei dinamice JI preshg1oose ~c!1v1 to\1 
internoţlonole, unanim apreciato pe toate mend1oncle 
globului de toţi oamenii iubitori de p~ce. de pe .~la · 
neta noastră, ofirmindu ·vă pe deplin.'"· conşt11nţo 
epocii co un more şi strălucit erou ol pach. 

ln aceste momente de i ntensă _octivitot: ~re.otoore 
cu care întregul popor se pregoleşte so 1nhmplne 
morea noastră sărbătoare noţională de Io 23 August, 

apropiatul Congres a l educotlei politice şi cullurl 
socialiste, precum şi evenimentele de amplo anv.,...,. 
ră ole acestui on - Conferinţo Noţionolâ o partldia-
l11i ti aniversarea a patru decenii de Io proclomarem 
republicii - zi ariştii comunişti îşi reînnoiesc, mult ~
mole şi iubi te tovarăşe secretor general a l partidu· 
lui, ongojornentul de o se situa mereu la inăltfmea 
misiunii pe care aţi incredin\ot·o presei, işi reafimsi 
voin\o de a urma neabătut lndico\iile şi orient6rile 
de excepţională însemnătate teoretică şi practică pe 
care le-ap formulat pentru intregul nostru front i"-o
logic, de a toce co paginile presei să contribuie C1I 
tot mol viguroasă forţă de mobilizare Io angajarea 
tuturor energiilor şi posi bilităţilor ţării pentru infăp
tuireo insufleţitoorelor obiective ale Congresului al 
XIII-iea ol partidului. 

Noi, ziariştii României socia liste, făcin.du·ne o "obif6 
lndotorire de onoare din a înfăţişa cu pregnonţ6 hi 
paginile presei scrise, ln emisiunile de radio JI ttlt
vi~iune, marile prefaceri revoluţionare care se petrec 
necontenit sub ochii nottri, in procesul transpunerii 
in viaţa o cutezătoarelor programe şi obiective lto
bilite de partid, pentru actualul cincinal şi pentru 
acest sfi rşi t de veac şi de mileniu, ne reafirmă„ 
solemn, cu acest prilej sărbătoresc ol presei, hot6· 
rireo de o acţiona cu energii sporite pentru a 1ugr6vl 
ln adevărato lor dimensiune izbinzile repurtate ele 
poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunbl 
Romăn, in frunte cu încercatul şi morele său condu• 
câtor, in opero de edificare o soci etălii soclalille 
multilateral dezvoltate şi inolntore a patriei spre 
comunism. 

Slntem pe deplin con,tienţ i că pentru toţi cel care 
lucrează in domeniul presei şi rodiotelevi~iunli nu 
poate fi îndatorire de moi more incredere şi r6'· 
pundcre decil aceea de o face co paginile ziantlor 
Ji revistelor, emisiuni le de radio ,1 televiziune sa 
devină o viibrontă tribună de afirmare a cuvinhllul 
partidului, de promovare o noului, de critico lnlran• 
sigenta fotă de tot ce ar putea intirz.io generolilorea 
lui în viaţo şi munco noţiunii noastre, de lupt6 res• 
ponsabilă fi necurmată pentru mobilizarea şi unirea 
eforturilor întregului popor in opero de înflorire um• 
tinuă o României socialiste. 
Odată cu omagiul de respect ti odinea recuno,tln· 

ţă pe care zi ariştii comunişti vi-l aduc dumneovoostra. 
mult stimate tovarăşe secretor gen~ol Nicolae 
Ceauşescu, pentru eroico activitate pe care cu un 
impresionant dinamism şi neabătută principiolitole, o 
desfăşuraţi in fruntea partidului şi stolului, precum 
şi tovorăş13i ocodemlcion doctor inginer Elena 
Ceauşescu, eminent om politic şi savant de 1„rg6 
reputaţie Internaţională, pentru contribuţia de secllft6 
pe care o ore Io dezvoltor&a multllaterolâ a potriei, 
porticiponţiJ Io adunarea festivă consacrată ,,lilei 
presei române• îşi reafirmă solemn legămintul lor 
revoluţionar de o-şi pune intreogo energie şi copaci• 
tote de muncă in slujba cauzei supreme o partidului, 
de a promova permanent in octivitoteo pe ca„ o 
desfăşoară, spiritul mllllonl, revoluţionar, pentru a 
contribui tot mol puternic, in această nouă etaJ: 
istorică, la formarea omului nou, constructor coft,~· 
ent şi devotat ol socioliunului şi comunismului 1n 
Romanio. 

PARTICIPANŢII LA ADUNAREA FESTIVA 
DEDICATA SARBATORIRll 

„ZLLEI PRESEI ROMANE• 
15 a ugust 1987 



„lntreoga activitate politico-educativă, culturală, trebuie să aibă 
drept scop formarea unui om cu Înalte calităţi moral-politice, încre
zător în forţele poporului, ale societăţii, hotărÎt de a-şi aduce întreaga 
contribuţie la înfăptuireo Programului partidului, la denoltareo generală 
a patriei, de a fi Întotdeauna la datorie şi de o acţiona ca adevărat 
revoluţionar in toate împrejurările!" 

NICOLAE CEAUŞESCU 

CONGRESUL AL 111-LEA 
AL EDUCAŢIEI POLITICE 
ŞI CUL TURll SOCIALISTE 

Un vast şi mobilizator program de activitate 

• 
ŞI 

consacrat dezvoltării 

formării omului nou, 

conştiinţei revoluţionare 

infloririi culturii socialiste 

D upf1 c •Jm se cunonşlc. 
in zilele? d e l "1 şi Ul 
august a.c. s-au clcsft\
şura t la Bucureşti , in 
prezenţa tovnr~ului 

Nlcelae Ceauşescu, se(!J'e lnr gencr:1I 
al Partidului Comunist Român. 
~Jotele RepublicU SoclaJlsle 
lomiala, preşedinte.le Frontului 
Democraţiei şi Unităţ ii SoclnlJsLe. 
IUarirlle celui ele al llI- lca Con
..._ al Educn(lrl Politice şJ Cul
lllrU Socialist e, forum r eprezen t:illv 
al democra\lcl noas tre muncltoreşU, 
rtvoluUonare. 

Expresie grăitoore a climatului 
fertil, de puternică efervescenlu 
Jplritunl(\, st.il<irnicl t la Ml duou 
CongresuJ u.l IX_,len. ln:iltul rorwn 
&oe con.<;ti tult lntr-un eveniment 
ma.1<>r nl acllviHHii pollUoo-ideolo-
11~ $1 c1)(tur-dl-cducaţlve dln P.'l
lria naai;trâ. Cu ncest prlleJ. într-o 
atmosferă de puternică ex i:ş!ntti sl 
Prtnd11U1lltate c.v1munisl:\, a !o<;t 
df'zb~ut. s1.1b t~1te aspectele. m<i
dUI ln cai·c sint inrt'1pt.ulle hotll
rirflt> C<>nttresulul ul XI 11-le;.a. orc
' ederilt- Programul ui ldcoloitic ni rc.R„ indlt:i11iile Si orlent;_1rllc 
Dl'n\Ulatc de SC(•relarul ~ener.il ~1 l 

P*rlldulul. to\'arăSul Nl~l:te 
~~u. cu privire kl educalio 
--wulstâ {) ooml·nHor m~il. 1::1 

ectMtaL<!a CX>n.'iUt.TalC1 fom1iir:I o
rnutUi nou. muritor constlent si 

di!\ '.l' ·'ll al .;t"1CU11i..;mul u1 sl comu
n l!imu!ui în R.1mf1nla. 

Cr•ngresul ~1 1•cm•ciientat o nnuil 
şi lrnp"l".I ir..an' ;\ manlfcslai-c a 
un11~ţ1i ~c m ·:'lolit a lnt:J'eS<uh1l 
n •s t. ~ P<Jpr1r in jurul oa1·t1dulu!, 
al secrel.n. 1lul s:iu ~enei~l. tovară
şul Nicolae Coousescu. ndeziu ne.:1 
• a dep: nl'i kl politica internă ~I 
externii n partidului şi st.atului 
110.„Lru. P:trliclp.:int li Jn Congres au 
roorirm.rt. unanim si emotlonant. 
hotărireJ fermi'\ a oamcnlk>r de 
cultw·" şi arta. o lucr utortlor din 
pr:c!ifi, a inlre~uhll ncll'V din do
meniul pro~del si educatiei oo
litke de n ocllona cu toate for\C!le. 
cu inken~ lor energie sl capacl
t..ale pentru fn!flpl.ulrea Politlcll de 
dezvoltare.> socialist~ mulhlalerali1 
·'l \llrii, pentru întărirea Indepen
denţei şi suvemnltulU el. pentru 
11flrmare:1 sa tot mal pllternlcll 111 
aren:i l nternation.ulll pentru SP".>
rlre.s conlrlbuliel sale kl aflrmur 3 
innlle!OT v.olorl materJale sl sp!r 1-
luale ale umanlUltil. la r euiiMr '.'.l 
destinderii şi pii<:iî in lume. 

!naltul forum ni s:pirlluallt!i 11 
româneşti a dat expre-;le recuno J
llntel netă1·murlţe, nlesel Prctulrl 
cu 03re întregul nostru PoPor li 
inconjoarâ pc tovarăşul Nic."1h e 
Ceauşescu. o cărui viatu sl aalivi-
1.ute revoluUon:lrd reprez.Intri un 
ex,•mp!u strftluclt de slujire neab 1-

tulit. de peste cinci decenii şi Ju
milt.ate, ~ cauzei parUdulu l. o in
tereselor pol)()rulul rom â n. oleorin
dulrll socialiste, de numele său 
fiind legate cele mal mărete in
fl\ptuirl din mulllmllennr~ noastră 
ist.orie. 

t n acel.as! timp. insuClell li de 
ce le mal !ntlltdtoore J?indurl. de 
cele mul flcrbin\i sent.lmente. par
llclpan (il la C.Onit11es au exprbnul 
profundul lor 1·~pecl,, sthna şi ~ra
t1LudLnoo Catii de tovarăşa <Jc:ide· 
ml<:ian doctor inJ?i.ncr El~n.n 
Ceauşescu, eminent om politic st 
de stat. snwmt de largA recunoaş
tere internat1onalll. pentru conlrl
bu\la sa rem.n1x-abllă la deZ'\'Oltaren 
şt.iln\t!i . fnvl\\,ămînlulul. culturti sl 
arlt!I in patrJa nO:lStră. pentru ac
Uvlt.atea mullllaternlă. rodnică ce o 
dcsfttsooră tn conducerea J)al'tfdu
Jul şi st-atului nostru. 

tn des<:hlderen lucrlirilor C<ln~re
sulul. tovnrăşuJ Nicolae Ceauscscu 
a r0!.1.lt o .'lnlplă si maitlsl.rnld cu 
v!nl:ire. nouă si stTl\ll.ICltă expresie „ ronel de piiLrundere a J?indirll 
:>:tle umaniste. a utentic revolullono
rc. căreia p.'tl'klclpanl ii la maTelc 
r<•rum i-au dat o deosebitu apre
del'e. Filcind o an.allzii profund 
Ştiln\ICică. l't!VOlutlonn.ră :l l'eZUlt.:1-
lelc;r obtlnule de oomenll munrl I. 
dt- lnlregul nost1·11 J')(lpor tn oe1•i-
oodn care a trecut de la preceden-
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„ Presa, inclusiv presa literară, trebuie să redea intr-o formă mai vie 
munco şi activitatea creatoare a poporului nostru, să combată cu hotărire 

stările de lucruri negative, concepţiile ş i atitudinile înapoiate faţă de muncă, 
de viaţă, de morală, să promoveze noul în toate domeniile, să gerneralizeze 
rezultatele cele mai bune, să asigure unireo tuturor forţelor întregii naţiuni 

într-o direcţie unică, a înfăptuirii programelor de dezvoltare economico-socia
lă a patriei". 

lul c:.-<mgr~. secretllrul itencr.l.I al 
pa.i•tldulul a sltual şi de dat.a aceoLS
Ui actt,•!Latea polllico-educ:iU\'ll sl 
culturală. formarea conştlin(ei re
voluţiorun-e a omuluJ nou la nive
lul lnct<>rllor delcrmlrum\I, inseoo
rablll .ni dezvoJUirll e<:anomioo-so
clrue. ol CAurlrll noii orindu!J'l şi 
1·ldkătil patriei noastre pe ce.le mal 
fnalte culmi de progres st civili
zaţie. Slnl trasate <:U o mare ca
paclt.alc prevl~onalii obiectivele, 
căile şi orlentărlle de bază menite 
d asigure lichidarea ră.minerU in 
urmii constotat!i tn acest domenii. 
com pn.r;il ,. cu dezvolt.."U'&o mpid.'\ 
şi puternicii a bn1,cl tehnico-nltlle
.rWe, tr.ansformaroo e<luca\lel. in
vătămtnt ului şi cultw·ii intr~ pu
lernică Curtă a dc-zvoltărJI 001no
m.ico-soclale. care sd-si aducll o 
contdbu\lc tot mnl import.-.nlll ln 
inCiiplwroo oeabâtulli a hâhklrllor 
Congresului al XTil-le.1. n P1~1it-.i

mulul porlldului de Clumre a so-
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NICOLAE CEAUŞESCU 

clelll\ 11 socto.lf1>lc multll:itcrnl dr?.
vnl t.1tc şi in...Untare a Romun1cl 
spN> ·~mun!~m. 

Prin bo~ntul sf1u ron\lnul de idi?I. 
prin <>rientârlle !Wldam<.-nt.ale ce 
fomlneazâ tootc Lnlurlle proccsulut 
de edU!o:n'e u omoiul null. prin 
sp 1Jlnul crncret pc ~c:-1 da 
tut.uror organelor. <mwnismelor :)I 
lru;Utu t lllor cu n'lspunderl ln ac~· 
d\\mcniu, iTK:luslv pres('i. cuv[ntare:i 
tovarăşului Nlcolae Cermsc.scu con
stituie un document dl! incs•tmabll:'l 
\':>loore 1deo1~1d şi po11l1cri. tt-0-
re·icl\ bi pracl:<'O Tocmai de acee:1, 
Cmgresul <'ducn\lei pollllce sl cul
llit'll sockllli.le a hot:irit. ln unani
mii.ale. ~ o udCJple c·1 dot'ument 
pr Jgmmatlc <ii ln rc~ii aeti\il~U 

1><1llllco-educa1ive. de de'LVCJ !tare a 
eonşulntel re\•olutlonare SI !armare 
ll tunului nou. de inlJorlrc ~' cul
li..ril sodaUst~. 
Odată cu derlnirea ob'l>ctl\'el"r 

şi ~ • entărU\lr runda.m®t:lle de bată 

.:.ilc .oeti\rlllllfi pohl 1ro-edUDatl 
«Ullurafo, C•Jngresul a orectzat 
pede ntr1bu\ltle tpcl••rllor ed 
in SQCJ.el:tll'. m modelarea 
cn~.'ll lt. IJl 3c~1unc.J wnrertatl 

<ICZ\'Oltnre a ~'Onşlll n tel noi. 
luUon.ru·e. tncepind cu ~ 
eonllnulnd eu şcoala. ln.11titu\blili 
nr•ă st culturi\. llterolura. 
rad1 .al. tele\•IZiunca. umunlJe 
crea11~. r1rgan zatiile dl' uneres 

A ro:.t Junt în dezbatere $1 
sl.ablllt un complex dt' mASurl 
nite .sa dea un nou SJ D 
Jinpult; .act1vllălii poltt1CO-ldell•B 
c~. să s t1mu1e?.e p.• Ct'eat.atll 
nrld, Pl' maeştrii :;crlsutul. oe 
rel care, 1nu--w1 (C'l sau altul. 
<"On'ribul 1ll inflorirna .splowall 
:i-.mlaneştl. la imtK~utirl!a el cu 
lorilc polltlcc-. monilL' şi el~ 
cnre iw Ulccm icle'tl ~l crez. 

Din nou s-o rel••\'nt C"l1 tt\rle 
•'l.'Ul\enilor Lile.or no;1stre trebui. 
le fle c.u m!terlsHc într-un 



„Un rol important ii au radioul şi televiiiuneo. in tot ceea ce ele redau, 
prin mijloacele lor specifice - · şi mă refer îndeosebi la televiziune - trebuie 
să reflecte mai bine activitatea uriaşă desfăşurată de întregul popor în dife
rite domenii, marile reoli1ări şi transformări ce ou loc în patria noastră . 

Radioul şi televi1iunea trebuie să redea - prin conferinţe, prin filme, piese, 
cîntece şi alte forme specifice - tot ceea ce este mai avansat, să contri
buie la generali1area şi extinderea noului şi la înlăturarea stărilor de lu
cruri negative, să acţioneie in aşa fel incit să aibă o contribuţie tot moi 
importantă la întreaga activitate politico-educativă şi culturală" . 

dln ~-e in 1.'\' mnl ridicul scnllmen
tUI inăl\âlor <11 patrlolismulul. re.c;
Pt'dul pentru lupt.a pe ca.re au 
d1111-o innlnlaşll noŞlrl. in oondltil 
~u de ~le. pentru n aslitura 
un11a tea., llberta·ea sl demnikll~ 
~ului D1.• aici necesii.atea de a 
~ Sfi se cuno.~A nuli bine is-

toria patriei, de a educn oamenii, 
:ndt.~bl llnerctul. să-şi dnslenscă 
1111 intaş11, pe to1l a<:'cla oore - asn 

cum arlttn S«rctarul genernl a.I 
PllrUd.ului - „de-a lu nl(u l celor 
do111 mUenll a u p us întotdeauna 
laal Pl'esu." Interesele poporuJuJ. nit' 
Datrfot, ~Ic Prog1·esulul uconomJcu
IOt'lal !li t uUua·nl nl tll rll . a u asl
::rat cu prpiu1 vieţii ulJltcn j a 
Pf:rulul, a nnţiunli noastre indc-

enlt' !''. Iar oresa are în a
~tu pravln\ă POSlbillll'lll nellml
~. i:otul i!I in tr.<insmllcre..1 in 

ă a me.!>nJulut inai'ipat <11 ls-

lorlel fiind c<.wirşllor. Sl nu în
cape nici o îndoială. putem !a1.-e 
rna l m~t si tn domeniul promo
vflrll cullurU şi limbii wooru lul 
nostru, a acelor vnlori cu un buii.at 
conUnul educativ. de înalt-A si 
nealteratu t inutll arllsUcli şi ldeo
lo~d. 

tnu·-o leglilurii strinsl\. lndlso-
luuUli cu iubirea de patrie se afl!t 
d1'Ugosleo !.:aţă de parUd ul <:<> mu
n lsl. cent.rul v!Ull ol na\lunil. i.ub 
conducerea căruia tn:rn n~lril :.-a 
transformat rildlcal. devenlnd din
tr-un stat agricol i M Polat. un pu
ternic sblt lndu.'>trial-af(M.r. Mol 
cxn<:t, cum atil de pre~n,t rt>lcva 
sc.-c-reta1'll gent.'l'al al parUdulul. s...n 
trecut de 1Jl soclet.aten burRheao
ITl<.IŞlereoscA. impi\z-tllâ ln clase an
t.agonlsle. in ~tl Si sl\:raci, în 
exploatatori şi ast1prltl. la socie
tatea svclalisth m ultilateral dez\ro.J-

NICOLAE CEAUŞESCU 

tatt't. ln aire au fo. t Uchld3le p •n· 
lru totdoouna lnegalitlttlle econu
mlce, socl"Je şi n:.ii1 1n.nle. exptou
tarM şl usupriT-ea omului de ci1trc 
o m, !ilurindu-sc orindulreu socln-
1.lstu, care asigurtl deplina eimllta!c 
intre lot! oamenii muncfl. Curu 
deo.-.ebJre de nallonalUnte. Sin 
realllllU pe care noi, ~ze:.arii. tre
buie sL't la LnUtţlşăm in inlroo~ 
lor plenHudlne. cu mrtl n'ulll.'.I v1-
g<l.'\'J'e, cu o mal puternică ftll'lti de 
expresie. de oonvin~cre. de sensl
billw.re a oamenilor. $1 să relc\•ăm 
mai pregntl.nl ldee:i de mare în
semnătate - subllnL:ltl\ în 11till>a 
rindurl de scere~rul iteneral ul 
J)l1rUduJ ul - că tot ce s-a Llbrll 
şi se !lhrreşte in potrln noaslrll 
reprezintă 1'0dul muncii noastre. că 
nimic ni.I .im primit în dar. nu a 
ciizut din cer. Sll ne ne mereu Vlt! 
in minte chemarea \•lbrnnt! ce ne J 
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„Cultura, arta, toate mijloacele de informare in masă trebuie să pro
moveze act~v principiile politicii externe a partidului şi statului nostru privind 
colaborarea cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială". 

fosL adresntll de conducătorul 
partidului st st.atului ca „presa, in
clusiv presa merari\, si redea. io
b:-o formA m::U vie muncii ş i a.cU
vitat~a creatoare a poporului nos-

• Cru". 
La temelia inlregii munci de Cor

m.are şi transf<Jrmare a omului nou. 
de lărgire a or.lwntului de cu
noaştere şi de sllmulare a POlen5 

iinlulul său de creatle. partidul 
nostru aşe:iză co~ptl.:i despre lu
me ş i viată a clasei muncllo.n1·e. 
materialismul d lalectl<: şi lstork. 
prlnclp!Ue sociallsmuluJ ştllntiUc. 
adaptat la reali tăţi.le romimest,i. 
umani&mul soc1ahst. codul etic co
munist. Presa este datoare - asa 
cum sublinia secret.arul ~cnernl til 
partidului - ,.si combatA cu ho
tirîre sttlrlle de lucruri ncl{ative, 
conoopţllle şi atltudJnJJe lnapolate 
faţi de muncă. de vlatA, de mo
rali, sli promo,•eze noul ln toate 
domeniile, să gcne.rallzezc rezu.lta
lele c eJe mai bune, sl asigure 
un.lrca tuturor forţelor intreirll na
Uunl inlr-o direcţie uniei. a în· 
făptuirii programelor de dezvoltare 
economlco-soclalA a patriei ". Asa
dar, să conb·lbulm intr.-o root largâ 
mlisură. prin sorlsul nostru. I.a ror
mai:rea şi dez.volt.area unei g!ndlrl 
tntemeUite pe cele mal noi cuceriri 
ale şUinţel şi tehnicii si. Cire$1.e. 
inainte de toate in rindu.I llnere
tuJui. SA stimulăm oomenilor sen
tim entul însuDetltor al incrcderil 
in puterile lor. in capadk1tea de o 
se aflUm,a prin însemnate cre.atil 
materiale st Sl)·ii·ii.uale. hotă:rire:1 de 
o nu se impllca n.iciod.ată cu ano
nimatul, cu rutina şi inertlil. indJ
rerent de do~fol in oare lucrea
ză. Cu e..lle cuvinte. impreunâ cu 
şcoalo, cu familia, cu organlzaUlle 
de ma.cili să le sădim mnj puternic 
în conştiinţă cultul mun<:il. dra
go.~tea de pr~fesie. de meserie. no
blla dorinţă de a utopcrfectionnre. 
de .:ingajare in efort.urile de dez
voltare eoooomlco-soclaU1 .:i patriei. 
Avem, de .ase.menea, daitorJ~ de 
a comlxlle mai pulernlc. prin mo
dalltă\ l publicistice adecvale. mis
ticismul sl obscw-a:nl!smul. toate 
acele man11eslări ce injosese omul. 
il lac prizon ierul preJudect'\llJor. al 
conceptlllor retrograde. o nocroolce. 

ln paginile presei se cere in!ă
tlşat cu mal multă miiiestrle omul 
zHclor noastre, un om nou. cu un 
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ori?-<mt lnrg. cu o temelnJcii c.ali
flcnre şi pregătire profe.'! lonali\ şi 
poUUcll. oricind în ml'lsurli . • •u1 :;e
sl1.e7.e cecu ce nu mal cort?Spunde 
rea llliltllor sl t1·ebuic inHU.w·nt. ceea 
ce este nou sl t:rebu1e promov.nl cu 
indrăzne..tll\, in toate domeniile. A
sem"nea onmeni. anlmatl de spiril 
revolu llonar. li Poli inllJnl prelu
lindenl Jn tară. in toate colecU,·ele 
de muncă, ci conjugîndu-se perfect 
cu marile clitorH Sie „Epo11li 
Nicolae Ceauşescu „. El. aceşti on
monl. ~înl, in industrie. m 1l.orll 
marilor sU<:CeSe in indcplinirea inn
inte de termen. la un nivel call
lBtlv superior, a sarcinilor de pro
ductlc. iar in :11~riculturll Căurru-ii 
roo..ltelor bogate. El sint cei ce 
'irulrt\ marile obicclive cco'l:>mice, 
edl!ld ilc wclal-cultu:n1le. notle cor
tlcre. Şi iot el s!n1 cel cc promo
Yeâzil. în c.lclruJ generos .al l"esll
vnlulul nnllonal „Cintarca Romă
nJcl ", crentllle sUlnt I fice sl tchnl
ce. spirilul novator. 

Sarcini deosebite re\•ln in aces. 
con tex l r.adloului si televiziunii. a 
clir::>r C<IP3Clttlle de JnfluMltarC este 
bine! cun .>scu lă spre a mal fi 
nevoie să I nsistăm asuJ>M cii De 
<Ulei sl rl\spunderea lor sooritt'i pen
tru re!leot.ai·ea în eh mal bune con
diPI n actlvllă~ii or.!'llŞc desrăsur.ste 
de înu·egul popor în diferite do
ml'nll. marile iruăptuiri. mulai lilo 
re au Joc in calitatea vlclll sl a 
o..-imen Uor. ,,Radio-ul şi televiziune."\. 
- l{lrlit:.i !tovarăşul Nicolae Ce:iuşe!;cu 
- trebuie sA redea, prin con/-0rLnte. 
Prin filme, piese, cintecc şi alte 
rormc sveol!h.-c - tot ceea ce este 
mal a'\•ansat. sl contribuie la ge
neralizarea şi extinderea noulu.i şi 

la inlJtu:rarea stlrlloJ' de lucruri 
negative, Iii actloneze ln a a fel 
incit 8A albA o conlrlbuUc tot mal 
lmportantA in întreaga acUvllntc 
politico-educativi sl culturali". 

Porn lnd de la obiecl1vcle şl sar
clnUe ~-omJ?lcxe sl.:ibillte de Con
gresul al X1II-1ea al P.C.R .. de ln 
orientările si indlcaUlle sccrelarulul 
genem!l al pnrtidulul, JXll'llclonnm 
la dei:batcrUe ce au avut loc l.n 
Cong,·es - in .Plefl şi pe sec\iuni 
- au annll7dll cu elt!AenH'1 si răs

pundere .actlvlmtea dc-sCtisuralli. re
le\•ind experienţa acumulntâ si rc
all?.iirilc ob\lnule in sfem muncii 
politlco- ldeologke sl culLural-odu-



„Activitatea politico-educativă şi culturală, formarea conştiinţei revolu
tionare a omului nou constituie o parte inseparabilă a dezvoltării economico· 
~ociale, a făuririi noii orinduiri sociale, a ridicării patriei noastre pe noi culmi 
de progres ş i civilizaţie". 

fi de perspccLM\. le;-.ele. ideile şi 

111vlţămlntcJc ce se d~prlnd şi, 
IDll cu seamA. de n le trnnspune, 

ni de ziar şi in emis!un• t =o şi televiziune. cu pasiune 

11 la)ent, cu înalt profesionalism. 
Jllrele forum dclllQCr.itlc-revolu•. 1-

ur ~ l narmDt cu un amplu şi 
eupinz!Lor pro~lm de forl'M re ~ 
cimuJul nou 111 sociel:ăUI SO('laJist". 
dllllll fAuritor al civlU7.-iUel noas
IN materlele şi splriluale. Asa rum 
IUb]lnJe tovarlişa Elen.n Ceausescu 
bt cuvintarea rostiUi la lnchelerM 
luarlrflor C.On $tt'CS ului. „ t r eb u Ic s;1 

O analiză 
de inaltă 

tr ecem c u toati hotlrirC'a la r enll
Zll'rca in viaţ i\ a acestul progrllln I 

i1 racem astfel Incit a ctl\'ltatca 
pallllco-educalivii al albii un rol 
tot m al Important in infiplulrc11 
planului şi a proitl'l\melor de dc:t
vollare economico-social i a $lrll, a 
hnlilrlrUor Congresului al XIU-lea 
al l>arlidulul de tlurlre a sooiellitil 
soclaJlskl mullilateral denollale ş i 
inaintare a României spre comu
nism ... 

l mpreunil cu toll ()amcnii de 
cultură si nrlă. cu inlre~ul acllv 
din domeniul propa~:mdel. ziarlslil 

• apr.of undata ŞI 

responsabilitate 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Romiinlei sacl•tll~'te tşi vor cons.n
«ra intre-aga lor c:>Pti.clt.at.c şi ou
tcre de muncll in!dptulrli cu de
plin succes a istorlc:e.lor oblect!ve 
trasJlc de Congre.~ul al XlTI-lea ol 
purtidu lul. de Conforlnta Nallonală 
ce \'8 avea loc spre srirsltul sces
lui on. a ind le..'.lţiilor si orlenUlrilor 
Iubitului oonducălor ol parlldu1ui 
şJ statului noStl'll. 1.ovarfi.şu.I Nico!.oe 
Ceauşescu, a cft1·u1 operă teore!lcă 
sl e.xemplarA activitate revoluUona
ră constituie pentru no! toU un 
exemplu însuOetltor. dătător de 
noi energii. 

exigentă, 

comunistă 

a activităţii • 1prese1 • 
ŞI radioteleviziunii 

ln plenul lucrărilor celui âe al ///„/ea Congres 
al educaţiei politice şi culturii socialiste 

la cadrul şedinţelor in plrn ale Congresului al 
m.1o al f!duca11e1 politic.- şi culturii ~oclallste a u 
lat C!UVintul, in zilele de J"1 5! 18 nugust 1987, tovn
rlttl Petre CollStantln. dlrcdor general al RadJotelc-

viziuoJI Române, şi Ion MJ&ran. redactor-şef aJ 
zlaruluJ ,,Scintcla •, Intervenţii pe care le pubUclm 
in rezumat. 

RAspundere, 

ln realizarea 

programelor 

spirit militant, 

conţinutului şi 

revoluţionar, 

mesajului 

de radio şi tele viziune 
flrlE CONSTANTIN, director g~erol ol Radiotelevitlunii Române 

Este pentru mine o rlnste s» cx
Prlm. ele ln acenstil înaltă lrlbunll, 
la nurnC'lc lu<'râtorilor Rndlotele
Yialunil romilnC', relP mnl pro(llndc 
llmtimenlc de drug1>slo. rC'-pe<'t şi 
;:un<><iUntJ fn\:\ de tovară~ul 

colat' CcaU'iC''iCU, pentr u tot 
~li ct'• U ni<'Ul !11 face Spre binele 
fl ferit•1rC'u na\iunll noasll'<'. pentru 
:::umru1 t'aU7.t'I progre<;Ulul şi pri
t I tn lumr. precum l ncmărgini
~ IJ!llUudlne P<'nlrn 1trlJn şi 

'l"ltlll pe car<' Ir acordtl pc.rmab:'t lnstiluţici no1i-.tre rn vederea 
epUnirll ln condiţii tot mai 

... 

bunl' a sardnllor ce-i revin ca 
Instrument al parliduJuj de edu· 
ca re 'îl formare n omului nou. 
Exprimăm, de a5emcnca. şi cu 

occsl pl'ileJ, cele mai alese sen-
timente de respect, de inallli 
preţuire şi vie recunoşlin\.i tova
rll5cl ocademlclan ctoetor inginer 
Elena Ceauşescu, ominen,tl\ ~o
nnlltatc polillcA. savant de l arQă 
recunoaştere internaţionalii. pcnlru 
ronlribu\in sa de prlm.'i 1nscmrUi
t.a1e la elabonorea şi fofăoluirN1 
polilicii partidului şl statului. ln 
p1·ogresul ştiinţei. tnvătămintuloi 

şi culiudl l'Omimeştl. pentru spri 
jinul $i lndrumnr«m de z.i cu z.i de 
care beneficiem. as tfel fnctt sA 
ridicăm la cole tot mal lnaltc de 
cnlll.ate şi eficienţii activitatea 
Radlotelevizlunll române. 

Orientările date de conducerea 
partlduJuj - a spus vorbitorul -
·au cl11ăuz.t• lntrcagn noastră ac-
tivlt.a!e. delerminind mut.atii fun
damentale fn conceperea i realiza
rea programelor de radio şi te1e-
vi7.iunc, în conţinutul ')I mesajul 
acestora . 
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Congresul al III-iea al educaţiei politice 
O olenţlc deosebită nm acordat 

şi acordllm transmisiilor <lirectc tl • 
la ev<'nhncnlcle de fnscmnătatc 
na\ională. trnnsmlsil care permit, 
practic, lntregulul popor. :.ii lu 
parte la nceste cvonlmenlc. sA as· 
<'Ulte nemijlocit cuvfntul cald. 
tnsu!lc\îlor ol contlucAtoruiul iu-
bit ~i sUm ot al partidului şi ~1n
t11lui. precum şi reflectării vizi
telor de lucru ale toveră5ulul 
Nicolae Ceauşescu, tmpreun4 c·u 
tovară~ Elena Ceauşescu. ln Jo
caUtii\lle \ârli. n dlnlogului ln ni
vel tnalt dcsfăşurnt ln România 
şi pc:-.tc hotare - momente poli· 
Uco-ideoltl!fice şi educative de 
o loeo;llmnbllă vaJonre, care dina
mi7.eazll t'nergiite creatoa1-e nlc 
tuturor cetă\enilor patriei. 

Un Joc central ocupă tn emisi
unile noastre dezbaterea l<.'zclor 
şi lcleilor orll!inalc, profund crcn
toare. cuprinse tn magistralo <>-

pcră teoretică a secretarului ge
neral al partidului. tovarăşul 
NicolnP Ceauşescu. prezentarea a · 
prorundată a pollticfJ pnrlldului, 
n i nrl lcaţiJlor şi orlen tlirllor dale 
de t'onduc~torul partidului si sie· 
tulul nostru ln vederea mobilizării 
maselor largi la transpunerea e
xemplară in viată a acestorn. 

Emisiunile pe leme de istorie, 
SJX'C!acolele dedicate momPntelor 
de !>(>;imă d in \lia(a .şi Istoria po
porului şi a \llrii. emisiunile săp
liimln;ile „Cfntarea României", 
<'are se 11ifuzenză In prezent sub 
genericu l ,,Omagiul iaru condu
cătorului Iubit", ca şi documeotare
IP 51 reportajele C<Jnsacratc pr~ 
7.<'nlărll măre\Plor realizări obţi-
nute de poporul nostru, tndeosebl 
ln perioada <'rlre a trecu t de la 
Concresul aJ JX-lea al :partidului, 
emisiuni care au devenjl o com
ponentă pennancnlă a programclor 

şi culturii 
noastre de radio şi te 
au reliefat marile post 
cat'C dispune Radlotele 
u îndeplini In condlţu 
bune snrcinilc pe care le 

Sintem conştienţi el 
lotca noa'>tră s-au ma 
nele neajunsuri, lnd 
prlveştt- calitatea şl 
programării unor em 
relevat vorbitorul 
pe deplin criticile şi 
formulate de ~tarat 
al p<1rtidului şj fn cadnJt 
forum. vom promova cu 
fermi tate fn emisiunile 
spirilul militant, 
eombativitntea faţă dt 
stările de lucruri nesalive, 
ţiona cu t oată răspunde 

lmbunătă\lrca oontJnutulal 
melor de radio 'iÎ te 

creşterea alractiviµtiL 

Datoria de a inf ăţişa mai amplu activitatea 
economico-socială şi politico-ideologică originală 

şi in continuă imbogăţire a partidului 
ION MITRAN, redoc:tor-lef ol 2lorului „ Sd nteio• 

F.venlmcmt trăit intrns ue lntre
Jtul Pof>Or, actualul forum, parle 
componentă a originalului ~lstem 
romanesc ni democ:ra\lel revolutl
onare, aduce ln aten\le, prin conU
nu'ul magistralei cuvtnt!ri a tnvn
rllşului Nicolae Ceauşescu, ~prccl
crl. teze ,şi orientări de amplă cuprin
dere şi o bogată semnlfit'Bţic pentru 
viata materială şi spirituală n na\ i
un ii, pentru viitorul el, definind eu 
1 impcziml' <;I nunn\nt rolul şi func-
1iile edU<'n\lci polltlrc, ale culturii 
-rnciali~tc. fn nC?ccsara lor unitate 
rJinlt'clkă o;i lntcrr<mdl\ionnrc J)<'r
mancntli <'li prad ka social li . Sus
\ in întru totul arloplnrea sa C'O do
cumcnt-pronram nl actlvluttil 
ldcologJre şi exprim angajamentul 
redactlel 1Jarului .. Scin~ia" şi al re
viste! .. Era socialistă" de a milita 
pentru consecventa lui înfăptuire. 

Prodigioasa operă teoretică şi 
practi:ca a conducălorulul t>artidu
lui ,şi 11 tntului no..,lru - profundă 
analiză o proceselor c;ociale, apliC'o· 
rc cr<'atonrc a adc\lărurilor gene
rale la <'Onrli\illc ţării , ale lumii 
1lc azi. cxprcsfo a unej eminente 
capncll~U de sintczi\, de inl ulrc şi 
nnllcipnrc - w lmpllneşte sub 
ceo mol frumoa<;ă fntruchipar<' ce 
o ponte C'Unoa5lr ~fndirca sodat· 
pollllcă : trans formnren ci tn c:l!.
!Auză a notivitiiţil constructive 11 
poporului român. Este o vie sa
lisfac\ic, o tndreptAţită m lndrle 
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palriolldi :;:i <'onstatiim cli tn gtn
clirca soc.Ială a epocii. tn şUin\clc 
poli I icc contemporane s-a incelă
\rnil trainic o prcstigioru;~ eon
C'Cp\ic de relerlnţ3 C<' poartă nu
mele ilustrului său Ionda1or : doc
trina Ceauşescu. 

AceC'aşl abordare ele larg ori· 
1ont fundamrntează strategia mo
demlz.'irll lntregli noastre socic
t:i\I, urmărind. cn o linie con
stnnHI a fn riolrll inaugurale cu 
p<-slc douâ clcccnil 1n urmă, pcr
frc\lonarea mal rapidă a vieţii 
cronomlco-soC'lale, a organizării şi 
conducerii el, pe temeiul Impetu
oasei ·revoluţii tehnico-ştlln\l fke. 
Cursul ascendent al modernizării, 
i.ilunrr n tul la nivelu l preocupări
lor mondiale beneficiază fructuoo; 
ele \'aloroasa sa orien tare şi con
tribuţia directă. de tnal lA com
pclcn\ă a tovarăşei ocndcmlclan 
doctor inginer Elena Ceauşescu. 
r<'mlll'cabilă J"lf'r.;onalltate poUticA 
<Ji o;tiin\Hică. rle numele căreia 
sfnl legate organic importante rea
lizări ale socletă\Ji noastre, că
reia ii aducem un respectuos oma
giu. 

l n continuare, referindu~ I:· 
aclivilntea rolectivulul redac\io
n;il al i larului „Sctnteia'' şl revii.
IP( •• F.rn socinllstA" , vorbitorul a 
arătat : „Sub auspiciile concepţi

e! profund novatoare, umanist-re-

\lolu\ionare cc dă senii 
major Ji ber~\U ele 
toate domeniile, Inclusiv 
cisticii, eol<'CUvut nostru 
nai. rlrpâşind mol botArlt 
tele de rcpcUţlc, ue a 
inţelegc <'ll are daţoria de 
(işa mai nmplu activi tatea 
mlco-~ială şi polltlco-
orlginah'i şi Io continuă 
re a parlldulul. ca centru 
nAţiunli, \llaţa tumul tuoasl 
Pi, ele a no\lona mnl d lclent 
promovarl'a noulul. 

Pornind d<' la aprcmerea 
vit căreia propngamla n 
clotorin sll ;\rate cu toati 
ten că socialismul nu 
marş triumfal. el un neta 
drum de muncă şi luptl 
\ionară. onoraţi de a fi 
cari al revoluţiei". ra 
zct:ir la lu rlîspunderlle 
fncredln\n(c, dei;prindem 
ca ncce~nra gcncrallzare • 
rienţcl innintnte, fndcosH>i 
conomie, de la .,ateller 
min lslcr '' - MJm ~ spWle 
nu fie lnţeleasll ca dimJn 
i.pirilulu l critic. a nalitic. 
tic critică, ocolirea aut 
<'are-şi mai fac Inc uneori, 
~I pot li, !n oricie domeniu. 
vlID Jn "COh'.!n inlţinUvel, d 
llzatoare şi nu de puţine ori 
păgubitoarelor mentalltă11 
fiealive sau de a utomul\ 
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al III-iea al educaţiei politice 

1 „1 umr. n<' pr.·ocup'i1!1 de 
tA at't' a. jvcllilul l rorctl('<>·1cleo-

~':.11 :Ubllcl!.l~cil. spr~ :i con
JNIC. mal activ, 1mprc~na cu nite 
lflllU1 a l<' vlr.\ii iMoloA1r1~. cu_ cer
i.- din şliinlclc soclalt' ş1 po
---pe care 0 dorim mnl rod
lftlte.1 dariflc:ire:i şi aprorundar::-u:Or teze escntlnlc privind 

cdiCirorcn noii orlndUirl. pt"rspt>c
tivclc pror~~ulul rcvoluţiunor 
mondlnl". 

ln tnchclt•re, vorbitol"ul n "i>US : 
.,Pt'rnlll<'\1-mi 4'il linu .l!h•' anga-
jnnwntulul rr.<lnclorllor .. Scintell" 
')I •• F:rel s()c•iulii.lc•" <li.' n face din 
Iicrarc num;ir llC' zlnr ~I Te\•lsl:i o 
\' Îl' lrlbun.'i cit' clC'zbatt•rc -,i p romo-

şi culturii socialiste 
\'nTc a pollUcll partidului, a ideilor 
~I asplra\Ulor de pRcc şi pros:res 
ale lumii de m:l, o oglindii o efor
t urilor creatoare ~I i.ucce:.clur is· 
lorice tn dezvoltarea patriei, un 
instrument de mobilizare n cncr
~iilor na\iunil pentru continuu 
fnlJorire o Uomânlcl :.ocinliste''. 

ln secţiunea Congresului pent;U' problemele 

âin domeniul presei, editurilor, radioului şi 
~~~~~~~~~~~~~~~~-'--~~~~~~~~ 

tele viziunii 
J)nli,urale lnlr-un spiril ci<' 

tDaltl l'e'lponsobllltale C'nmunl..,Ui, 
9D1ririlc 'IC<'liunii au prilejuit o 
~ a acUvllll\11 dc!tfll~uratA 
~ ..um fn domeniul presei. edl
iarilor ~I rndlotrleviziunll, subll
ldllldU-!!e faptul cll tnl real!a prr!ln 
dfll '8"' noastTă. beneficiind dP 
fndrDmArlle şi 11fndlren clarvAzi'l
Solre. mereu fnnoitoare o secrl'
llrUlul general al parlidului. a ob
lllNl reiu.ltate bune fn propagarea 
jiolltlcll par!iduJu.I şi statului nostru, 
ID rldlcarea nivelului nollUc. ldco
laclc 1i cultural al maselor. 

T9S1 •orbitorii. tnlr-o unitate do 
....U& ln Jurul partidului şl al 
--.natul silu Jl'Cneral. şl·au cx
..-i depllna adnlune sl apro
me taţi de maglslra.la. cuvintare 
hlUtl de to v a r l ş u I Nicolae 
....... fn dcschJderea Conrre
.... educaţiei PollUce şi cul&urll 
llllalilCe. exemplu de anali.zi ri
pnlll, lucldl. din care se dcs
llllDd ortcmtlri prOlfJ'amatlce de cx
elMle-•I' lmportantl privind for
.._ conştiinţei socialiste, ?'olul 
lllhHlţll 1>011Uco-ldeo1o~cc şi cul
.... -educalivc ln aslirura.rea mC'r
~- lnalnte al socleh\111 noastre. 

llllV·llD deplin consens de ~ndlrc „ YOlntl ou toU luCTiUorll <lin do-..u1 prese.I, editurilor, radioului 

şi tclc"izlunll. ziariştii care a11 luat 
cm·inlut nu manifestat cele mat 
ult'Si- sl calde sentimente de sthnl 
.-sl dragos te raţă de c~I mal iubit 
flu al naţlunil noastre, lovarlşul 
Nic.olac Ccauşesou, clllorul Româ 
niei moderne şi au exprimat ner
blnlea lor rccunoştlnti pentru aten
lli\ şi indrumirlle conl lnue pe care 
secretarul general ni partidului Ic 
acordA muncii de presi sl propa
gandă. El au adresat, de asemenea, 
cuvinte de inalti consldc.raUe 
tovarA5cl academician doctor Inginer 
Elena Ocauşcscu, eminent actl
' ' lsl al partidului sl statutul nostru, 
penlru sprijinul permanent pe care 
il acordl d czvoUlrll ştllntcl. invA
liimintu lul şi culturii ln tara 
noastră. 

ln spirit critic şi a utocritic au 
fost reliefate tolo.dată ncnjunsurHc 
c-urc se mani festă fncA fn presa 
noastră centrală sl localA. ln rn
dioteleviziune şi fn edituri. me11-
ţlonlndu-se faptul că nu fnlol:clca
unn mijloat'cle de Informare tn 
mru;ă au reuşit c;l\ nborde.zc şi să 
N'flccte tn mod corespunzător 
problemclr noi. olc clezvoltilrli rco-
nomict', şllln\ei, culturii, că i.fnt 
tratate ln„uflclcnt problemele cc 
l\C ridică tn noua etapă ele dt'T.VOl
lare culitnll vA a economi el nnţlo-

nalt', a ''Ît'\ii soclal-poUtlcc a pa
l riel noastre. 

I n cuvfntul lor, pnrtlcipan\ii s -au 
nngajat sli-ş i intcnc;lfice e forturile 
penlTU a rellectn ctt mai convin
g§tor tn paginile presei, tn emt
siunilc de rndlo şi tclcvizi\Jnc mll
re\elr. re:ilizâri al(' poporului nos
tru, 'faptele de muncă comuniste, 
pentru a face d in publici tlcă 
asa cum n cerul tn repetate rtn
ciuri secretarul genernl al partidu
lui - o tribună de n firmarl.' a spi-
1ilulul revoluţionar, conferind de
mersului zJarlstic for\a de a ex
prima clt mai fidel munca eroica 
pentru inftlptalrea istorlcclor hoti!
riri ale Congresului al X·llt-lea ni 
partidului, a Programului parll
ciulll.i 

Au fost abordate. ele asemenea, 
unele probleme legale de perfec
ţionarea $lstemulul de pregătire 
profesională a zJarlştilor, de spori
rea ef.icientcl economl<'E! a presei. 
de îmbunătAtlrea sistemului de 
e,lifu1,arc a publlcaţlilor penlru ca 
ac<'~lf'a ~ ajungli cu mal mare 
promptitudine la cililor! . 
Publicăm, ln continuare. sub o 

formă prescurtată, tulirile de cuvint, 
la nceaslA secţiune a Congresului, 
ale 7Jariştilor d 1:l presa centrală şi 
locnHi. 

Vom acţiona astfel ca fiecare ziarist să devină 
un activist cu o inaltă 

' • adevărat militant 
conştiinţă 

revoluţionar 

politică, 

ADllAN IONESCU, preşedintele Conslllului Zia ril1ilor 

Ziariştii romiini s:int mlndrl cin 
~ f1 f()St şi de a U martori sl par-

P&ntJ dlTeell la l<>nte martie in· 
~~i sl innoh-1 care. in ~inii 
7:.:.~1- de cind tovarăşul Nicolae 
~ se -află in frunte.a parU-

01 !l o stalului. au schimbat rn
~ •n!Ciţlşarea tlirll. au ridkal 
a un nivel m~u mal tnall call
i.tea \•le\li materlrue şi spirituale. 
~t1turar locuitorilor el. a u ronre-

0 nouă demnltale întregului oos-

tru p0,por. o nouA sl .strltlucllii imagi
ne a .R,om~niel socl~Uste ln lume. 

Dntorum secretarului general al 
particlu)ui. tovoră uJ :\koln<' 
C'enu..esru, o ronct'p\ic unitnrl\. 
i:rencroa.sli ş i umanl.,.tă p1•lvintl ro
lul presei ca putemlcâ forţă s<>c.ial
politică, orlentâl'I şi indlcatli fer
me prîvind mLc;tunen ţtcestela rl<' n 
c-nnlribul la cultivarea valorilor 
ineslirru\blle ale patriotismului so
rlnli!>t, 1-c,·olutionar, de a lupt'1 cu 

t'nergle ::I dăruire pcotru triumful 
noului, al concepţiei ioevoluUonare 
rlesprc lume şi via\li. pentru com
baterea unor fenomene şi stări 
de lucruri negative ce se mal ma
nifo~lâ încă tn diferite domenii. 

Avind în vedere rolul lmP')rt:.ant 
pe ca1-e partidul 1-.a lncredinţal presei 
in i;ocletalca no~lrll . tTebule sli re
cunoaştem deschis. in :;pirlluJ unei 
înalte autoexlgente comuniste. cli 
mai avem indi mullc de tăcut pen-

7 



Congresul al III-iea al educatiei politice 
tru a răspunde pe deplin sl in 
cele mal bune oondJlll sarcinHor 
incredintdle, că in activllatea noas
tră mai exlstâ o ser ie de neajun
ii;url şi neîmpliniri, am la nivelul 
conccp\iei, crt şi ln nceln al elabo
rării publicatUlor sl emisiunilor de 
radio şi televiziune. Nu intohlMu
na ziariştii noştri .abordează pro
blemele esenttalc ale constzrucl1ci 
socialiste. aspectele cele mal strin
gente aJe actiua.Jcl etape de dez
vol Lare aillliatlv·.iint.cnsivâ n lfinl. 
nu funcţionează ooost.ant spirilul 
de tnltLalivA al presel pentru i;(C
neraUz.area noulul şi combatere.a 
!ermă a unor slăl'I de lucruri ne-
11o:nive. 

ln spiri•ul aprecierilor şi oricn
tftri lor Cormulate de secret.Oirul l?"
nc•rul al parUdului fn nmpln "" 
expunere pre:zenlnlă ln Nlcirul nc
tunluluJ Congres. prjvind ansam
blul muncii p olllico-id<'ologlcc şi 
cullural-c<:lucalive tn etnpo istoric i 
actuală şi in perspecllvi\, in telegem 
5i mai bine nec~l+atea de a ne 
mobUi;-..a ln vHtor t.oale resursele 
ele gindlrc şi crca\le, pentru a 
imprima lnlregii noastre nc-tivllci\I 

, 

o cnlllnlc nnuă. ~upr.riOnr.1 1 ci" 
imbosaţi continuu tonlribu\it1 prc
:r;ci scnse şi nudio\·l wnl.~ din 
Romfinia ln promun11·c<1 !ipl r ilulul 
re\•olutionnr, la c:k•1vollnr•'rl C'tin 
~1in\ci .:,ocluUc,tl' u n1ilsclm· lari.~1 
tic onmcni. ln rom1nren 5i afir
marcn multllatrml(I .1 1x•r-,onuli
tll l ll omului nou 

Orgnnin1\Ule de partid. organele 
colective de oonduccre d in orc.-sr1 
şi r-adfoteleviuune, Consiliul Zla
iilşt.llor se angajeuz~t in fala Parll
dulul, personal a sccre1.;1n•lui s:ene
ral. tovnrăşul Nkot...e Ceau.sesc;.1. 
ctt vor ~cUona cu !erm.lt.utc sl răs
pundere pe·1tru a sporj r<mlinuu 
ror1a construcllvfl a cuv1nlulu1 d!
ruu1t in l'Da<>e. pentru a elimina cu 
deslivirşlre alx>rrlărllc supcrrtclulc 
snu f<JrmoJe care se m."11 pr.acUcă 
uneori. pentru a consolida nein<:e
~t legăLUM dlrecd1 a z1.iristiJor cu 
vLa~. cu problemele mereu mnl 
comple~c ale p r(•ductici matc:-L"li.! 
şi crea\iel spirllunle. de? .:i tn11ita 
permanent pentru ~~i1,area m
p ldl\ şi eficientă o eXl)ericnlci ina
in to~e, pentru promovarea noulu11n 
!.oale domeniile. 

şi culturii 
V"'m aetiorni ast:!et ea 

r lsl al presei noastre 51 
..ic.ivlM cu o inallă 
lilicll. un mlll t.anl 
nngnjat cu toate res 
glndire sl talent tn 
neabătută a polilJcll ln 
lerne a tllrli. 

lncrederll arat.ale Pl'eMil 
trc conducerea P3l'ttdul\lf 
tulul prin desUlntmea, 
urmă, a cenzurll. act 
cc a ronCerit noi di 
mocm\ iei soclaUste. . rol 
in construc\la sOciallşm 
rlispunde ou cea mnl 
l.atc politlcA şi morali. 
continuu splrilul de 
cxl~enţă al tuluror llll"lrAt.,.. 
p1·esă, inturlnd .şi pei:.f 
Iul şi metodele de m 
ganelor de oonducere 
ln.st1tulille de pre.sn, 
asl!el. pe depllnşl rea 
dlllile oonc.rele. largile al 
pnslblUtă\i de expr~ 
owt.cntică şi demnă pe oare 
sislcmul democraUel 
liste. 

Implicare responsabilă 

al oamenilor munc 11 
in 

de 
efortul cotidian 

transpune re in viaţă 

a Programului partidului 
IOAN POPA, redactor-şef ol tlorulul „Drum nou" - Bro~o11 

Partidul a hlcredlnţat presei 
marea ş! complexa răspundere de 
11 fi un put.eroic Jnstrument în pro
cesul de ln!ăptulre a poliUcH in
terne sl externe a partidului şi s~
tului n ostru. o lribunli. a experlen
tci înainlate, a democraUei noas
lt'e socialiste. re\lolutlonare. 

Noi. ziariştii b~ovcnl. ne des-
fl'î')Urăm activitatea tnlT-o \ ' <'-

che şi prco;tlgioa!lă vntră de 
cultură şi cMJlzatic - undr 
Coresi a tipărit primele cărU cu 
slovA românească. unde cărtu 1'o.rl 
luminaţi au editat. in perioada pre
găutoare a revoluţiei de ila 1948. pu
bllca\ IJ puse nemijlocit :în slujba 
in fllp lulrli Idealului unltătii naţio

nale a românilor. Astăzi. în Epoca 
de mărci le şi glor ie ce poartă nu
mele tovarăşului :-Jlcolae Ceauşescu, 
cind rlbnurile dezvoltării socialiste 
sint dintre cele mai ridicate. la 
Braşov îşi desfăşoară actlvitalca un 
cotidian. două gazete săplăminaJe 
şi o 1·evlslă lunară de culturii cu 
activi late editorială p1•oprfe, avînd 
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un tiraj de aproape 100.000 exem
pla1·e la o aparlt ie. Gazetaru co
munişti b1•nşovenl. conşllenU pe dc
pUn de înalta misiune? cu care au 
fost investiţi, sint lmpJie11\I eu in
li•e<iga lor fiinlli în eiortUI cotidian 
prin care puternicul ch.>t;işnnenl al 
01·ganiza\lei judc\enc ck p.1rtld, toţi 

oamenii muncii. inlr-o slrinsă uni
t.ale, tr;m.spun in \•la~ măreţul Pro
gram al partidului. obiecU\1cle isto
r ice adoptate la Cong1 cs11 I al Xllt
lea. 

l n acllvltntea P<' care o desfăşu
răm am avut şi a\•cm nu o datâ 
sat ls!nc,la muncii îndeplinite. rc
zullc1tele oblfnute de mullc colec
Uvc de muncă frun~ lncorPorind 
şi slrădanln noaslrA d~ mai bine. 
Tot a.st.Cel. ne socotim părtaşi. răs
pum.Atorl şi clnd e vorba de insuc
cese, lipsuri şi rămineri in ur.-nă. 
N-nvem dJ'eplt.11 - conslde1·r1m noi 
- să no declnrăm mullumlli doar 
dnc.!l realizăm beneficii la planul 
propriu de venituri şi chellulell. 
Ştim cl:i munca noa.o;W-ă poate II 
apreciată ca eficientă n umnl in m.ă-

su1a jn carc judetuJ jşi • 
ntmic. lnte;;ral. sarcinile 
vin. Iută de ee, conşt.ienU 
lui important. ce revine j 
nostru in dezvoltarea econ 
Uonale şi de obUgaţille 
din aceasta. subllnlate fn 
sebit cu prllejul n 
atit de !ructuoaselor vizite 
prln!I~ in judci de tovarAşul 
Ccnuşescu, vom face totul 
creşte, zi de zi. forţa de 
a ziarului. 

Jn încheiere. permltetl·ml 
şl eu două propuneri : 

1. Să se studieze posibWta 
ganizăr11 unul i.istcm unitar 
fec\i<mar<? periodică a P 
pohllce şi profesionale a zi 

2. tn ţară au !ost asiml 
ric l nf:rea~n de tehn<>10lil 
~erlale. folosite cu toarte 
zultnte în infrcprinderlle 
Clce. SoliciUim din partea 
de r~sort un e(ort supli 
mni multă aten~ie la 
unei oallttiU corespun:~*' 
specisl a zlncurilor. a 
1,rrnl lce, de care depinde 
condlţU bune a zi&J"el<>r. 
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Oglindirea muncii plină de pasiune şi răspundere 

8 
oamenilor din aşezările Oltului 

IMILIAN ROUA, redactor-şef ol ziarului „ O ltul• 

coPfUen\i de marea ri\spunde:e 
1.0e presei tn Lr~nspun~nm m 

Cii rev progrnmului Jdeolog1c, . ra
vllli a Conuresului educa\1ei puliporti:i cult~rtl soci:iliste că. slib 
::Su~eh aemiJlocltă n Coh1itetu
WI ;udetean Oll ol P.C.R.. colegiul 

redJlctle al 1Jnrului •. OltuJK a 
:wal ln centrul prcocupiu llor sale 

ro runcticl fol'rnatlve a cle:U1u1 publltlstic. Zl~ul n oglin
.it munca plinu de 'J)851unc şi răs
~ a oamcnlwr din nşel'ii1:lle 
(JltuJul. eforturile lor creatoare m
eun111>ate cu innllelc titluri de 
•• al 1'Jun<'ll Sociall'lte'' . şi de 
:- a l Nou ltcvolutil AgTu.re' '. 
,...ie de muncă au fost tr.atnte 
la •eptura lor lndlsolubllă cu cei 
ce Îe fAuresc - în tripla tor call
llte de proprietari. producători şi 
f)enl!llclal'i III vnlvl'llol' materiale. 
Prin repcll'laJe, mese rotunde. ln
ttnlutl, anclH!te ou rost in!ll\lsate, 

de ASemenea, p1:eocupărlle şl rezu1-
totrie muncl1 organelor şi organi
za1illor de pa.l'tld, ale tuturor ra~to
rilor t!<.lucnlionali pe linia promo
vlu:ll spiritului re\•olutionar, a cd11-

căriJ tlnm"Utulul prJn muncă şi pcn
lt·.1 tnuncJ, a in~uşilil şi apllcărU 
normclor muncii ş1 Vle\11 comuniş
tilor, ale eticii şi echillllli socialiste, 
p1·1n miJloace spec!Ilce lncluztnd in
Vă\l\mîntu l idet>1ugic. actlvll.atea 
unlversil.â\ilol· culh.lral-stllnjl.flce. n 
1ut11rM .:işezltmintelor d in domenii
le în\'utămintulul. cullu1·1i şi artei, 
m11111feotitrilc cupmtse în cadrul ge
neros al inna'.~lul FesUvnl TU1ţionu l 
ni muuan şi c:reallel ,,Ctntarca 
R t>mllnlel" . Remcmodnd îMii împll
nlri lu in l)lan pollllc şl profesional, 
n u putem trece cu vederea cii în 
activitatea noastră s-au mani!eslat 
Şi unele netmpllniTI. DeC.1.anşarea 
unor acţiuni tle pi.:~. a unor ru
brici nol a vudil, uneori, l'nt'i'rzierl 

nejustl!lcate ; alteo1t1 s-a renuntat 
uşor la unele e.xpcrienţe valo1'0a
se ori .nu le-a rost urmărită Clnaii
tatea. Sinl acestea citeva neajun
s uri in munca noast.rlt pe care ne 
ango.tJăm să l.e· eliminăm .neînbirzlat1 

•astfl!l incit organul de presă al Co
mlleiulul judeţean Olt al P.C.R. 
să-şi indepllnească la un nivel su
perior mlshmea încredinţată. 
Ţinînd seama de iipeci!ioul mun

<:li activiştilor de presă. de contTl
hutia pe l"are presa este chema~ 
să o adudl la educarea oamenilor 
muncii, lu făurirea conştiinţei so
claliste. propun : 

- reluare.a acllvllâţil de perfec
ţ ionare a pregăti rii profesionale a 
1Jarfştllor. pe plan centra1 ; 

- realil'.art:a mai multor schim
bw·J de expe.rientă co lucrătorii din 
presă ln redactil şi unităţi eco.no
mico-socJale şi cultural-educaţlve. 

Cunoaştere mai a prof undată 
cu care se confruntă unele 

a problemelor 
colective de muncă 

AUUUA BERARIU, rodoctor-şef ol ziarului „Dobro9eo nouă• 

Pl'flla comuni~tă romanească iŞI 
lndepllneş(e nobila misiune de sll..l
jllor devolal al Partidului Cornu* Rarnân, relevlnd cu pnna in
sullell\A a cronicarului glorioasele 
llbblz1 ale celei mat ferti le epoci 
dia milenaro Istorie a paMei -
..lpoca Nicolae Ceauşescu" - in
lllPDd. pas cu pas, dialogul secre
tlrulu1 general al partidului cu tara. 
• oame.ntt săi harnici, dlfu~fnd in 
IDiia fnţeJepcitane.a, o:larvizlunea. 
<uter.anta, orlglrutll lat.ea ideilor sale. 

Orran al Comitetului judeţean de 
lllrlld. ziarul " Dobroicea now\" ex
Pdml glasul comuniştilor, ol tu
t•r locu1torl)or str.l:lvechlului ţi
nut de pe t1irmul milrll. ogltnd lnCI 
CU fldetitale şi implfotndu-se activ 
fa Jlnlfundele p refaceri revolutlona
re, hl ctitorille ulllmllor 22 de ani 
de dnd Ja cirma tării se afHi to
V~J Nlcolue Ceauşescu. 

1n lumina documentelor Congre
MIJuJ al XUI-ka al partidului, R 

1-elor şi oricnlurllor subllnlal.e de 
teclretaNI general al pat1ldulul. co
teslul de redacl ie. inlregul colecllv 
l\da:uonai al ziarului „Dobrogea 

nuuă" îşi 1:>rlenteG2li act.I vltaten în 
<lh·ectia mobilizăt·ll oamenilor mun
cii 111 renllzarea marilor oblecllve 
de de:cvollnre economico-socială a 
judetulu1 Constant.a, generalizarea 
e~:perlen~ei inlllntata a organelor şi 
urg~n1za1Jil<>l' de partid. Organii!'im 
1>erlodlc deplasftrl ale întregului co
lectiv redacUon11l in unităţi eco
nomice şi in constlli agrolndustr!a
it:, intîlnit·I de lucru cu posturile şi 
subrechi.cţlil~ voluntare, iar la s~
dlul 1•edactlel, cu facto1·1 de rAs
pumlere d in domeniul transportu
lui maritim. din lurism şi agricul
tură, cu cel care concură Ja difu
:i:;u·ea ziarului. Am căutat sll reall-
7.llm astfel un f ructuos sch'lmb de 
opinil ş[ o cunoaştere mal aprofun
dot.1 n problemelor cu care se con -
iruntA unele ~e sau colectiv?. 
ne muncă. ceea ce ne-a aiuls> 
în Iniţierea unor noi rub1'l"i 
sau ac.tiunl de presă. tn Pt'
rlooda 1 Iunie - 30 sept:embri" 
inl.regul colectiv redacţional e•te 
anLI enat fn aparJtia suplimentului 
estival „Liloral1'. cotidian a.flaţ la 
a 17-a ediţie, cu un titaj de 35.000 
exemplare. Menţionez că suplimen-

tul, pe catre îl considerăm un suc
ces pubilclsllc. se vealizeailî prin 
dublarea erorturl101· fiecărui mem
bru a l redacţiei. analii într-o !ru
mons{. competiţie pro!esională, La 
care se adaugă, f iresc, rezultatele 
economicQ.-!lnanciar e obtlni.ite de 
cele douii publlca\.li, cu beneficii 
~le plan. 

Dar anaJliele efectuate în co1e
glul de redacti<!, în conslJiul ele 
condu<'ere şi în adunăi:ile orgahl
zatiE!l de partid au sllblln'iat că în 
a ctivitatea noastră se mai menlln 
incă o serie de neajunsuri şi netm
p1tnh·i. că unele materiale sfnt lip
site do vigoare sl Qrlginallţate. nu 
au su!iclentă fo11tii de generoUzare. 
Sinlem hotArîţj sii ne 1ntenslf lcl\m 
eforturl1e pentru a imprima artico
lelor noastre un mal pregnant ca
ract.er mtl1tnnt. pentru a lărgi te
mulica abordatii, pentru a g~s! noi 
modaliUiU concrete de reflectare a 
.realitiîtllor judetulul. pentru d iver
sir'carea genurilor ga1.etăreştl. 

CtinŞtienţi de aceste neimp1inlrl, 
sîntem hoUirîţi să hiUptuim exem
plnr sarclnHe ce ne revin. 

' 
' 
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Calitatea publicistică este un factor esenţial 

al succesului actului de educat ie ştiinţifică 
CORNELIU LEU, redactor-şef adjunct ol reviste1 ,,Contemporanul• 

Pentru noi, oamenii de cultură, 
activişti dăruit! fenomenulul cul
tt.l:ral, creaţiei spil'ltuale şi propa
gării Ideilor înaintate, nu există ţcl 
şi rost mal JmJ>(>l1la:nt decfl să 
trecem la in!âptUirea unor aseme
nea idei de valoare Jst.orică - Idei
le ex,prlmate .în cuviint&Tea cu 
care ne-a onorat secret.arul general 
al p&rlidulul. preşedintele Romă
nleJ ~te. tov.orAşuJ Nicolae 
Cea u. 

V rblrul şi ca om lmp)icat ln 
el.Qbo:rarea Tevlstel „Contempora
nul" - cea mai veche revistă de 
educaUe ştlinU!lco-materinUstă d in 
iarA şi poale chlar una dintre 
cele mal consecvente din lume in 
acest. gen, .referltor la parlinlkltea 
creaţiei &l'llstioo. cu actul el de 
angajare, trebule sA recunoaştem 
le modul eutoaritlc faptul d . !J
ind condiţionau de o permanentă 
selec:tJvttate in ogllndiJ'ee !enome
nuluJ cultural, revista „Oontemi>o
ranul „ a maniies1al oscilatu. Osci
latu intre aboroarea tearetkA. Ja 
nivelul dezbaite.ril de idei a crea
pel ~ce. şl celălelt: aspect, ur
mărirea „pe vlu". adld prea des
criptiv, a ecestel act:MtA\J. ImDllcit. 
aceste oscilaţie au !Acut ca nu in-

totdeauna să poală fi relevate tră
sA1 urlle de esentă ale acluluJ de 
creaţie, Hpslnd comballvllotea fală 
de opoUUsm. medlocr llate. non\'a 
loare, l'eluglu în atemporal. căutt\rl 
de estetică sterilă. Nu am Jnnuen
\.at lntotdeau.na creaUa s pre coman
da.>nenteJe Politice pe care ea le 
ere. nu am oombAtul .su!iclent ac
tele de grat uitate artisticii. De 
asemenea. ®că în d-Omeniw lslo
rie1, al economiei al altor stilnle 
sociale, colab<ratorll .no.stxl au adus 
contrlbuţll pei-unente ln afirmarea 
unor Importante adevăruri. ln d o
meniul filosofiei nu am reusll să • 
găsim colaboratori combativi. de 
m ulte orl arUoolele dez.bătind teme 
atcmpon.ale sau r6mase în urmd sl 
neajungind astfel la comentare.a în 
spirit critic a unor manifestări 
noc.lve în ! llozoila contemporană. 

Pennitetl-mi să lac două propu
ne1 I : in primul rjnd solicităm orga
nizarea unel discuţii cu toate foru
r ile responsabile prjvind difuzarea 
presei in întreaga tar.A. aUt sub 
aspectul sl.s'lemulul ln general. cit 
$1 al unor llpSurl eare lmpledku 
de mutt~ oTJ publl.oa\ii~e st\ o.lungă 
tocmal Io acele categorii de cititori 
cărora le sint adresate sl care nu 

reuşesc să le ic4seaacA. 
'<I-test domeniu o d04Na:Mi 
piă pe care o Uneai 
celor în drep t. 

A doua propunere 
expertenla acumulatA de 
lal>otare cu forurf oU 
Lrale cum este Academia 
Sodall:.le Romuma aau 
de Ce1·cetărl Economice, 
cal mulle dintre d 
flec urganlzate de aceste 
nu lnloldenuna te xtele 
formulilrc corespunzA 
as.!fficnea s1mpozioaqtt '1 
comunicări sinl de iea1 
nnd o Imagine e:<acll. 
aresul~1 cercelArU, 
că ar tl necesar li 
C.N.S.T. o cenlr~ 
manifesUrrilor slllnUflce 
informindu-se publlaa 
cla llt.ite. poate şi unele 
radlo/onlcc. ele să se POll 
mai devreme în ela 
rialelor. sporh1d din p 
dere pubU<:lsl!c val 
De această calitate p 
atracllvlt.atea prezentlrtl 
bllltalea stUulut. depinda 
ori succesul actului de 
lntlUd a cltltorulul. 

Beneficiem in 
realizări ale 

deplină egalitate de măreţele 

Epocii Nicolae Ceauşescu 

VASAS FERE..tz, r~octor-~ef ol zlorulul „Megyel Tuk6r'" - Covasna 

Şlim prea bine. cu toţi i . el în clp!im a devenit posibil dator1Ui 
lara noastrA au fost puse. in anii i'mpUnlJ·ll celorlalte componente 
care au trecut de la istoricul Con- ale comple.~el slrategil revoluţlona
gres al lX-lea al partidului, teme- re sintetizate de sec.i·etarul general 
lllle multor edi!icU 41 aşezăminte al partiduluJ în forma originală a 
culturale, dar şl ale unor con- !Auririi socletă\11 multilateral dez
stnu:ţU .lnvi~bUe însă durebile în voltate. lzvoriUi. dlnLr-o gindlre 
care trăim astăzi tn modul cel mal p rofund ştiln\i(lcă şi d in lectura 
firesc cu putinţă. acelea ale lnsti- autentic româneascA a prlnclplllor 
tuţlllor democratlel .noastre socla- socialismului ştilnţlflc. operă ce a 
llste, create de genlul politic al ma- daugă un nou şL strălucit capitol 
relul şl înţeleptului nostru condu- teoriei revoluţionare e clasei 
cător, tovarăşul Nicolae Ceauşescu , muncitoare. 
care, pornJnd de la teza de pl'incl- ;\laturizate politic şi profesional 
pială JmportantA potrivit cărela ln aceşti ani glorioşi, animate de 
socialismul se construieşte cu şi un nel.stovlt patos revolu\lonar. co
pentru popor, ne poartă într-o !ne- lecllvele noastre redacţionale s-au 
galabUii şcoal6 a dernocratlel. striiduJt să-şi aducă conlrlbutla lor 
Co~sul nostru este o 8.S('me- specltică ta coo mal lmporlant6 o

nea şcoală TocmaJ pentru a învăţa peră lnl\ il\tă de t.ovarăşul N icolae 
din ea ne aflAm alcl to\;i cel ee Ce<Juşescu - !Aurirea o mului nou 
beneficiem. io deplinii egalitate. de al societăţll noastre. Cinalltatea in-
mAre\ele reaJjzAri ale ,,EPOcU 
Nicolae Oeaupscu". tre1?Ulu1 <n05tru demers profes1onal. 
lnsuşi evenimentul la care part!- dincolo de tema abordată sau ex-
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p1:esia publlcfstlcă in care 
mîntnm. 

Raportez Congresului ci 
borat planur i de munci 
examinate cu resi:ioa.altU 
consiliile de cond~ 
popularlzim şi geo.enlllllm 
rlenţa înalnla.Ui. comba 
c~istcnte. Slntem contU 
llv ltatea noastră nu este 
bilă. dar sintem hotArlU 
bunutA\lm in permanenll. 
d-o ln cote de calitate 
!nalte. 
Vă rog s!l-mi tngAdulU .a 

lese legămintul ztarlştUor 
detul Co,,.-::isna de a mlllte 
ardoarea şi taJenlul lor 
dicarea n ivelului de 
tuturor oame.nllor mundl. 
sens cu înaltele co 
puse in fn\a noastd de 
lui ooslru secretar general 
dulul, ton1răşul Ni~e 



al Iii-lea al educatiei politice şi culturii socialiste 

A investi in cuvint, forţa fapte i revoluţionare ! 
DCJllllU TJRCOB, redactor-şef ol ziorulul „lnformoţlo BucureJliuluiu 

d de la sarcinile şi orien- oamenUor muncii la conducerea şi 
pornltl de secrclnrul general al solu\fonarea tuturor probl(!Jllelor 
~ ~ in !ala presei ce-şi in - cc::onom1co-soc1ale. 
plrllduJUI esnJul sp„clflc in Rmpln Cu vibraţia emottei şi l'ăspunde-
~ m maUvă n .soclelAtil noas- 1·11 de a !1 cronicari ai ină llAnl 
.tJUDe1!fu.tc. coll'rti\·u1 d<? rt>tlnc\ic marilor ctlto:H ce . voi !ace ~.1:C 
lle S::, mallel Bucureştiulu i " se ~cole mtndrin Capitalei ~1 a \dm, 
al „ ~ să reCleclc in pngln UI.! conştlenU de dat.\>ria ce o avem dt: 
~~ actMtateu complexă şi d I- a investi in cuvin t Iorţa de trăjre 
~ pe rnN o ch•-.rti5ooră. sub ce poate nemuri tur11•ul Jnnobllat 

rea organelor sl organit!!- de dăru irea pentru impllnirea unei 
=~ purtid, omncnii muncii din inalle pro!esiuru de credln\A. vom 
""-'tall pentru real1;.area sarcini- ac1lona permanent sub lnsemnul W oe le 11evin ln aclu~11 elapâ convingerii că nici un efort nu este 

• desvtlllate intensivă a patriei. prea mare peniru a li mereu pre
,..wnta pozillvtl te mru·ltă ex- zenu î n mijlocul !au:rarllor de bu
... fl generaJl1.nlJ. mutaţiile ca- nurl materiale fi spirituale, in vas
Jnallve ce au toc ln toate dome- tul uaJvers al muncii creatoare. tn
ldilt vlell! lor materiale şi spl- datorirea de a spoi I neincetat Corta 
l'llUlle. m(lblllzaloare ·a zi.arului, ne obligi\ 

lXD persped:Iva ample1or deschi- sli demonstrăm prin J lecare cuvint 
dlrt tl a 1mperollve101 majore cu- tipărit un jnalt proCeslonallsm, să 
prJme in impresionanta cartă a de- eliminăm orice manifestare de su
-1ril spirituale a sntregH noaslre pcr!lclalllate şl rutină, su mUltăm 
aaţ1unf. trosatA cu rl$:<>area ştllnU- cu pasiune penl!MJ promovarea nou
ftcl proprie glndirll tovarăşului Iul, punind mul b1J1e în lumlnă 
Jfko1ae Ceauşescu. in(elegem cl'i, propunerile, ldeUe ŞI inttlallveJe 
pairu a ne indeplinl nobila mi- valoroa!>e aJe oamenllor muncii. 
llllDe de ziarişti comunişti. avem Imprlmind scrisului nostru sub
dllorta sA acllQnăm cu inaltl\ res- stan\a vie a faj)lel ancajate ln in
pgnsabllllate pentru lurgiren ş! a- ll.lptLtlrea u nei adevărate l'evoLutii 
d(Dc1rea ct1nUnutuJu i tematic al ar- in glndlrea şi uc~iunea onmenllor. 
Uldelor propuse spre publicare. vom !ace lotul pentru ca. in pel
pmtru amplificarea cnpaclll'1\ll zla- snjul am de divers al presei romii
ndui de a genera şi consolida o- neşll , ziarul "r ntorma,l a Bucureştlu
plnlJ. convlnget·i şi nll lud ln! inaln- Iul" să reflecte in col<lanele :>ale 
taie. de a contribui l:i sporirea con- dimensiunile marilor prefaceri ce 
tbml a gradului Je participare a înnobilează neîncetat ch ipul oraşu-

Datoria 
de a fi 

slujitorilor condeiului 
me re u la inălţimea timpului 

pe care ii trăim 
NrlE GHELMEZ, redoctor-~er ol revistei „Tribuna Rom6nlei• 

Mil1urlsesc ca ln fa\a indemnu
dlOC' pline de adevăr şi ad.încă in
ltleDc::iune ale secretarului general 
al Pllrtidulul. Cli nt.a mea e cople-
1111 de marea emoţie pe care orice 
leriitor sau gazetm: o traleşte 
atunci clnd, ~ap1lulind rezultatele 
lrudet sale de zile şi nopţi asupra 
dmpu1u1 alb şi nelertl1lor al hlrtlel, ::r• cuvintulu1 şi miezului de 
Orfn.a~ care acesta trebuie să-l cu-

-· \'ede că n rămas cu osebire 
dator. Dator ra\ll de sine. fa\â de 
~rea Şi slmth-lle Clerbin\I pe .sa:,. lşt propusese sll le exgrlmi! ; 
Datt · mat ales tată ele acel minu
tu eroi ul patriei noastre care. 
• exemplară dăruire. cu drag.'.>ste 

mtelli:t-n\fi. cu spirit de sacrlCI-

clu. lnsufletfţl de cel mal flerbinlc 
patriotism, construiesc o viată nouă, 
intr-o \,arA nouă, pe pămJntul moş
tenit de 1a pllrlnUI. moşu şl sfră
moi>ll noştri. Lor le dlminem me
reu datori cu ope.rcle noastre : mun
citorllcu-. ţăranilor. intelectualilor. 
mllionnelor de oameni care nu in
Căptu l t revolu\la pe pămtntul ro
munesc, t:edind ţării libertatea, 
demnitatea şi mtndrla. înăltlnd-o. 
tiub conducei-ea eroicii a partidului 
comunist. ~ trepte noi de civill-
1,at1e şi umanitate. MA gindesc a
cum mal cu seamă la dntorln n1"!· 

reu sporită care ne rlimfne noul\. 
sluJllurllor condeiului. de a rt me
reu la inăl\imea Umpulul pe cnrc 

lui şi vla\a locuitorilor săi. 
Este ştiut că, prin Legea Pres~I 

sfnt ~tlpulate unele forme de con
tact nemijlocit al zlnrlşl llor cu con
ducerile ministerelor şi altor orgn
nlMne centrale, prin Intermediul u
nor reprezcnlnn\I ai nccs lora. Aş 
Pl'Opune ca. periodic, sa se insU
\t11e 01·gnnlzarea, sui,> egida Consi
liului Ziariştilor, a u nor conierln\e 
de presă, ln care oceşll reprczen-
1 nnl I. pr~um şi alh tovar.:tŞI din 
conducerea ministerelor. să prezin
te 1nrormurl nsup~·n pdncipnlelor 
prOblen1c cu care se confrunt~ res
pectivele sectoare de activitate, rli'.1· 
punzind totodatil la inlrebarile gn
zetarilor. 

!n vederea unei difuzări mal o
p('rntlve n pr~i fn Capitală, este 
necesar să se analizeze posiblHUl\ilc 
de slmpllflcnre a actualuluf sistem, 
t•are este mult p ren greoi, lmpli<'lnd 
un numfir mare de !actori (ndesea o
ceşt ia nu conlucrează e!iclent) şi, 
implicit. dlspersind nslCel şi t•es
ponsabUltAllle lor. lntre altele, o 
primă problemă care ar t.rebui so
lutronată rapid ar CI aceea a do
tf1ril. de elitre Ministerul Transpor
turilor şi Telecomunicaţiilor, a u
nll4UI specializate cu mijloace de 
trnnsport. adecvate !uncţlonărll pe 
timp de varii şi pe ti mp de Iarnă, 

corespunzător cerlntelor unei apro
vizionări operative a unităţilor de> 
desraceJ·e. 

ii trl.i.m, la inA1µmea eroilor aces· 
tui timp. 
Dacă ne gindlm Ja Capt.uJ că In

strumentul cel mai valoros al scrll
toruhu şi gazetarului esle Jimba 
m0$tenltA de la străbuni , păstrată, 
îmbogăţită şi apfiraw ca un ncple
rll.:ir tezaur de cuget şi simtlre ro
mimeasd. de-a lungul secole.lor, în 
scaro inemurltoare a i:tenera\illor, pe 
Lot pămintul romAnesc. vom vedea 
cu acum putem exprima prin aceas
tă limbă cele mal mari valori nfo 
omului. Nu d istrugerea vietll. el 
afirmarea el I Nu vlolen·tn. morbidi
tatea. stările nocive„. CI armonia 
1i11Cleteasci\, cutezanţa splrUuală. 
eroismul ncţlunllor I 
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Congresul al Iii-lea 
Desigur, Lrumuo;c\ca ideii şi fru

museţea Jimbii in care sint e.xpn
~le ideile deptnd de cultura, de 
&.a lcnlu I scrHtorulul, ni gazetarului 
respectiv. Cu atit mal mult, cred, 
nu ne putem permite sli risipim, 
in jocuri grutultc, îJ1 căutări sicrlle, 
talc.ni ul. 

„ Nu noi sinlem stih>iDU limbii, ci 
limba este s tl\pina nonstrâ !" -
spunea marele Em1ncsct1. Dacli Uim
llu rom.lnfl n-ar fi existat, cu n-aş 
!t e:<.islat cn !>crhtor : îngăduiţi-mi, 
deci. in încheiere - această mărtu
risirf'-jurămin l de cred l nlă r.ntă de 
limba J:Omillli'l : 

LAUDA LIMBll l\OMANE 
Lasd-mii, in patria de cut1i11tc, 
4 cum sci colind. 
111 patria cfo cinturl. ele şon11te. 

de 1n11rmure.„ 

al educatiei 
fntr-o rostire de oinei 
Cerul :-1 pămh1111t, 

politice 

r:u l>riu de aur dulce, să le 

Tnţel<!su ra di: veac. 
Si d.?-(lcum, 

cuprind, 

Pc cre:.t«>îe albite-ale tlm1>ul11I, 
N cosif.'nitc. .~ii drum11re. 
Lasii- mti, draoostel melc de tlne. 
l.Jc tal'd. de mumâ, de f rate, dl' ::bor 

să-i zic dor.„ 
l..asl.i-m1l. -răzimat in uşile ura iulul. 
sa plute c ca pe- 1111 nO'r, 
iJPaluri dl' su nc>te să urc, să cobor. 
Oin aura JJ8d11rlf. 
Pind lu oura t:impuiui, munte lui. 

raiului. 
Lasă-mii. focul ideii 
Pr p111t11l a<·t•sta-1islelil t s4-l ridic 

spre cuprindere, 
l\

0

1'('UJ1rlmm/ul morylni sti- i fac. 

si , 

r ·11:iri11sulu i 

O. rir 1Jc bogat, cit de 
i Jf <' .~11/lew I meu ha I 

r.11 avroapc - adeti4rul 
uorbl td. ce tifu, 1 

Piară mu~(ii. pl11ră cina 
Pi<J rli stejarii şi apele„. 
Plard. <Ic uor, ele s,._er; 

X1mic iucd, de-ar fi, 
Sub prfofre să 11u ne 
Ne-am inălta. iardşl, 

Vin puterea aceasta, 

tlrea curatei. binlftoare 
pairia dlr1 Io pte/c m 

Exigenţa in muncă dezvoltă spiritul creator 
şi combativitatea faţă de neîmplinirii 
ION PARANICI, rodoclor-şef ol ziarului „Zori noi" - Suceava 

Ziarul „Zorl noi" şi-:i. pus de
mersul puoJicisllc suL semnul da
toriei permnne.nt~ de a deschide noi 
orizonlurl cunoaşterii, de a millla 
pentru slaluarea în vinj..li a norm e
lol.' l!ticil şi ech11Utll socialiste. de 
ll •intnr1 convlngc1-ea L~1~uror făuri
torilor de bunuri mGterlale şi spl
rlLuale din cuprinsul judetului că 
progresul general al ţărll, calitatea 
v1e\il lor işl ou u nica re!tursu în 
priceperea. eforturile şi responsa
bilitatea cu Ct11·e C1ecare îşi !ace da
t.oria la locul de muncă. 

Pdn rubrici şi pagini speciale 
sm da( relief relal.lei dlrecle dintre 
vaiCJl(tle morale şi n ivelul anga
jării sociale. Am considernt că -
in virtutea vocn!lci sale formative 
- ziarul, în ansamblul său, t.rebule 
să se adreseze conslllnlel oameni
lor. să-i releve collt.li ţlle. sit o 1n
riure:lSCă . îndeosebi a r llcolele di:n 

!>fl'.rn econ<•mkulul - acesten ocu
pind, in moo !lrcsc, un .spaţiu lar g 
in pn.slnile ;darului - ne 1·idlcă 
problcm1: de ln.tclegere a da,loriei 
garetarulul tlc ~ depuşi descrl~re<1, 
adcsN'l ano:ltă, a unor rapte de 
muncă, aglomerarea de clJ'.re. in fo
voarcn lnvcst1gatlci !actorilor de 
nnlurll sublecti\•u cc in!luen\e111.ă 
me~ul pruduc\iei. Oe asemenea. u
nele dintre articolele n oastre l\U 

parcurs doar Jum5late din drumul 
pe care şi l-au propus, în lrucil da
lele si !'.aptele prezentate n -au lo~l 
lnsopte de ml)llva\Ji revelatoare 
pcnlru nivelul de culturi\ polillcil, 
et.'Qni1mlci'I. pror~ionnJă al autorilor 
lor. Din aceasta rezultâ datorit1 
noastrii de n înţelege pe deplin că 
a vorbi despre .realltnti economice 
în:.~mnu, in primul rind. a vo,·bi 
de-;pre <>amenl. tlespre ~pacltalea 
de angajare revolutlonnr.ă si dlspo-

nlblhliîllle lor mornJe. 
µ&rte. de.r.ldcralul edu 
în cllmalul democraţi 
muncllweştl. l'evuluţro 
ca :n cuprinsul o.rtJcol 
tr:hw. repurlajelo.i· să 
autentic dialog cu fA 
rllor materiale SI sptrl 
cunoaştem mai bine 
sllm m.nl exact cum 1$1 
nliludlnen rată de m 
e>-i~en\ele ordinii şi d 
productie. în viala 
funclle de aceasta. sfi 
sem„ educativ mal adlne 
lat C'realiei noaslre 
SinL teme care. cred. 
mai frecvenl in pro 
de.r.bate.i·i proresionale 
cu 1larişlil la nivel UIMII 
pul)licnn. 

Să dăm ziarelor noastre un caracter militant, 
dinamic, eficient 
GfORG SCHERER, redactor-şef ol gazetei „Die Woche• - Sibiu 

Asemen<'n luluror crt li tonitor pn
tTlei n<)l)Sl1re. locultorll Judelulul 
Sibiu. fu1·â clt'O'icblre ele na\ ionn
lllate. d esf<l-;onr:i o nctivi.la t.c:> pli
nă <le angajare -sl cl!lrutr<' pentru 
tnfilptuirefl hotlirlrllor de partld 
~ I dl' stat. pentru rcnli;-.arca exem
plarii a planuh1l cronomlc IX' a
cest an ;.i IX' lntre~ul rlnclnal. Jn 
acens--'-j actlvlt:ll!', şi ln mod dCO· 
sebit in nc1bila 11pcrli de făurire a 
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omului nou. const ructor con<;:llC'n t 
şi. dcvotnl ni sociallc;mului SI C<'
munismuluJ, presa a !ost î1nvestl
rn ru mori rllspuncteri. nv'incl un 
rol bine dl'tcrmlnnt în mobill2a
rt'n masl'lqr. Ne slrăclulm <;ti a.<;i 
gurum pe toale căile creşterea e!l
cientc1 cuvintului scris. sporirea 
ronlrlbullci pn\Sci la tmpllcarl'a 
con~lienlfj a oamenilor muncii rn 
rcnliznren tuturor :.orcinilor, IJJnrl 

zlarelCJr non.c;I re 
l ilant, oft'nslv. pr 
p<>l.'rnonent de popul'nri 
11rNC'IOr obţinute ele col 
onml'ni al muncii. ci~ RC 
experienţei 1n.ain'tale. a 
te de muncii deosebite, 
ronrrct. prin tona de s 
<''\cmplelor luminoase ale 
noaoctre. modolilăUle de 
n munci în chip comullilt. 



-
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--- :, - bl" cUvilatea non~ ra pu •-
prin o fuCUl lara ('Unosc1,1lă 

ctill"' nm,11,ttclnlul n1lslru. preo
poHtlOJ P' ronsecninlli p<'ntru ct.'>i
~11 :pl inei şi rt'n lcl c.g11li
,urar;: ..ireplourl n tuturor co.1.t\1-
IMi Ciini deoscbirt de naUona
ieoJIDr. 

111 
t.>\'nrat pl'rnrnnrnt rela-

UtJtc'· n . I . c.l 
e di• bunu 1'{1nv1cţu re c;:1 .r: 

lW a eomunfs pentru liberlatc )I 
~enlll n patriei exlshmte de 
~-rnlrc )ocui lorii a("(.'„lnr mc-
,.....i. rulzulnlele comune nclu
lllt de 8 muMi lmpr<!unil 1n r11cc. 
pebtnl o Ylnţi1 mn1 bunft ~i mni 
delDIJI, vorbind acconşi limbă 
1linbl faptelor revoluţionare in 
allf(otta sorinlimiului ~ i comu
afsmUlul pc păminlul scump 111 
patriei noastrt·. Rnmi111ln i.oc1ali„t:i. 
o atenţie <IC:OM!blM nc'<>r<lll ln e

chdrli patriot icc ll locuitorilor 
,JmetuluJ. C"Ullh'iirii rcrunoştinţci 
p pretulril f111 j de islorin multimi
leftlrl a rmpnrului român, Cal.'I de 

, 

tnnlntaşîi care nu purlnt s teagul 
lup!cl pentru liberlntc şi nC'nllrnnrc, 
pentru drep4onlC? na\lona1'1 i,i socia
Jfi. Ur111liritll1 de as~monea . c.ulliva 
rN1 drago~Lci 5! m îndriei !n\ll de 
1rndl\ ille lnruntate ale poporului 
noo;lru. ale clasei muncitoare şi ale 
Pnrticlului Comunist Român, rnµ 
d1· măreţe.le rN1Jizilrl ln opl'rn <le 
murire a noii ortnd'uiJ'i, <>bli oi111· C'U 
d.:-o• •bire fn '>lrlllU<"llul ~irc tht t.i11111 

ol ~Epecii Nicolae Ceauşescu". 
Am combătut şi combatem cu 

fcrmllttte orice încercare de denn
tu r11 re a L<rlorl.cl noporulul romun, 
de crcArc a unor false probleme 
prh•incl rela\iih.• 11lnll"c crlfi\cnii de 
na\lonalllatc romnnă şi <ci apnr\i
nind naţionalllii\ilor conlocul'aare. 
n h•nţlin\ei de u piirilsi \ara n unor 
C'\'li•lcni (le nn\}onolilate gc•rmani'i. 
-.ubliniinrl oii Incul lor cc;lc aici. 
unclt> ::.-au nlic;cut, uu cre!ocUl ~I 

s-nu format ca oameni, avfnd obli
Pa\la să contribuie la efortul co-

şi culturii socialiste 
mun penlru in:ll\arca Romiiolcl 
social!Ele pe n oi culm! de pi;.ogres 

<;-1 () j \'ilÎ~H ţ ie. 

rn spiri tul înol~·lor t!xigcntc pe 
care pnrtidul noslru, secretnrul 
"ău srcnerol l~nu imprirna1 tutu-
ror rlomeniilor de n!.'t l v1 t atc t re-
buie 1).'\ r1?cononşlcm ln mod aut()
crltlc d1 mai avem mul~ n~ImplJ
niri. rfi m unca non'llrn nu se rltll 
cll inlotdcnuna la nlvt'lul corlnte
lor e l.1p1'l lic? c:nrc o Lraim şl cfer-
tul muncii nonstre- uducative nu 
:-.c rcgll~clilc: fu totnlil.ate în oria 
rP;r,Ultulelor economic!?. Conl)irler 
că sinlem datori ~?l ne Implicăm 

mai mull in dczbllte1·ea I enomenc
lor t'Omplexe ce apar ln pro<'~UI 
01u1l.cll. sii publkfim materiale cu 
mnl m ulta c.Aprr.sMlate şi for~ 
de !'Onvh'lgcre tn nborclarcn pro
blemelor majore ale Industriei. a
grirullurii, ş+iinţl'i. lnmtămintulul 

şi culturii. 

Ziarişti tineri, 

tradiţia presei 

cu vocaţie, să 

muncitoreşti, 

ducă ·mai departe 

revoluţionare 

NICOl.AE DRAGOŞ, prim redactor-~ef adjunct ol 1jorulul „Sclnteia • 

fa anll de radicale mutaţii TeVO
lullonare Qe au urmat Istoricului 
~ din Iulie de acum 22 de 
ml, cum era şi (irese, ca instru
ment ele lul)tti şi 3ctlune al oorU-
4altti P®Lru infuptulreu p1•ograme
loi' Ale nulc1.i1l<1are. presa noask1i, 
latre car!! tn mod leglLim s-n anal 
Ila siennancnUi şi .. Scinleia". ca or
llll central al partidului, şl-a făcut 
1111 tiUu de mindric din a actiona 
llelltru lnlflptuirea proiectelor lrans
~tonre. revolu.ti.onarc pa care 
Plrtldul le--u .Rlndjl şi pus în operă. 
l'ft.la a ca1111H1.at pe făgaşe adinc 
~ eforturile şi năzulnlele de 
eanstnic:tfo natională. aduclndu-şf b 

eoatrlbu'1l' lrrmorlanfă 1n mobil!za
ft'l m11$ellir, la genem tl1.n1·ea e,x
=::n1e1 înaintate, la eforlul de 
dalt re a tot c:eo s-a dov<'dll invc
IJllorfi &>e1imat. la angajarea cnt!f
""- şJ vol"lclor naţiunii in Iău
lbaali u n<.'I O()el'c i.st.or.Icc a ciirel 
ll tete este Progl"e.c;uJ mullHnteral 
1tit Plltl'lel, înscrierea 'României cu 

111„.~ mar-colă demnllale intre 
.._Jlc lumi 1. 
lteJe\ind • ca un vast dnip de 

JnvesHgaţh~ şi afirmare a voca\jei 
militante, revoluţionare a presei ro
m1încştl contemporane. a CJ"Ca\ici 
literare 1-a oferit şi ii oferll reali
tatea socială , economică şi umana, 
dinumica complexă a CAuritor.llar de 
bunuri materiale şi splrltunfo al 
tllril. \"Orbl1orul a insistat asupra 
nN:esltătil de a se afla mereu, prin 
cuvint şi idee. echivalente pe mă
sura efortului de oonstructie şl cre
Tt\le pe care o naţiune tntrengîi n 
în.scrie in od7.on~url1e unei opere 
c~1 adevilrnl monumc.ntale. de n !ie 
raporta in pe1·manenţă lmplini•·llc 
p1•esl'i la o asemenea elocvenl:i r~ 
nlftal!' a muncii. Din această pcrs
[)lolClivă. tot! cet cc oa.ct;i()nt'ază sint 
con~llen1 I că mai sint in<:ă mult~ 

de r:icut pentru a ridica .flec1m~ 

rmSinll UpărHA la fnăltlmea rcsp~n
sabilităţli şi pasiunii cu care se ac
\lonea.ză penh-u înfăptu~rea cutozt'l
io:iri.'lQr progr:ime adopl7'1le <;Ic 
l?!U'lld. 

în ncesL context. vorbitorul n l)llb
liniul cerinţa unor preocupfiri con
stante peni ru schimbul dt.> miine al 
publicisticii româncŞU. Sint gnzetarl, 

redndori care şi-nu început acLl\'i-
1-:llea - unu La virsta.adolescenlei -
lmedlat dupa 23 August. a!lindu-se 
ll<'um in m omentul unul bHanl pu
blicistic, pentru <'nre au t.emcfurl 
de profundlS saLlsfaclie comunistti. 
S!nt gatetari <:nre s·au format sl 
nlirmnt in anH de <lupit Congresul 
RI IX-I~ al partidului. in spiritul 
innoilnr, revolutlon<tr al acestuia, 
!tind el inşis l crea\Jc a acestul Con
r(l"e.s, afilat! mul t l. astăzi, l!l or.a m.a
turllăţll depline. Ţara n041Stră se 
pregăteşte să intre 'lnlr~ ncmă eta
pă a dezvoltării s:ile. Esle momen
tul. deci. ea, din cele mai tinere 
~neroţli .„ă fle mal s istemallC'. mal 
melodic selec(fonnţi pentru munca 
ln 1>resă tineri cu vocaţie, su fle 
pre::;Cill\I, aşa r.um cere seorelaru! 
general al p·arlidulul. să ducă mal 
dep11rtc. în noile CQndllll. lradl\ia 
prc.c;el noastre muncitoreşti, revolu
(.iomire, să fle CL1pnblll s:i j nfâţişcze 

in întreaga plenitud ine şl comple
xitat~ procesul nou ol devenirilor 
socialfste şi comuniste ale tării -
opclil epacală condus5 cu cUu'\•lziune 
de tovurăşul N1colae Ceauşescu. 

tJ 



Congresul al 111-lea al educatiei politice şi culturii 

Întărirea forţei de argumentare a unor articole 
şi, implici1t, a forţei lor de convingere 
MARIA COSTACHE, redactor-şef ol ziarului „România liberă„ 

Este m·esc să analizăr,n cu exi
gentă munca într-un sector atit de 
important al Ironlului ideologic 
cum este preh<l. oglindă a actul\11-
tilţli, !actor moblll7.ator in infâp
tulr.en obiectivelor curente şi de 
perspecllvc'i, şcoal <1 in vederea in
suş1rli de către cele mal largi mase 
a gindlrli social-politice a secreta
rului gener~J al partidului, care 
oferă oamenilor înţelegerea stadiu
lui in care ne aCllim. a obiectivelor 
dezrnllârii. a confradicţiilor ce lre
bu1c inlăturat.e. 

1n aprecierea muncii noastre este 
necesar să plecăm de la inal tele ce
rlnte care decui;-g din r .ldlcarea pe 
o tt-eaplă super:loru'ă a proce.'t\llui 
revolu\lonar. din dezvoltarea In ten
sivii a tuturor sectoarelor. Jn a~est 
sens nu putem !I pe deplin satis
fiicu(I cu modul în care Izbutim, 
lu „România Ubcrll'', ~ă lmp1,1ll!io
năm prin răsplndirea exemplului 
pozlliv şi prin combaterea a tot ce 
!rinează transpunerea in viat~ a 
mari !or programe pri Viind modem I
za.rea şi 'Perfect!onarea economie!, 
oouc revolutle agrară, dezvoltarea 
uemocr~tlel muncitoreşti. revolu
tlonare. intronarea spiritului revo
Iutionar ca mod de via\ă general 
al pnp<>ruJul. 

Uefleclll:)d i n paginile zlantlui 
nostrn politica externă creatoare 
promovată cu i;trliluclre 'de pre
sedlnlele Nicolae Ceauşescu. care 
dâ soluţii conforme cu inlereseJ.e 

inlrc1~li umanitătl la toate marile 
prob:eme ale conlempornneilăţli, 
trebuie să fim mai activi in lupta 
actuala de idei. pnnt.r-o atitudine 
mat combativă faţă de tendinţele şi 
cUl·entele n.egallve, depăşile de is
tv11e, dtn viaţa ini:etna~ională. 

Ca publicalil ale Frontului n e:.. 
rnocra(iej şi UnllAlil Socialiste, 7.la
rul „Ro mânJa liber!" s1 re\"ISta 
., l\Jagazln•' se vor implica mai pu~ 
temlr- in inlrcagµ acllvitute poU
th:o-r.ducaliv[1 d<.'sUlşuraUI de orga
nlzat1ile componente in judete. in 
u111 ~ţi productive, pent ru înfăp
tuire<\ Programului Ideologic al 
partir;tu~µt. vor !nlărl legăturile cu 
nctl\•ul local al F.D.U.S„ vor sprI
jinl acţiunile de educatie palrlolică, 
revolu ( lonarll. maleriailsl-şlllnti!lcă, 
juridică. eticii, estetlcă. penku for
mareA omului nou. cu o pregllllrc 
mull llateral!I şi o conşU intă socia
ll~la. - revolutionară. 

Prin to~ ceea ce Iacem, în acli
vltalea de presă. modelăm conşU
in\e. formăm convinge>rl, sîntcm 
prbpagandişt.1 şi educatoJ;J. Aceasta 
presupune ca loU cel care lucrăm 
in acest seclor să ne per!ecţionâm 
nu numai măieslrla scrisului. llm
baJul prin care ajungem la mintea 
si inlma cllitomlui, ci, Jn primul 
J·i11d. propria educare pdllllcă, în
suşirea lemelnlcă a ideologiei şi 
puliLlcii partidului. ast.fel incit să 
!im capablli să descifrăm procesele. 
dest!orl conlradictoril. care au loc 

in realitatea complexl -. 
mărilor revoluUonare, li 
rim noul, să combatem 
late alltudlnUe şi con 
~rarie. Avem drept cili 
~ila licllvitate revolllll 
crr::l11rulu1 general al 
tO\i'ardşul Nicolae 
vila\ea revoluUonarA a 
Elella Ceauşescu. care ad 
t.ributie de cea mat mare 
late la progresul generat 
hiîli. a cărei indrum-. 
pece~ea pe dezvoltarea 
va(liminlului sl culturii, P6 
viaţă splrlluată a tărU, 

Ţinind seama de lnal 
deri ce revin presei, vA 
in&adujţi să propun d 
\.fonallzezc. i'n cadrul i 
pcdecl)onare a pregAUrft 
prrueslonale, de reclcl 
rile ziarişlllor cu cele 
terile cadre - mlnlştri, 
«I unor insUlutlr centrale 
unitâ\i economice, dln 
cullurâ, din alţ.e Sţ?Cloare;. 
dell'. t"are să punA ln 
peclele cele mal lmnoiialllfl 
de 1ufăpll.lirea progrlunelof. 
linieze dlrecUlle in ~ 
cele de Informare ln 
sli.-ş1 aducă propria con 
putem spune ~ă · pinii 
beneficiat de asemenea 
linin Consiliului Zla:-t 
el~ Bu fosl cu totul 5JIO 
i.-au .înscris. inlr-un p 

Creşterea puterii de influenţare a cuvintului tipărit 
asupra conştiinţei tinerilor cititori 
·10N STRUGitRIU, redactor-şef ol ziarului „Sc:Tnteio tineretului• 

t ru:ăşi eroica experientă pe care 
popoiul român. tinAra genera(le a 
palrlei au acumulat-o :in glorioasa 
1'~podi Nicolae Ceauşescu probeaz.ă 
concludent, prin p·uterea faptelor, 
justeţea rolului pe care partidul n 
acordă procesului de formare a 
omului nou, de afi rmare mereu mal 
putamică in conştllnt.a. munca şi 
viata tt1luror membrll-01' societăţii 
noasl re a modelului comtinlst de 
(?1nrllre şi acţiune. a no rm<.'lor. v.a
lorllor sl principiilor emanind djn 
conCt!p~l:i revol11lfonară care prezi
dca7li tol ceen cc am realizat. 
io~ cfoea ce nl.lz1,1lrn să renllz~m 

Pentru noi. cei care lucrlim în 
redocpn ~!arului „Scinte.i;I. tineretu-

14 

lui '', tndatorirlle ce ne revin vlzea
iă netn1Jlocit Şi permanent intări
ren Iunc\iej polllico-OOucallve a pu
bllca(iel, creşterea pulel"!l de in!lu
entarc a cuV'.intului incredintat U
paiului. asupr<t conştiinţei Unernor 
cil llori. 

Sintem şi rămlnem ferm convinşi 
că rl!uş'i l1t mi i1lunii noastre, reZlJl
Laţele inat bune obtinule 1in ~dlvl
talcn pe eare o des!işurlim nu sînt 
posibile decH in condillile în care 
fiecare c~vint. !iecarc articol. fie
care acliune publicistică lnlreprln
i:ă sint susţinute de un puLem lc 
spl;'lt ml'llta.nţ s.i îşi afHi temeiul 
în cunoaşterea prolundli a r ealitii
Ulor muncii şi vieţii tlnerHor. a 

actlvmlW organlzaUe1 ICI' 
t!onarc Uniunea 
Comunist. 

A,m J)Mnll şf pornim 4' 
tul că tt-ebuie sÂ sarîi 
citllorli nu numai să 
şi trebuiască $ă te in 
loate acestea consllent cA 
âeauna şi nu toate a cil 
cistice realizate au răs 
pund ln nivel opllln eld 
llticr.-eclucallve pe care 
pers(lnal to v a r li ş u l 
Ccauşe.o;cu., le pun în tata 
no<ţslre pre~e. T1·eb1.1i«:y .!'
dulm în mai mare m~· 
gina ziarului sâ demons 
care număr de aparl~le 



al Jll-lea al educaţiei politice 
.,,_.-- cu ca1·c ştim să abor
~(ă t.roLăln Clccai·e problei:1ă, 
4111 -~;!! unei ai llu.d lnl cleschrse. 
~';nstructive fat.\\ 'de diferi
~ le ce caracterizează mun
ţtlll •::ta tinerilor. procesul f~>r
~ Jor ţ:all1U11 lste. .revoluţionlll'.e. 

~=m pentru a ajunge i?l 
1 11ostru La .un_ dla'lqg cu ~
~ no.stri tlner11 . ş1. nu n.umal ll-

nect, i·n cace cuvlnfele pe c,ate 
.le-am folosit noi ifl4ine să fie, de 
lap.~, ceea ce tt·ebuie să ,Podească 
şi s.ă simtă oamenH clnd le citesc. 

DOL'eSC ca şj în acest ca~ deo
sebH să dau. expresie hotărlrtr fer
m·e. ·a cole<:tlvulul -redacţional al 
.zî~ru h.1.t „SciPtefa Uneretu1u1•1 de a 
acţiona pemnanent, ·in -spirittiJ P

r!entălilot ,Ş I lndicattilor secretaru-
1.u l gene~ al ·ti11r tlo1,1luJ, pentTu 

şi culturii socialiste· 
moblli.zai:ea Şi unll:ea tUl;uror ener
giilor create.are &le tinerei genera
ţi i , Î(l vederea creşterll oontnbutiel 
el, a organluţlei sale revpidţlonal'e 
la iţl.făp~iirea eXempl;u-â a -politicu 
pa.rtiduluf, afirmindu-se prin modlll 
de a munci şi trăi, de~ de mi
nunatele gondlţij as:lgµrale de 
i;artid, de intreaga n0&$trll socie
tate. r~entru a-şl Impllnl ·cele, mal 
cutezătoare Idealuri· şi aspWţ11. 

f11Clfitatea intregului nostru demers profesional, 
fAurireâ omului1 nou al societăţii noastre 
COMS'fAm:A NICULESCU, redactot·.şef· al revlste.i „Femeia " 

Pto(urxl a~gajată in m:Căptuire·a 
~ttcll Interne Şi e.xberne a parti
~ 11e.~dsta •,.Fei:nela" ~e adre
-· une1 ente~ol'il s~l!rle ca:e. ·a 
~t :iii. perioada ui.augµm.lă de 
~ al rx.:1ea al :Parlldulul 
~ cfepll.nă :j',n I-O.ale„ dome
lllUe de a<tllvita te ale sodetaţtt. Re
Yllla n~strll a fost cronical' pa-
1(ollat al aceslUJ ev eroic. RăSfolnd 
pubUâtrla noastră din unmă cu peSc
rt ·clo~i dt; ;m1 .obse.rvâm că de 
11 rubrici timid intitula.te „ J;'ot. fe
..ite sa conducă ?'". preh1.ind apQl 
~ ,enţrlc generoasa dd ee ex prima• 
'îi de secrel,llruJ general al p:artl
duhll .Pi:omovare.a ~emeilor nu este 
o favoare ci u J1 drep t ". ne află.rn 
Gjbl to tata unei realităţi bogate. 
care 41\: sub~lan.lii rolului complex 
.IJ f"meil. 1or lă d inamică a s®le
TIUI ţpm~neşll contemporw1e, 

Am inll'ltat ş i vom sl.ărll.I cu m:al 

inulUI fQrţă de convingerce. penl~~ 
ca femeile să-şi îndeplinească. cu 
mai mult'i re$onsabiliîate .rolul de 
run.tne şi priui~ eâ1,1catoare ale co
J)il for, cărora trebu ie sA Je tra:ns
ini'tă. ca pe o sacră moştenire. dra
.g~stea de neam şi de ~- datoria 
de a 1riunc.i Căi:ă preget pentru pro
sresuJ el neconterut. Avem mari in
daltil'lri şi sîn tem con.şţiente că n u 
am aotlonat ou sl,L(icl~tă consee
venţ~ pentru educarea materlaliSt
ştilnOilcă 8' femeilor. că nu am do
vec;Hf intotdeauna coml:!atlvitate in 
iaţa unor neajunsuri manites~te Io 
m'Uflc..a edu(l'a-tiv-.l•şi oul•tuml-a:rtlst.kă. 

F'3pUJ.] Că apărem intr-un Ur.aj 
do o htmă;tate de milion de exerr:i
plare. că. nu avem reture, este de
_part.: de a ne oonquce la automul
tumlre. c.I ne oQlfgă şi maj mult 
Vom actiona sub· imper..athrul exi
genţe.lor sporite, al necesi-l.ăţii unei 

cal'ităti superloai:e .în mUnc.a noas
trii. Conştiente de obligatiile poll'tl
ce .şi morale sup&loare„ vom sfă
r1..11\ jmpreunl cit organizaţia de 
part id, pentru a ·:iinfii:ri climatul de 
e::dgent.ă în muncă 1·0 dndul co:. 
lectiv1.Jli.J l'. reCJ11c~lei noastre, pentru 
a dezvolta spirJ.ti.tl creator. .comba
ti vitalea fată de neim:pllnil'lile exis„ 
tente· îh adi\ritatea Pe ea're n des-
:[iişµ~;. . . . 

Periiniteţi-m:i, 'totodatli, să fac o 
ptOpunere : i))6nif.ru ta oonfetl un <ia-
1·actier mal or_ganjzat .firiali2'ti1 ci>n
sultlru cu cltltor(i, acest ade~lrat 
„cont rol de callbtc" al activJtăţ11 
noastre cred că este n ecesar m 
ana11iăm. ~t :P.ut:ln an1,1al. m!lltă
tele consultării cu aceşţia, stlmu
lîndu-1 s:ă tormu.leze c::ît· mal ·multe 
obsell\•aţfl şi -sugestl:i SJt ~ea ttn
bunâtăţfrli publica:ţiilor pe âre le 
:realizăm. · 

A scrie despre. realităţi eqonomice irtseamnă a scrie 
despre capacitatea de angajare a oamenilor 
GliJORGHE MIHALAtHE, redoctor-~ef. t;JI zioru(ui ,„Flacăra latulu1• 

eor~H~lll _redact-ronâ1 al z.iart1-
lli1 lllitclira Ia,şului ", asemenea ce
farlalcc ®lectlve ieşene .de pr~il. 
$"11 .strli,luH sll r<1sp1,1.ndil mai, bine, 
~ angajat. şi mni eficlent .ma.d
:lor răspunderi cu c.iu-e a fQ$t i:tl
~t tile P,ari id. Munca n/)!aStrli a 
_, şi e'st.e sup1.1să mereu pel('!eţ
~. intelegi'11d această .ne.ţiu ne . 
Plmlanf!l'ltă drep~ 0 imporfunlă sa:r
tlnll di:. nartid. U.rmărim sPOt' irca 
~lh zia,rului. accentuarea \ 1A
n:111elm- $<11e rormaUve. c.re,şlerea 
?'.:._fflr sale de mobilizare. Acţlt>
- Penl ru o c.it maJ judicioasă 
~t'Urare f.cma+i.cll, .orienlind con -
1\rlutuJ ziarul ui spre. o problc1pa Ucil. 
llftllla!n, de stringentă acr.ual! t.atc. 
1Pilllfld iucleţ111Ul Jl.OStn:\. 

ta CJ,J t_Q~te rezul'tatele bune obţi
te Pll\ă acum, sîntem ronştienţt 

că furt.a de influenţare a· 'ziarului 
llOi.tru nu ·se rid!~ jµcă: 'la nive
l ul ·cerinţelor aci uale. l a: niveluJ ma
r ilor ex1genţe t)e ca:ce dezvoltarea 
ml.lltl laterruă a socJetătli npastue le 
pune în faţa presei. a muncii de 
propagandă in ~enel'al. Forţa de ·ar
gu mei:i.lare a unl'>l„ ·a-ttico)e ş.L ltn
plicrit. for\;a: lor de cQnvlrigere. efectul 
Joi· formativ, moblhzat01· sint scl\
;m h~. limitat„ - f l„ de lloS:a d'.! 
mliliilltrie pub11cli:Ucâ: fle de 11'\su
fiiclenla · cunoaştere a 1·eallfilţilot:. 
De multe ori splrltul a:n!llittc este 
inlocllll cu o înşirare de fapte şi 
cifre cit n care cu g1:eutate $a de
gaj;l Q SemtlliicatJe. CapacU',alea de 
mobiliza~e ·este substanţil.al dimi,.. 
nuală ln . unele articole de exp.ti
marea neconvingătoare, de apelul !a 
!o.rr.nule .rjgide. d~păoHe. tn gen~:.. 

ral , calitatea articolelor; înregistrea
ză multe 11.uctuaţii. ne aceea, ne 
pro_punem să întărim cli\natul de 
exfg(:n.ţă şf autoexigeptă. de ordine 
şf .dlscipllnli. de dspundete tn t11-
'depllnl.rea s_arţinilor. cu convinge
rea fe.rin1' că. lnb•-o perio~dă a 
prefacerlior in toate c;iomenUle, 
.presa inslişl are obUgaţi3 sli se in
scde in t~ansfarmărlte calitative pe. 
care le retreelă ş.I pentrt! cal'e ml
llteaîă . Vom milita cu rlspundere 
comuhlst:A, cu exlget\tă a-ev9lutlona
râ pentru lichida:rea ~ahnicÂ a tu
turor :neimplinirillor. 

Baresc să Cae şI o prop\mete ln 
ce pt·iveşte dffuza1•ea in mal bune 
condlţU a 11resei : ·este necesari 
stabillrea unoi: măsu:ri economico· 
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• Congresul al Iii-lea al educaţiei politice 
financiare de natură să sporească 
responsabilitatea unităţilor antre
nate în această actlvllale. ·ca şi a 
lucrătorilor d in retA?a ua de difu
uu-e. 

tn lnchelerc. ingăduili-mj să ex
prim hotăt·irca colecllvului redac
tional aJ ziarului .. Flncllra Taşulul" , 
a tuturor lucrători lor din presa le
~cană de a ne face cu devotament 

Toate articolele şi acţiunile de presă 

să-şi atingă finalitatea propusă ! 
TEODOR BULZA, redactor-~el al ziarului „Drapelul roşu• - Timl~ 

Problema fundamentală a nctua- influenta conşt)lnţelc şi nu-şi al:in~ 
lei etape a construcţiei socialiste flnalllalea propusă. Cu convlngru·e.a 
poa le li sintetizată în tr-o sinl.agmă că a vem indi foarte multe de făcut, 
genericJ domlnanlă a tn lTegil acti- aLR in pcivinla angajării şi nlve-
vlll'i\I politlco-01·i;:ao1zalorlce şi e· lulul pregătirii Politice şl pl'MeskJ-
conomico-sociale : callta.te şi etici· na1e a fiecărui g.s7.elar, cil şi ln 
enţll, competenţi şi rAspuncle.re. D!n pi-lvmta tematicîj şi callli'i\.il arU-
această pers~tlvă, co1ectivu1. ziia- colelor scr1se, \'Om lua m llsu l11 !er-
rului „Drapelul roşu " se consideră me, pe multiple planuri. pentru im· 
puternic implicat !n p roblemati- bunălăţlrea în continuare a calitâ-
ca de mare comple>.'itate a Judeţu- t·il zi~1 rului, ca şi a call~li\ll zl.arlş-
lul Timiş, actionind in chip spe<:I- tilor inşlşl. 
Cic pentru mobnlzarca oamenilor Vom face tot ce depinde de noi 
muncii la înfăptuirea obiectivelor ca „Drapelul roşu „ să ne o tr ibu-
dr: dezvolţare in profil terlt-0rial, a 1111 ş i m wl· acUvă, mai ofensivă şi 
pollhcH interne şi externe a part!- mai convingătoare n experienţe! 
dulu.i şi stalului nostru, a indloatH· înaintate în înlăptuirea n oii revulu-
lor şi orlenlărilor tovarăşului ţii ş1linllilce şi tehnice, a noii re-
Nicolae Ceauşescu. volu~ll agTat't>, a ·programului ti:leo-

tn acest moment de amplă ana- logi~ al partidului. sli fle un veri-
UM, aşez.ală sub semn ul marilor labil forum al de.mocratlel mun-
cx.igent.e cuprinse j111 cuvinla~·ea ·cltoreşll , l'evo!Ution.are, cum ne 
rostită de secrelarut general al cere tovarăşul Nicolae C~auşes'::u. 
partidului, sintem pe deplin cQn- Sinlem datori să conrerim un plus 
ttlen ţi · de Ji:psurlle ş-I n efmplint- de rigoare, conslSlen ţă .şi Cin.nli-tate 
rlle dln actlv~t.atea noastră, de fap- a c\lunl'lor inltLale, srt inU\rim ra-
lul că deslule articole sau acrlun1 porlur>ile cu cltltorll, C& şi cu cei 
de presă nu au capac1t.aiea de a core tipăresc sau difuzează zfarul. 

si culturii , 

Ş"i ~bnega\jc 
no in vialil sa rcinile 
din hotărîrUe ce vor ff 
acest larg rorum al 
\axn noastră. 

Slr~danUle, ci t şl reut 
a u Cost prczeni:ate in 
v<iră şi colegilor care 
la sahJmbut de expeo 
ml ln Timişoara de U 
cl!catelor de ramură şi 
ar1$lllot:, cu ~pt"iJlnu t 
pagandă Şi presă a 
Central, o Iniţiativă b 
de.m că merită a fi 
amplificată tn contln 
centre şJ prin alte ro 
Şi penlrn noi., gtiM 

din Banaţ, modelul t 
muncă şi vlotă. de l 
t ionară orerJ.t de oe1rMlllOll 
varăşulul N'lco~e 
prezenta şi în continuare 
nat şi lnegaliabil ln~ 
depăşire, la anga)art!I 
ponsabilă, com.petenU. 
marilor ideailul'i :ale ti 
lru. Sintem intru totu 
numai aslfel ne ind 

Congresul, larg fi repre1el)toliv forum al democro· educaţiei politice şi culturii socialiste, i 
ţiei noastre muncitorettl revoluţionare, sus\inlnd Intru pe deplin aprecierile de exceplională 

l • 
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totul Iniţiativele de amplu r6sunet internolionol ole teoreticâ f i practlcâ ole prefedlntelul 
ilustrului conducâtor al noţi unii noo.stre, tovaroţul Ceo~escu cu privire Io e11oluliile ti ten~ 
Nicolae Ceouiescu, secretor general ol Partidului lntcmatlonale, ne exprimăm, impreună cu 
Comunist Roman, preşedintele RepubllcU Socia liste nostru popor, deplino convingere că naţiunile 
România, dind expresie voinţei fenne de pace a în· !orţale îna intate de pretutindeni, - in Jind 
tregului popor, adresează oamenilor de cultură, artâ rora o timanii de cultură, Jtiinlă ti ort6 reDf911111• 
ti ttHnţă , creatorilor de valori splri1uale din Europa şi puternic detatoment al luptei pentru pace li 
din intreago lume, tuturor oamenilor politici, popoare· - dispun de forţo şi capacitatea necespte 
lor ck pretutindeni chemarea de a ne uni eforiurlle curmo mersul evenimentelor spr.e incor6oN fi 
tl de o acţiona cu ~ootă responsabilitatea - acum, fi penlru o osi11uro generaţiilor de ostăJI 1i • 
pin6 nu este prea t iniu - pentru oprirea cursei inor· o lume a păcii ti înţelegerii, fără arme şi 
marilor fi trecerea Io măsuri concrete de dezormore, Acţlonind fntr--o strinsâ unitate cu toţi cr 
în primul rind, de dezarmare nucleară pentr4 elimi· bunuri "1olerlole şi spirituale, cu toţi cel ciroro 
norea primejdiei unui riubol nimicitor. Cu sentlmen- sini scumpe pocea şi viaţo, sintem hotărlţl s1 
tul morii raspunderi ce ne revine din insăti misiunea buim e nergic, pe măsuro puterilor noastre, la 
noastrâ socială, noi, oamenii de cultură, artă şi şliin· morea politicii de dezarmare, colaborare ,1 
ţa, să ne punem intreogo noastră putere de creaţie creore:1 unui climat internaţional de llnlfte, I 

• Îl) slujbo opărarii omenirii de ameninţarea unui riu· şi respect reciproc intre oameni JI noţiuni I 
.boi nuclear distrugător, sa miJităm, cu mijloacele Prin acliuneo noastra strins unită, _prin lu,pkl " 
noastre specifice, pentru dezarmare nucleara şi con- turlle popoarelor noastre, să osigurol)'I triumful 

· venţionola, pentru triumful raţiunii Jl păcii. cil de <lexormore, de colaborare fi încredere, 11
1 Noi, participanţii la cel de~al lll·lea Congres ol cerim pa<eo - bunul cel moi de preţ ol omenklf 

(d i n APELUL Congresutu l ai U I-lea al Edtica.ţiei Politice şi OtttturH Socl(lJUU dl• 
Romania ptnttru de:zarmare mrelea-ră şi generalii, pe.atna 



23 August 

Trepte 
spre inalte 

de I • " 

Am 'iilrblltorlt cu bucurie c:l î1i
lllfle!lre. în lfbcrtate şi demni Late. 
illlpllnlrea a 43 de ani de Lo vlclo
rill re\'Oluiiet de eliberare sock1lii 
fi MllolUlhi, 1.1nt!fascistâ şi antllm
Perlnllstă. infUpluită. sub co ndu
ctl'ea C•>munişt.Uor. de ci\Ln Cortele 
~lr1~Uce şi dc.mi.>cratice, de diLrc 
lnltegul nc~<ilru PoPor. „Ani-croi 
lrllll de noi Cicrbinte", <•urn spune 
~1111, :inl de.mitir~icl, (\e urlnş 
efort c1·cator. cal'e se ins<lrlu în 
m111t1mnenar.:.1 Istorie române.nsc6 
dr<.'Pf. CJ>Oc'1 unor pi·o(unde trans
!otm{u·i rev<iluţionare. socialiste sl 
~unlste, epoca implinlrll asoim-
1111<.r na..'lltlre de drept:lte sl pro
ll'e!I ll<X'Jal, aspiraţii pentru care 
111
1 

luptat şi :\U dat nenumărat<! 
~te alilea generalii de lnulnl.aşl. 

Jn maroo carte a luptei noastre 
ttl>lce PC:ntr u libert.a.te şi nent ir
~· 7.lua de 23 August 111'1<1 este 
llcrusUitu cu lll.c1·c de aw-. ca zi 

1um1na 
• •• p1scur1 

a unui măret -0cl de curaj şi su
premă rcsponsabWtale pentru des
tinele popr1rului 1·omcin Ne-am 
ro.<>llt în această z:i cu târle. put.cr
nlc voi.n\:a de n ne cişll~ prin 
p1'C>pr!Ue mijloace dreptul 1~ lnde
penden\e deplină, 11!1 o vialit mai 
bună, liberii şi ferlcitll, fără cx
ploatalorl şi exploa1atl. 

•• l\ll\ren111 epo1100 n lnsureejţ iel -
subllnin tov.ari1ş.u.I NICQlue Coo~cscu 
- a fost rc-lultntul voln(ol lntre
guJw nostru popor. nl a oliunii re
volullonare a croillcl nonstrc clase 
muncitoare, a lllilSt'lor laril popu
lare, al unirii intr-un front larg a 
tuluror forţelor nntlrasclslc, demo
cratice, p11lrlot.lec. l\fasctc popu
lare şi -au dobindll, cu anna in 
mină, dreptul la Ubcrlalc ş i nea
lirnare, dreptul de a fi 1lc.plln stă

pine pc bogii.llllc nnllonale, de a-ş i 

făuri destinele potrivit Intereselor 

comuniste 
şi asplra1lllor proprii. 1>rc(lum ş i 
poslbllllatea de a construi i>c pil
mintut patrie.I cea mai dreaptă JJI 
cea mai innintnlli orinduirc. socialii, 
or indufrea soc:laJ i$tă şi oomunlst!i ". 

Râsturnind 1·cgJmul rasei.St. p0-
poru1 nostru s .... 1 alliturat cu între
gul silu pot~nli.n.I e<:onomi-c. şi milt
tor lt1 l upta aprigii şi drenptd pen
tru h~gonlroo for~olol' h!Llert'fte de 
pe i,ntrcg lerlt<i1'lul h)rlL purţic!pind 
opot, tm.l)reu1nâ cu annatia sovieti
c(!, la ellberin·ca Ung.arici. Ceho· 
slow1clel $1 a unei plirli din AU.S
iria, p1nil ln izblnda deplin"§ 11"'1-
pr.a fascismului . Cer pe.'>te 170 OOO 
de ost.aşi romunl care au dal su
prem.'\ jerlC:'l de singe, uriaşele sa
erHicil de ordin mnteri3.l pentru 
sustinerQa frontului antihitlerist 
.'lU silwil Romimi.'.l pe locul :ii pa
trulea in 1·indul l\'~tclf)r care au 
aslgur•1t Marea V1etmie de la 
9 Mal Hl<t5. 

1? 



~. gloriosul J\Jugust J944re-. 
prezintă un măreţ act de demni
tate ~i energie naţională. opera 
propne a unul popar ferm hotărît 
sA tacă totul pentru a trăi într-o 
tară Independentă şi suverană. El 
se aşează firesc în cxmlln'ui t:atea 
noastr~ islorkA. de-.a lungul Că
refa a rămas mereu v:le tladra 
dl'agostei de libertate, a.fiinnindu-se 
cu Lm1,>res.lo.lalntă fortA votntia de 
nedlin~Jt a oamenilor de pe aceste 
meleaguri de a nu se lăsa nicicum 
i'ngenuncheaţl de vJtreg!He vremu
rilor. 
Sărbătorirea zilei de 23 Alugu,st 

prilejuieşte ln fiecare an o retro
spectivă atentă sl o examin.are mi
nutloasă a drumu1uJ străbătut. o 
retrospectivă cu atrt mai încărcată 
de semnifioatll cu clt. mai bine de 
jwnA~ dm k'eSt drum i-.am 
trăit şi ll dlrii m sub .semnul fomi
ni.1 şt: !olitel ce ne-au dat-o Con
~ al IX-iea, cin.el . Prdn voonţa 
u.nanjîn4 a oomunJriB011, e i1lltregii 
noastire mtiiunl. în fruntea l)artţl
dului şi a ţ&-li. a rost ales tova
răşul Nicolae Ceauşescu. .revolutio
nar şi pallrlot intlăcArat. genial J(in
ditar şi om politic ale căruJ Pildui
t.oare viată şi actlvltale se împle
tesc kl chiplJI ce1 mai strlns. de 
peste oinei decen!l, cu idealurile 
nobhle ale pa:rt.tdulul, ale PQPOrulul 
româ:a de Hbelitate şi dreptate de 
!riţie şi pace în Jume. ' 

SA privim, deci, cu a<ta\Ue in 
1mmă şi să re:meotrun ~u:nd .la 
ceea ce am devenlt tn acest Sc:w·t 
tbtimp de Istorie nouâ şi, indeo
sebi, la epoca lnaugunatA de Con& 
gl'eSUil al lX-lea el partlduluJ -
EPOCA NICOLAE CEAUŞESCU -
după cum o nwrtim C'U deplin te
mei şi rniru:ll'ic patrJotldi intru 
cinstea celui ce j-a oonCent rnte1et>
cl~ cutezant.a. clarviziunea si 
dl.na:mismul personalltlţil sa.le de 
excepţie. Dintr-o tarii s14b dezvol
tată, condamnată de ideologiJ ve
chil olindul!rl sA r4.ml,nl1 „emlna
~ egl'll.cdlâ " . Rom un:la s-.a trans
forunat. tnllr-o ţară kndusbr.tall~a
rA, cu o Industrie m.odemă sl o 
88Iicul·bură socl,C1J!lstă în 11flnA dez
voltae. A.şa cum a.răta tovarăşul 
Nledlae Ceauşescu de ta înalta t i 
bună a oelui de-a.I Jll-lea Congres 
aJ edueatfei politice sl cult.urii so
cialiste, ţaro noastrA a parcw-s în 
a.ceastă perioadă .,mal multe etape 
de dezvoltare - de la societatea 
burshezo-moşlereaacl lmpirţltă in 
clase aut~onlste. Jn bo1att şi d
raci, Io exploatatori el asupriţi, la 
socletaiea soclallstl multllateraJ 
dezvoltau., in oare au fost llch1da-

acestul ~lmp de istoiie nouă. des
pre salt.ul urias făcut ia cei ~3 de 
ani care eu trecut de la gloriosul 
August SI pinii acum vorbesc cu 
neasemuită elocventă ciI:rele. dinn
mic.a creşl.E:r:li ec»DQmi~. impreslo· 
nantă dJn toate punctele de vedere. 
Industria şi-a sporit de peste o :;utli 
de ori producţia, IM agrilcu.ltura d'1 
ci.rea şnse ari. VenitUl natlona:I al 
ţl'lr.ii - indicele cel mai ~rrutor al 
acestei uhllt001·e detvolUh'l - est" 
de peste 32 de orl Jn?,j · mm·e astăzi 
decit fn .l91H. O puternică înfilorkc> 
au cunoscut sl cunosc şUlnt'a. ln· 
văt-ămintuJ, 31'1.a sl cUlt.ur.a. care. 
sub conducerea si îndrumarea Of'· 
mijlocită a tovarăşei ncademiclon 
doctor lnRlner Elena Ceauşescu, 
s-au onrmnt tot mai pr<'g-
nant cn factori determi-
nanţi ai !orrnărjJ omu1ui nou. al 
t1ld.icăi-U continue a nivelului dn 
vt~ţa. mntorlală şi splirllua1ă a fn~ 
l.regul·u.1 PQPQr. telttl S~P?'.em al oo

d.i.l.iol.t parbldulul nostru <X>munlst. 
Dar oile alte !'apte şi ciCre. tot 

e titea ar.gumenle viabile, n-am pu
tea sA consemnlim aici I Romaru;ţ 
de astăzi oferă lumH t:abloul insu
fletll.or al unei sooielăţi dinami<:A 
şi eflclonte, în plLn progres. car~u·· 
ter.17.aiA de fort.A si vital itate. Ca 
să te convingi de această realitat.P 
este deajuns să pl'iveştl in jurul 
tău, să străbat! drumurile tări i. sA 
di81.oghezl cu oamenii. cu !ăurJ t<l
I1ll şi stăpîn.ii intregli avutii naUo
na1e. Din peisajul gl·andiQS al de
ven·Lrli noaslirc soclal.i,şt.e strălucesr 
cu deosebire constelailLte create l<!l 
indAmnul mereu înflăcl:rat al con
ducătorulul partldU!iui şi statului 
11utcle şl sutele de platforme indus
~ presărate de la un capăt la 
al.tul al patriei. marile obleclivP „_ 
inerg-et!ce. Canalul Dană.re-Marea 
Neagră. Tra.nsl'ăgărăşanul, Capitala 
cu noul său chip edl<Utar. b rl'lzdaUi 
de ma~ele Metroului şi de o 
Dimbovlţă a cărei . .apă duilce" nu 
O'lal este doar o meta.folii. Sinl t<>t 
a13:tea tnfl'l.Ptu.irl-slmbal care de· 
mQnstren?.ă vistoarea şi clispcm,ibll'l
tăţile ln~pulzablle ale econom.lei 
româneşti. capacl;latea. cule'tanla sl 
vocaţia oonstrucllivă a unui oonnr 
c.are, cu 43 de ani in urmii, to;i lua 
pentru totdeauna soarta în oro
priile sale mlinl. 

Corolar !Jres<: al remarcabilelor 
realizări obiinule de poparul nos
tru în anli revolutlel si oonstruc
tiel socla:..iste. îndeosebi după Con
gresul art IX-lea. România se bucurl\ 
de un presUg~u lmen.1 pe toa:te me
ridianele lumii. Am dus ·şi ducem 
stator.ni<?, cu consecventă. o poli· 
tică de prlet.enie, de slt1tris{I. OOOP!t
l'are cu toate \lidle soci:.i'Hs1e. cu 

te pentru totdeauna lnepllt'*Ue 
eoonomJce, sociale şi naţionale, ex,.. 
ploata;rea şi asuprirea omolal de 
cl&re om, reallzJndu-se otlnduirea 
soclallsti, care u.lgurA deplina etra
lltate Intre toO oamenU muncU, 
flrA deosebire de naţlooaUtate". 

Despre dimensiunea şi miiret!a 

• ·roate stat.ele. fără deosebl.r'e de orin
dulre. Slnt unanim pretuite initla
tivele şi demersurile de larg rlisu
net international rue liirii noastre. 
ale preşedlnteluJ el tovarăşul 
Nloola,e CMU$e5CL1. InÎ tiative si de-
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toare a popor:ului n 
in!ăptubi şi t.rans!onnld 
pe întreg cu,prinsul pa 
tloneze mai energk 
dcrea şi generalizarea 
ceea ce este inamtat fi 
asemenea, să combati 
tă rermlt.ate stărUe de 
gat! ve. c<>nceptUle 11 
inapoiale !atli de munci. 
de morală. sA oontrlbule 
surii spol'llă la unirea 
telor sl energiilor 
dlrccl.Je unică. in d 
Iuirii programe.lor de 
conomloo-socia.13 a pe 
Zlru·işlli comunişti .so 
iMJtu d.atorle a lor de a 



J12 tr-un spirit 
de profundă 

" a11ga1are 
. . " part1n1ca, 

revolutionară, 

ziariştii au sărbătorit cu insufletire 
~ 

„ZIUA ROMÂNE" 
Sfmbotă 15 august, in solo de marmuro o Cosei 

Sci11teii din Capitală, inlr·o otmosreră de puternică an· 
gajore comunistă, revoluţionară, de strinsă unit.ale in 
~I porţidului, o sec,..etaruh.ii său general, tovară1ul 
NICOLAE CEAUŞESCU, s·o desfâşurot adunoreo f'esllvă 
consoc:ro tă „Zilai Presei Române• ,1 celei de a 56·a 
criY1rsări o apariţi ei primuhd număr al zianilui 

porUd şi de stat, repreumtonli ol unor orgoniz.oţii de 
maso ~I obşteşti. 

Deschit.il\d odunoreo, tovorâşul Adrian lonesc-J, pre
şedintele Coniillulul Zioriş.tllor, director general-adjunct 
ol ·Agen ţiei Rom6ne de P(.esă · „Agefpfesu, o su,bllniot 
imp.o:_>rlonţo o.cestei lrodlţîonolo sărbotofi o ziorişdlor 
romani, care anul acesta se aniversează sub semnul 
Conferinţei Noţionale o Partidului . .,5dnteio". Orgonita lă de Consiliul Ziariştilor din Repu

bllco so·clolistă România, adunarea o reunit ziarişti din 
p!tiO centrală, dc Io Agenţia Română de Presă - „Ager· 
pres" ~i Rodiotelevltiune, muncitori tipografi, activişti de 

O~pre semniflc&ţio ,,Zilei Preiei Române• o vorbit 
tovarăşul Petre Constantin, director general ol Radio· 
televrziunii române, core in cuvintul său a spus, printre 
altele: 

~bîitorirl'(l in f iecare an n „ZI
ie.i preM!i romiin~". odată cu ani
'm'Sarea apariţiei zlarulul . .Scin
tlla", afiat acum tn al 56-len o.n 
de eAistenţli, este expresia preţu
irii de care nr bucurăm noi, gaie
tarii. în sO<'letnle, a spus vorbi
torni. t\ctionfnd permanent In i1pl
rltul conC'epţlel revoluţionare, pa
triotice o tovnrii';ului NlcQlne 
0.-nnşcs<'U, !n -;tilul său dinamic, 
aMllt!C'. c.rento1', presa si radJotc
Je\.izlunea sl-.nu spo:r.ll puterea 
de pătrundere 1n mle7.ul rea11tliti
lor, si-au run'Pliflcat oaoadtaiml 
propagandi'i'l.lcil 'li social-educnth•:1 
ln vederea creşterii contribuUcl 
el la mobilizarea maselor pentru 
fnfiiptuirea politicii interne şi <.>x-
lttne ale? pm11dului şi stalului 
nostru. 
lnlătişînd realizările colective-

• lor redacţionale ale ziarelor şi 
revistelor. Agenţie! romane de 
JJresâ - A~cs, Radiote1evi7Junl1 
~I altor mijloace de informare tn 
~. acest bUanţ ne obligă să 

Privim şi cu mnJ mare răspunde.re 

'1 să a.cţlonăm mal botârtt, cu 
mai multă dlirulre tn vederea ln
deplinlrli sarcinilor trasate presei 
de elitre tovadşul Nicolae 
Ceauşescu. a cerinţei lmperlonse de 

n si~ua ne«inLenl.t presa în cto
c()tul reau1ai11, ceea ce Impune 
nngajarea mnl puternică a !lerllrul 
gnzetar tn munca şi viaţa orga
ntzat111or <le partid . a unitAtUor de 
produ<:lle. il <irPJl.lzatlUor de ma
sA şi obstestl. tn contactul viu, 
permancn.t 'cu f:i\lrllorii bunurilor 
materiale şi m>iriluale ale socle
U1 \iL 
l«Ytul~, nşndar. cli avem dato

ria eh• rn·nre rl1spundere de a re
flecta prcţnnnt edevllrol fun<ln
mcntnl potrivit diruin cdillcarrn 
socialismului „; comunismului fn 
Romiln:la aonstitule o urlo.şli operă 
creatoare. o e,,-pe~coţli lncununatli 
de r.euşlte exccPt10nale pe multi
ple planuri, necesitatea ca ln 
paJ.î}nUe p 11r:sel ooastre. 1n cmlsl
unile fle radio şi televfaiune sti 
i;e reflecte tot mal puternic e
fortul con<;tructiv pe care n de
pune poporul român pentru pro
gresul ~i tnflorlrea Romănlci so
cialiste. 

Folos.Im , a spus tn Inclleiere vor
b~torul, acest prllcl al sllrt;>fitori
tll ,.ZUei presei romlne". pentru 
a asigura tocă o datA conducerea 
partidului, personal pe secretarul 
general al partJdulul nostnl, to
varăşul Nicolae Ceauşescu. pe to-

vară:}a ncndemiolan doQlpr in1Jin~ 
Elenn Ceauşescu. masele de. cititori 
ni presc1, radioascult&torl ş_l teles
pec:Ui:1-0rl că zlo:riSHI din în treaga ta· 
ră vor acţiona, CU înaltă r<1SpUndere 
şi ~irit revoluţionar pentru rea
lizarea tuturor sarcinilor ce le 
revin din documentele de partid, 
din indit>atme şi cuvlntărilc iubi
tului nOŞtru conducător~ secretarul 
1,.'{!JleM'J ~1 pat'tlldulul, w~c<fu11elc 
Republki~. to var ii şu l Nicolae 
Ceauşegou. „ 

ln iochele.rea adunirli fesU1'e, 
ink-o atmosterl de ' tibrant patrlo
ti„c;m şi angajare pedinicil, revolu
iro:na.ri particlpantH au adoplat 
texiul unei telegrame adresa.te to
vad.şo.lul NloollMl Ceauşescu, secre-
tar general al parlidulul. pr~cdlo
'ele ~ubllcU SoClallsie Rom.ânla, 
în care esle exprimat anga.Jamcn
&ul solemn aJ ziariştilor :romllnl de 
a-şi pune întreaga eneqfe şi capa
citate de mu.ncl tn sloJba caasd 
SUJ>reme a partidului, de a promo
va in ac*Jvltat.ea de pres:i splrUul 
mWt.a.nt, rcvolll$lonar penb:u a -el 
aduce o contribuţie marcail la for
marea omului nou. ccmstrodor oon
şUent fi deYolat al 80dallsmulal el 
oomunlsmulal ln BomAnia. 
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Expoziţie 

filatelică 

cu tema: 
„PRESA 
SI „ 

REALI'r.ATEA 

SOCIALISTĂ" 

• 

1'otorlnUi, juriul a 
Com itetului de organizare 
!'ii ocordc tuturor public9i 
ţilor prezente fn cxpozillf" 

$1 tn acest an. de Ziua 

I O.'ln Stiinescu, 'Qr("~c<iinlcfo 
j uriului cxpozitiei şi Ni<'uloc 
Drag~. se<:.rctar al Comitc-
tului de pnrtl~l Pres.1-Bucu
rec;li. 

Juriul expoziţiei n ot'ordul 
n diploma tn raoi; de ,·ermc
il (EmlJlo D~uşitl - .• Trt'
cul l)i prcmmt Jn ni.trirullu
ra romunenscli"), p otru di
plome ln rnng de orglnl 
marl' (,.Presa Noastrii~ l"Xpo
nat în premieră aparţinlnd 
lui Adrian Dumitraşcu : „Pu
blicaţii Cle la pre,:l!Url':1 c.Jo
camcntaticJ şi Upo11rafierc 
Jn cititori „ - E. Drl\guşln ; 
„Lupta rcvoluţionarn pentru 
trnns!:ormnrea soclnlistli a 
României" - Constan tinescu 
Floriocl : „Sisteme ele trans
port" - L ucian Vasile Albi
ncscu), clnci to ransr de ar
gint. trei tn rang de bronz
argint, cinci ui ransr de bronz. 
t rei diplome de participare. 
precum şi trei diplome de 
onoare fn afara conC'Ursulut. 

d iplome etc onoare penlna 
otcntia p<? care o aco* P~i Romiine. Cercul flla

t eJic al zl8rişU1or~ org11nl1,at. 
ln perioada 10-15 august 
a.c.. expozi\io fllat<!lică l!Uh 
gene?rlcul ,,Presa şi rl'aHta
tea socialistit". Expoziţia a 
prezentat, pe 100 de panouri, 
24 de ex'})Onate ale unor co
lecUonrui din Capitală şi din 
tArli, d ispuse tn patru sec• 
\luni : r<?nlizări al<? con
strucţiei socialiste : fnţ<?me

letorii presei româneşti :,, 
oam<?nl de cultură, şllinţA 

şi artă români ; literatură 

ruatelică. 

La deiichlderea expozjţlel 

au luat cuvfntul Gheorghe 
Iamondl, vicepreşcc\inţc al 
Filialei A.F .R. Bucureşti, 

e Ln TimiŞoara s-au 
desfăşurat. ca tn ·fieca
re an. Zilele pre..c;el 
timişene. manifesta.re 
aflatA ncum la cea rle-a 
VTJ-a ecHtle. La adu
narea organizată cu a-
cest prilej lovară,<rul 

Ilie Motel. prim se<:re
lar nt Comltrtului ju
deţcnn Timiş nl P.C.R„ 

a vorbft reprezentanţilor 
publ!c01JJJor !tim işene 

despre &irclnile prlorl
tare ale judeţului şi 

contribuţia ce revine 
ziariştilor tn todcpli
nJrea exemplară a a
cestora. despre însem
natul rol polltk, soci
al, cultu.rol-cducntiv 
aşa cwn este definit 
Jn Programul Ideologic 

nt partidului. Ln llem
nificaţia Zilei Presei 
Române. la hotlirtrea 
ncslrămutat:A n tutu
ror gazetorUor comu
nişti de a sluji neabă
tut caurn pnrtltluluj, 
interesele vitale ale po
ponJluJ, s-a r eferit. 
fn cuvtntul său, to
vnrăşul Teodor Bul7.a, 
redactor şef ol ziaru.lui 
.,Drapelul roşu". prr.
o;edlntele Slndli:'alului 
Prec;ă Timişoara . 

tn dupl'.1-amJoza nce
lei8$i zile. ~B2Ctarll ş i 
familiile lor nu făcut 
o \.17.i la la C.A.P. Diniru> 
şi () depla.~e cu val)(l
rasul oe onnr1lul Be~. e La Conţ"fnnţn, lo. 
adunarea fcsllvA prii~ 
jultil de s.'irbălorirea 
2 flcl PreseJ R" mftne au 
participat gozctarl. co
laboratori. corcspon-

Iilaleliel româneşti. 
Cu nc~st prilej n fost rea;; 

I iwl, fn afara plicu lut .
lem..'l eXipmiltlel. sl un aet 
de pllcut'l 6C~io,nalc dedl~ 
te unor vec]ll publicaţii ee 
lmpllncsc o respectabili fi. 
fr;i aniversară : ISO de ani 
de la apnrlţla, Jn 1837. a re
vistelor ALAUTA ROMA
NEASCĂ fn Moldmfa f[ 
CURIBR DE AMBE SF,lXE tll 
Ţara Romilnenscă: 100 do 
nnl de la apnriţla, ln 1887. 
a gazetelor MUNCITORUL 
din ta.şi şi DF.SROBTREA 
din nucurcşti. precum şl 
90 de ani de la apariţia 
vMci ALBINA ctlltatti 
Spiru Haret. 

denţl voluntari. cores
pondenţl ni presei cen
trale ş.a. Despre sem
n lilcaţJo sllrblitori.i zi
ariştilor români, despre 
muncn ş.t preocupllrllc 
lor. despre idealurUe 
ce-l nnimă. a vorbit 
Aurclia Berariu. re
dactor-ser al ziarului 
„Dobrogea nouă". 

A unnnt un program 
artlsUc apoi 7.ămiştli şi 
!amiilllle lQI' au făcut 
o excursie într-<1 zonll 
de mart! frnmusetc o 
Judeţului Cheile 
DobrogPI. 
e La. Craiova. ~e-

1.:u-l I din redactia zia
rului . .l n.alnle" .au m~
c.,t Ziua Presei Române 
prJ.nt.r~ adunare festi
vu. •rovarlisul Lucian 
'I'til:'I. reck1ctorul sef al 
~arului ~ vorbit despre 

fnscmniHatea a<.'t'Stel 
date importante ~ntrd 
totreaga presa a •ArW 
dP:.pre efort-urlle lll'"' 
reu sporite ale redac:-
Uei pentru u rlispunde 
lnallelor sarcini ce ~ 
vin presei tn proc:esul 
Je edificare a unel nai 
societăţl, de fAurlre • 
unei con.rttlnţe avan
sate. e Lo laşi, rednatla 
ziarului „Fladlra 1 ... 
şului" a organlznt. c:O 
prilejul Zilei Presei 
Române o lntcresantl 
expoz.iţie rctTospecti91 
care tnfAţ:işeazA dru
mul pubHcisticll noas
tre tn anii revoluţiei 
şi construcţiei soclalia
lc. Expoziti.a, vlzitatl 
rte ·l.ln mare <numlir de 
ieşeni. o fost ttaU.satl 
cu spr!Jinw Mmealol 
local de Istorie. 



„Să intimpinăm Conferinţa Naţională a partidului de la sfirşitul acestui 
an cu rezultate cit mai bune în toate domeniile, cu realizarea în bune con· 
diţii a tuturor lucrărilor agricole I Să facem astfel i~cit . şi a~ricultura,~ oa
menii munci i din agricultură să poată raporta Conferinţei Naţionale ca au 
acţionat cu toată răspunderea şi că garant!az:ă că au. lucrat i.~ aşa f~! 
incit anul viitor să avem recolte in conformitate cu cerinţele nou revoluţ11 
agrare, cu cerinţele planului de dezvoltare economico-socială I" 

în lumina orientărilor şi sarcinilor 
. 

cuprinse 1n cuvin tarea 

tovarăşului Nicolae Ceauşescu 

la Consfătuirea cu activul Je partid 

cadrele ele Jin hază agricultură . ,, 
Să ne implicăm mai puternic 
in inf ăptuirea obiectivelor 

revoluţii •• 
0011 agrare 

ln onsomblul preocupărilor consecvente crle portidultii nostru, ale 
secretorului generol, tovarâşul Ntcoloe C<lOuşescu, pentru soluţio.nt1reo ln 
condiţii bune ~I Io timp o celor moi im-portante .şi stringente probleme 
d!11, toate domeniile vieţii economice şi s.octolc s.e inscrie şi Consf PhlirQo 
cu octlvul de partid $1 cadrele de bază din ogricull.ură, co·re şi;o desfă
llJro\ luc(orile in tllele de 1 şi 2 .sep1embrle o.c. 

Mogistroki cu11întore rostita cu acest prilej de către tovorăşul 
NICOLAE CEAUŞESCU in încheierea lucrărilor Consfălulril o făcut o 
onolizo temelnică, protund şl lin\lfică, ou inalt6 rospoo.sobllitote o tuturor 
teetocrelor agricole, stabilind căite ,şi moâ!il ilă\ile concr~te de oc\lune 
penlru deslăluroreo io oo nive1 colitotiv dt moi ridicat o lucrorilor 
ogricok! de toomnă, perntru pregătireo corespunzătocre o producţiilor 
onulu1 vlltor. 

„E$le nece~or co toate jude!ele, toate orgonele de partid 'i de stat 
dor Ji consiliile populare, de sus fi pină jos - sublinlo secretorul 
general ol porlldulul - să tragă toate concloziile din consfătuiie, din 
discuţiile care ou ovut loc, din programele legate de lichidarea s liirilOf 
~gotive care s·au manifestat 'i in acest an, din generalizarea espe
nenţei &une pe care o ov.em în multe uniliili•. 

F6tă lnd0:o1ă, din acf!Ostă apreciere, din morea bogăţie de idei o 
cuvintării, decurg concluzii şi invâţăminte şi pentru noi, ziariştii. folosln
d~·nc dl! mijloacele specifico de care dispunem. vo trebui 
So. ne sp~rlm contributlo Io dobirK!lreo unor recolte bune la t;o<:Jte cul
lul'ile, in conformitate cu oblecllvele noii revolul)I agrare. cu cerln\ele 
pionului de dezvolk>r.e economlco-soclolo o ţârH. ln acest se11s om soll
cilot şi opiniile unor coloborotori : Marin LEOVEANU, redoctor-~ef ol go· 
zelej .,Te.!eormonu[•, Mario BOGDAN, şefă de secţie Io gazeto „ Agricul
turo sociolistăw şi Aurel HARŞANI, şef de rubrică Io „Flacăra roşie" -
Arod. 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Exigenţă comunistă 

in oglindirea 

problematicii 

agrare 

Pe fondul l\DCI pu~ce (l~vol
turl .industriale cu spectaculoase 
lmplica'til asupra structurii econo
mice şt nivelulu i de vruorl!l<-are a 
resurselor materiale şi umane dis
ponibile, in anii construcţiei socia
liste dar, în mod deosebit. in pe
rioada ae după Congresul al IX-iea 
al partidului. judeţul n ost.ru şl -a 
cbnSolldaţ, pozl~la detln lltll îhtre zo
nele-grînnr ale (firii. 

Dezvoltarea intenşlvă a agricultu
rii, creşterea subslanliald a produc
ţ iilor. ridicarea eficientei pe trepte 
care „oe dau dreplul sA vorbim de 
incepulul prlmberJI agrlcuUurU ro
mâneşti" - cum sintetiza, a tât de 
sugestJv. secretarul general al pcn-ll
dufoi la recenta consfăJuire cu ac
tivul din acest sector - a devenit 
o prlorllate in preocupii.cile Coml
ietulur iudetean qe partid. aceasta 

fiind 1111lteriOH7.ntLI prin intlrumurc 
permanentă Şi sprijin nem.ijloclt, 
p rin analize concrete la fata locu
lul şi acţi.un i în splrllul exii:entelor 
formulate de tovarăşul .Nicolae 
Ceauşesru. prl'n progrâme de mă
suri şi e!Ol'turl susţinute pentru în
tuptuJrca lor. prin mob11\zaiiea 
e.-..:emplară a comuniştilor, a tuturor 
"combatanUlor de pe trontul pîlnil ". 

Cum este şi !iresc, in calitatea sa 
de ' 1)rgan al Comltetulul judeţean 
de partid, gazeta „Teleormanul„ 
este Implicată direct îi1 realizarea 
aces.ţor comandamente. Re!lecl$rea 
actlvJtătJ;I desfăşurate iJ1 agr:lcuHura 
jndeţulni ocupă un loc central în 
coloanele publlceţlel noasb:e. afec
tindu-i-se cel putln o ~ln!l şl ju
mătate clin cele opt ale flecllrul 
număr. iar în perioadele de cam
panie doul şi chiar trej pagini. tn 
!uncţie de nccesltătf. Redactarea 

21 



. Dezbateri profesionale 
esie incredinµit.â unor ga1,etnri cu 
pregul1rc de specialitate, .lnt&rl\l" 
- c1nc.J este cazuJ - prin pa.rWci
paren ceJorJnlU membri ai colec.ll
"ulu 1 rL'Clac\umal, oameni de alt/el 
cu bo; :ud Ntperlen\ă. compcten\I, 
ae as~menea, ln materie. tot.I subor
doninclu-se plnnurll(>r de ac~iu-ie in
tocm !te tnrnest.rial şi adapt.nte, pc 
parcurs. noilor sarcini reJeşlte din 
cu\•intar1le secretarului g~nernl aJ 
pnrttdulut, din documentele de 
pru·t1d şi de !>l.n~ sau indlca~lllor 
t::d1to1·ulu1. Pentru i nCormarea cit 
rruu o?xactâ şt implicarea co:npletă 
a ga;,:etei ln problemele de csenţl1. 
ţinem o Jeg;lturii st.nnsil cu sec110 
agrara n C'umJtclulUI Judeţean de 
partid şi parllcipăm. Iată e.-.cep\1e, 
la pl~are:le şi consffiLuU"rle orgnnl
late cu cadrele şi uclivul de par•Ud 
din Ui:?rlculturti. 

Mn\erlnlcll! - arUcolc de nna.llUl, 
r aiduri. anchcle, reporlaJL', colabo
r~rl alt! spt!Ciallştilor, n Jle cnhce. 
ilust.ru111 toto şi carlcaturl - apar 
sub cenerlcul unor rubrici, cum 
.;int : •. La z_I io agTlculturli". „ PA
mintul - rolo'>it Lotei:,rral, cu efi
cien\11 ma....:imă", „ EX".Pcrlont01 rrun
tnşllor, t ernclnlc lnsuşllA. riiruros 
npUcată", „ taţiunea clc Cer«târl 
Ag ricolr Teleorman - recomandă„ . 
„calendar agricol", „ Ziua ~otch
niel - 21 r l'corcl in toate fermele 
crescltoar e etc a.nimale", ,.Zoot ch-
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ula in fata rlgorUor iernii ", ,.La 
ora 5 pe li.Dia gra,jdulul" - perio
dlclt.alea de apanllc depinzînd de 
prlorll.AtUe de mom~nt. Ne-am stra
duil mereu sd asiguram o cil mat 
bună cuprindere geogra!lc~ şt. tot
,,datli, Să fim prucnţj acolo unde, 
cum s-ar spune • - "arde" - !.le 
t'll este vorba de o expe:rien\l sau 
o Idee \'lllorousă ce S<! impun însu
şite şi generatizate operativ ori
unde cond1tiilc o pcrmll. fle cu ac
tlv1t.aten estc mar<.'nta ele anumJtc 
dc!fcicnţe ce dlmlnue.ază rczuJra
tcle şi, ca ntare, trebuie oe.inlirtJat 
lnlAtunnte. 

Efo.rlurlle colcclivuluJ nostru s„uu 
lnt l'n '>Jfical ucum. sub ilnpuf'iul 
orlcnllirilor tabUite la ConstAtulreu 
cu udivul do parlld şi cadrele de 
bază din 11irrlcultur4, din 1-2 s ep
ll'ntbric u.c. Mogbtrul11 t:U\'lntun• a 
t.()\'llru.~ului Nlc<JIUl' Ce:lU.5C'Sl u n Iă

cut obiectul dcz.bnU!rllor în plenară 
rc.-dnc~lonahi h'!rgltă. cu parliclpru-ea 
secrcla.rUlul cu probleme ugrarc âJ 
Comitetului judeţean de partld, dl
re-~t •rulul Direc\ici judetene n:.?.r1co
le, a membrilor coru.ll1ulul de con
ducere ni gazetei. 01·ganl?,âlo
rilor de p:.irUd şi spcclallşlllor 
din C.U.A.S.C.-urUe cu rezultate 
d~o;cbile in productie. Dialogul 
constructiv a dut !lnnlltalea sconta
lll ple.ruirel noastre. prin Identifi
care.a m1Jloace1ur de nc~iun~ pen-



, ci pc 13:1zc lemeinJce, capabile 
'8r~ ri> produc~il superioare cun-
5t 11$11\lnstCel indt sli-si ntJuC:ă din 
stonre1.~ntrlbt1lill ln acoperirea ne
~ Jl'r eC(momll'i ruiUonale, Jn 
rtisrt~~~t.oteo ţării. n poporului nos
IJfl"~~I conslderirm că. în ucest 
'f\I 'coJecli\' tNbule să Mlminem 
ef~nenL rn' primele rîndurl. spri
pr !nd prin mijloacele ce ne stau 
)ln 1 ci •mină implanrren marilor co
la nd<J~ente pu~e în rnţa agricul
rn~ judc1ulul fur dacă efortul co
turi;. ,,n acluce 1'eleorman ului tit-
11~ dr „Eruu ni noii revoluţ ii agrn
u „ ..-cin "Telcomumul" tns>~am-
rt ' „... d l . 
11~ c.1 ~I-n fileul R oria. 

l\l nr in LEOVEANU 
rct1acto1·-şef al gazelei 

„ TEJLEORMANUL" 

Pe primul plan, 

promovarea 

experienţei 

înaintate 
Orll'nt.lrllc C'lnre. l n11i<'t1ţirlc con-

1·rl'lt' formu ltll•' dr tcl\'nrfl'!ul 
~1to)n(' Ct'R\f')C'>CU la rc<'enlu 
Conqfâtulre ru aC<• ivul tlt> µBrticl 
"' cn<lr•'lc tic bn1 i din tll!ril·ullu
ril. p1w·um „1 t•u prilejul vizi ti:-ln1· 
iii- h1cn1 ln jud1•\t•lt• ţarii rl•prc
lln'li III pentru cotecllvul rccklc\io
nal aJ „Agriculturii ocJallstc" un 
pro1mun <.'tinrrl't eh~ muncll. Mar
tori ~· p(trln-,1 ln umpla b:'uilttc 
a rcN1ltc.>t. tÎL"ipdndl!n1 Pl'rittan()nt. 
tlln ~n·lt• ~I lllellc t'Xprllnatc• ~Ic 
-.•11ri•ti.11u1 !Jcnt•r/\l ni 1»wlklul1,1I. 
ilirt.'1'\1111• l'M!n \ lri l\! 1 Ic ne\l\lne 
Jll•nh1u lmpllcu1t·eu mnl p1•orondll 
a 1iubll('ll\lcl nou ... trc In 'lt1„0nerca 
l'foltiJrilor N-eulom·I' nle nnmenJ• 
lor munril tic pe o,qoorn. pentru 
ln1h•plin1rcu 1·u1 ului pc C'.'ure <.•on
<fUrt1tl'11 puri iclulu1 l· ll lncredlnţnl 
p!\~·i 

L\ ',u c·um -;-a r,ubllnial la Cons
f.ilulrf.?. traw•r-.Um un nn ogrtcbl 
nu flllSh de ~reullLU. Secet.'l pre
l11n11llu. J.ll•rurll" din iDrnu, tem
J>l,'. iflurilc nL•oblc;nuil de <>Cli7Utc fn 
p r1m:ivnri i,i ~'trc.-m tlt• rillirnte. 
CU curdl'ICrlslid (':ln irularc clin 
timpul wrii 51-o u pus nmpre nto 
rl'l1111rn procluc11e1 ngriroh:. In 11-
'iern1•nc.1 C'Oodi\ii tleu:.ebllt'. rerol
L.i d~ cereole Pllioo.c;e n dep âslt. 
lotu~r. cu '.?ă Ja -;ut1i n\\•olul din 
19811, far la porumb s "1 evoluat o 
Pro-.luc~lr mai mure dcl'lt ln anul 
Ph'rN,l1mt. f>relu lnd experienţa 
Ol1ut111 - Juclt•ţ Erou ni Noii Re-
vntuţH J\qrn!'\'" :.:.__ a J\tde\e au 
rP1l111at ln mer 111• pestă 11 OOO kg 
llrtulhil. 1ur a - peste 7 UllO kg 

Dezbateri profesionale 
orz b1 ha . a(-elt.'U)l uiwlurl rl•ll-
1hrute de produt'\tc au fo-.t lnh'
ghtrntc in aproope 300 de unit lţl 
agrirolt!. l)c as~encn, ln 3511 l:OO
peTOtive arrrtrole ~i lnlrrprlmll'r1 
agricole de "lut se esl1nrca2:1 ob\1-
n1:n„1 a pe:.to! :!O toni: Ul· porumb 
- ~tlul~ti Id hcl'lur. 

'foale acc_,w realll.irr c~prlmil 
eonving-.itor forţa nl-!rkullurll 
nonsb•e socinllste, justc\eu pol1ti
llcil ;lfrnre a pai t1tlulu1. a hc>l:trl
rllor C:c.m1;1l-eJ.ulul 111 Xllf-le;i ni 
partidului di:- dezvolte1·a şi mo
ll~·rnl2are 11 O(.l('.'>ld rnmuri d~· bn
zil 1.1 cc(lMmiel no\ionulc. Jo~lc el~ 
mon1>t1't.'1u:fi cu putcre;1 Ji1ph•lnt 
poslbW.lă.~1le de N ii'•' dispum.•1n 
pt·ntru 11 tlb\lnc. in 011ll'c concll\il 
<'lim11llcc. recolte lot nltli 11111111. 
dl? o 11 1 fă1)lui n.:-ub!Uut C1bit:l'livelc 
noil tl'VOIU\li nu1•nrc. 

Stnl concluzii ma jore, rnre in· 
deamnll la mcdll.1\le ~1 . ••vitll'nl. 
Jn t1cţiune. Cwn, p1•ln <'•' mlJIC>llC'i? 
s-au reull:.ml o~m•men re•·ultr. ln 
care nu a:.vir.m ni<'I chin1 <·!!I•• 
mal lntlră?.ncw prognll11! "t Cl• 1re-
buic fl!icul pcnfru t'U tolt' ,[, rl\'
vinll constunt i.> ale adivit.;iţ1i in 
toate zonei.:-. in toalr• Jutl1•\1•lc 
~uri1 ·> Iul.!. fnlt·eb:lrl Iii Nlr.;o '-i n oi. 
lurrlttorii •. AitricUlturil -.uetnllst.e". 

~tnlNn cht mtt\I :.ă d:t n r.ispunsu
rlll· u~li.·pt<ll•'· 

Sui>.a in!>-pira\lci noastre u-
f1;1, \ u rerl!tuuinc, In uniliiţile d\! 
pmcluqie chn nUml!.Toa..o;el<: roo
pc1-.1'-I\'(' airncolc !>i intreprinderi 
111::rlcoll' de' stnt, m c.i mu1 nume
r~'>t·l\! ferme ~1 fur.maţii dE• mun
c·ft fi Ulll~. 

Popul11rizaret1 e:spe1•ien\<'i fnain
lillle, indeo5ebl u ~'"lliUitllu1· dc 
llC\IUnC!' prţllllOVMi: dl' unll.'1ţilc a
lll"it'ole ,1e con<>llli lc unkc ns:roin-
1h1'lrio'1c. de orgnndc a1u·1cole 
pc.-ntru aplicnrt•::i. celor mni a\'nnsa
tt> ldinolcn:n este, cJe aLt-rt!'t, unn 
din l1'l· prr•<lC'Up~rllr nonslre pdn-
1 ltill'I'. r•c ha7n pll11'tlllt1] tcmntic: 
1'1/'l.hW\IOnn~ :1 r11st inl\Îlltâ <• QC-
\lune pllbli<-1„tlcii. 'iUb titluJ gt.'-
11.•rir „EX l) l•rl('n \a inuintntîi - t~ 
ml'i dt• <,!Iu liu Şi nc\iun e 1JCn lr1t toti 
lucrfito r ll din ns:dcullură". In c11-
' Irul C'tlrdt1 au ferii publi<!ate $h
lcmalic p..'lglnl specl.alc inHitiştntl 
l''.'\f1'•1 il~n\a unililţllOr aarkol1.• din 
Jut!Pţtll OH t-1 din .alte juc11·le nle 
\Urli, <'1ir1m1 li !>•:\ a,cQrdnl J.!llul 
cJ,• „Er<lu ni Noii Revulu\li \gru
rt•' ' ..,1 nite Ina11c di'll1nq1I pc-ntru 
pr<Kiurtiih: ob\11'Utt> lâl ccreut~. 
plnnte tehnice. carto.a şi produse 
:minulliere. $l acea.'-1.a nu a fast 

PE PODZOL, RE COL TE 
(A PE CERNOZIOM ,.,. 
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Dezbateri profesionale 
uni~; modnJllate de ~encmliza1•e a 
exf)(!rl<!niel P<1~t1ve ~ oo!ed ivelor 
de muncla cc s--au Snscris. in cilver
se domenii, cu l'ezu!Uite Ul nivelul 
prevedel'ilor din Pro~amc. 

Tn tu mino orien &. '1rilor formuwl • 
la rect"nl3 consri1twre. red;icti.a 
şi-a restructurai p!.rulul tema
tic reduc\ ional. urm:ll'lndu-s.? a
bordaTe.:i :ispectulor cscntlale :>ub
llnlatc de ::ccrel.:1rul t::eneral ru 
JXll'tldului, crcsteren rcl lllui ln
Corrnat. v ş1 or~n izatoric al g,.-i-
1.e~i A !ost ~'.abort1l un am
plu plnn lil' m \luni publidsli<"t>, 
teme şi rubrici !o.J.>t•t'illli> ln l'arlrul 
cărora ne-om propus c,ll p11nl'l1l tn 
t!Vidcn\!1 eforturile rll"p\l!.t' dt' oa-
menii muncii clin nizrlcultură 
pentru n întrmplnn Conferinţa 
Nutlonoltc n p11111tlului şi nniH•r.;a
ren u 40 dt' itni dl' la J)roclamn
l"C.3 Republici I prin realluin~u 
ext'mpl;u.J u tuc•rnrilor ngncotc. 
prin tnnptulrcn h1>Lkb·llor Cnn 
l!rl''ulu1 ul XI 11-h n nl parl1dulul. 
n snrclnilor t r;i.„.11c de S('crcw
rul general .ni parllduJUl. 1\stl'.el. 
sub genericul · „r e Ionic Ir0ntu
r ile cnmpanll'i dr l oamn:i -
muncii exrmplar."11

' ' 'om in!-.l-.Ul 
asuprn actlvit.'ilii t'(lmbiilOr pe 
culturi , a modului nou de orgo
niuire şi d('!;fli~urnre n muncii 
pentru ~tringcn.•n lu timp şl Iâ
lil pierderi a Tet"Oltei. on~ o
bllga\lllor la fondul rle !,.l.;.H, m
sâmln\aren tn pcnoadcl • optimP 
a • cullur1Jor ele ummnU, cfoci uaren 
rct'olt~i \ 'illonrr, înfiinţarea no~
lor plnnlaţU v 1'1-pomicolc JX' lt"'

renurlle ln pnntii Ptu?inn 
• .Ştiinţii, lcbnicl'i, tn\'aliimînt" ,-~ 
o;llndl fnlr-o m.u mnrc musura 
noile <.'Uccrl rl uh.• '>lil11\ci a«ri<'olr. 
todeoscbi nlc t'i'Ot'l!cil, biologfl'i, 
agrochimlcl. octlvitnlro destăşw-a
Ul ln şcol il~ el.în mt'ldiuJ sătesc, 
lkC'clc nRToln d uJ..triulc şi fnrul
tăţill' de p rofil. t n dom<'niul <WO
nomfol. al OTţUITI fzfl.rJI şi condu
cerii, vom pune un acCl.'nl dC'~<'
blt pc t'rcştl'rca produc-Uvi1a\ll 
muntii, sporirea ehcien\ei t'COno-
micc, splicurco principiilor nou-
lui mccanlsm N'Onomico--linnncl-
ar. creşterea cnpncitl'i\li rle con-
ducere a cadrclor .ş.a. . 

Sub s;cncricuJ . Expcrlcn\n inam
lntă ••• " vom rclh-f:tn. ln continu.iu. 
modnllUiţJle con<'rch• ele ornani
zare şi dc~rJ„uran• n muncil, 1ch
nologillc rucric<Jlt>. rt•zul tatt? le dt
produC'\1t' sl cconomico-Clnnnciarr 
dobinditc 'ci'-' unlt!i\ih• ~i JUcll:~\t>le 
dislin'le sau n celor ce t':tnd1d('lli.'i 
Jn fnnllul lltlu dl.' „F:rou o l Xou 
Revoluţii A1t111rc'', de colec~ivefo 
de mund frun~e in tnt1ccc:cn 
socialist..'1 pentru tntlcpllnlrct1 \"tlr
clnilor cfo plan. Vom urmări. ru 
mal multă rign:u·c.<. cuprinderea le· 
ritorlnlU, d1v<n-.lfscarcn 1cmntldl 
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~i tmbun 111l\ln•n crm\inutului P••
glnllor speclnll\ prin ('\'idl'ri\il 1•0 

factorilor esc>n11ali fn C'TC~rt'a pro
duc~iei şi cficlen\t•i Nonom lcc. 

Prin Ion.ic aceste Ot' liUnl ~i 
măsuri. prin contacte dirocle. !'is
temnli('(\ cu c-atln· de t(lnclurcri>. 
~JX't·in li'>ll ~i •1)\l lucr:itori din ll· 
nll:iţi oi:ric ol" de C'l rt·••tnrc ..,j fn
,.fi\iimlnt agricol. prin lmbunlit 1-

\ln~n mt>1h1lită\ilor de abnrdnr 
11 umf nulului mn~nnh•lt>r pu-
blirat" 11n1~tn îşi po11tc odlllC 
prvpri~ c.:onlribu\lt' ln fnf,\ptui
rell ~rdnilor „tnbJllt„ tlc pnrllcl 
prjvlnd sporlrcn PN~uctlel in 
tontc -:cMQnr<'lc n~rlrullurli. n 
npcrtulul OCi.'l>lei rnmurl •'•• bn7.l 
n rci.inomlel nn\ionnl•• ln pro~n·-.ul 
Ut:>n<'ral ul \llril 

f oria noC:m/\ N 
şef ele sec(lc ),l ~ai<':n 

•. ACRlCULTUR~\ SQCJ,\LISTA' 

Permanent integraţi 

in efortul colectiv 

de realizare 

a unor recolte-record! 
Document ele ln<'!>llmnbil 'i 'n-

loare lN>r<.'ticli şi pr'1ctic:{1, cuvrn-
1.nrea 1ovuri1~uluJ Nlcollll" 
Ceauş~cu la rcccntn ron<tflituin.-

cu octtvul <le parlic.1 <..i c 
baz..i din Ul?Ticulturri 
P"nt ru fo\I c:c.i chemau 
re t foct iv I n lrt fiiptulJ't>a 
ti vdo1 noil 1 evol U{U ni:r 
nw.tc c:I pcn Iru lucrutorii 
lor jUdt.>\UlUI .\racl - Ul\ 
conc;1.•t. mob11l.:ta4or de 

Sludiincl <.U toat;i Ofl'n\~ 
nrit>nt.:iril~ 11-1 obsen'tl\ille 
tarulul s:cn<'ral ni partid 
l~C'lÎ\ ul no'>lru reducţional 
lnlonnil un plan te.mntie 
I"- nlru cam pan ia ngrlc:nJ( 
tonm nă, ţinlndu-~. dt>Sl 
mn şt tlc mfi'lurile «>n 
bilite tll' C'lllri.· romanei 
J:rlcol judct•«tn, la ~1le 
cllnţe participă tle fif"Care 
r(!doctoril CI'.' se ncup;'i cq 
blemc al!rnrc. De .1llminte 
dori sil sublin 1C'7. a:Ict cd 
<IL' un Tf'al foto.o; m fnlrrug 
1 r.i or li vilnte l"l'Comandarn~ 
primim clin partea co 
judet~a:n de. pal"tid, prin 
grar:i şi de prqpagandu • 
frecvente cu rondU<:li lori al 
102· ceau t.1UUI de „Erou al 
Socinli<.tC'", a C'ăror "" 
1'0dn.!<:â o r<.'f!ectâm cu 
('011„l'<'\'l'll \{I. 

Pupa "1lm "" cunoa~h·, tn 
<'•'lor m,11 bunt> un1Wţl . 1t 
nu numni din jud~ţ. c.·1 :;;t ' ' 

!ic numără COOJX!rativel~ 
prorhtclie • Ogorul'". ~A vin 
_stcasuJ roşu • toate din 
unde c1Jnducătorul partid 
~talului nostru. tovaroşu] 

Ccau~cscu, impreunI'1 cu 
Elcn<t CMuşescu a inlreprlnit 



CAZlTĂRIA RADIOFONICĂ 
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I ACTUA.LITĂJl
RA.DIO 

ee:I mal mult i cUnke noi ne Jncepem dlm)neat.a. ziua de muncii S3U 
6' odih.nă. nscul lind la T.adlo bulel lnul ele şll.rl. Tot buletinul de şUTl 
~ peni.ro eel mal m uti i dJntre n oi. încheierea unel ilic - de 
asuncA sau de odi hnă. S igur că informalla orlcărul om modern cupri nde. 
~ alle sul'se - ziare, !l'evlste. cărţi el.<:. - dal· toa1~ acestea com
p!eteazll fără :i inlocul, ş llrilc pe c w:e nl Le furnfaează incă de la nrlma 
ori, JaMI acasă . r.:idloul. lleal luJ.torU acestor programe răspund deci unei 
flncftl polltke. sociale. pr0Cesion.:1lc de o Jmpo~ntă deosebită. identlli
~u-se cu menirea fundamenw.:lă o ~zetăriel : a informa şi a lorino 
tPbua publică. Realizatorii, a&că l"Cdacţia 11ACTUALlTA1'I " a Radîotcle
miunrr. despre a oarei activi1illte ootidlană ne propunem să scrlem in 
paainlle ce urmeaw. 

Pentru radiofonie 

i1ceputurile ins ea mnă 

ACTUALITĂŢI SI MUIICĂ 
Apoi, în programe au apărut con

ferinţele şi multă vrame, la noi 
t( pi:etullndeni în Jume. accsla era 
CDDflnutuJ unul pcogram radiofonic. 
Jo lim~ preocupările s-au diversi
ac.t. modal ltli \ile de expresie s-au 
lmbo:lUt, a luat naştere o „ poe
tki" speciflc:1. genuri. fom11.1lc, sil
latl dlteren~late, dcOnind - flecarc 
GI fmt)reună - structurile, exlgen 
lele. P<>Sibnltăţlle conmnlcarif ra
dlotonice. A Tea117.a. au. emisiuni 
~ M!lua.Htătl sl mtuică presupune. 
"-i. a utiliza o ex-perientă. o lra
dl&le de substanţială pondere, fl.iră 
• ceda ispitelor rutinei. a inova 
~~razicintl regulile clasic~. a 
--t1 mereu, păstrind însli tot 

l!e e val<>are. Sarcin i deloc uşoare. 
a $rar indepllnire presupune an 
QJal'e, sentiment al responsabHiUl
::J°Ullce. Sl)Clale. '> anum e slruc-

l nt:eleetuală. afectivi\. ~lltă
~ n

1 
ropril imzelăriei. în general. 

._!_ g<uetlirtei oe rarlio or i ch iar 
- ql clomeriiu anume nt prese} 
vl)tbitc. $1 pn'supune. neapl'lrat, un 
~ grad de profeslonalltate. De 

• dad rn,I s-ar cere să cu
Prind l.otr-w1 singur cuvint Im-

presille ·aduna te în săptămina în 
care am 'fost o;:ispctc pennanent (si
gur că ,.O zi 1n .redacţia„." , cum 
spune UUul rubrici! noastre. in
seamn3 îmotdeauna mat mult de 
o si·ngw·ă zi) al colecttvuUll „ A.c
tualltă'µlor". acest cuvtnt ar II , nu 
s-ar putea altfel. P ROFEJSI01'1AL1-
TA:TE. 

O familie 

in haine de lucru 
Pentr u reclac~fa noastra. gazetarn 

de la „ ActualltÂU " sin t (sau aşa 
ne place să-i cons:iderâro) prlclenf 
vechi. Mulii di-:ntre el, începind cu 
V aleriu Ne~ru, cc rns'punde de ncti
vltnlen redacţiei la Tad lo n.e 
sin.l sta torrucl colaboratori. pi! unii 
ii eunoaşLem persona l. cel'orlaltl le 
cunoaştem de at ita vreme Vl'.>cea. 
î11l0Kf-lt ura frazei. modul de a rosti 
inci t nici ei n,u ne mal sînt străini. 
Ponte de aceea m -am sJmUt din 
pr ima cllpl'i foarte ,.. ta indemină " 
µrinlrc colegii de la 1·adlo, Po:ite 
de aceea, dar mal curi'nd pcntru 
că a tmosCera este caldă. pvlete.neru;„ 
c-:i, li psllJl de ceremonie (şi acest 
cllm:lt odihnitor. in care se de.q a 
~ow"ă r> muncă durii, deloc odlhni
toa1•0 l-am t•emarcaL de clnd fo
lrasel"fl. cu ani in urmă. .penlnt 
pl'imn dată io redac\le). Ca inLr-o 
ramltie, flecare işl vede de lr(mbă , 
dar c. orlclnd gala să dea o mklii 

minute 
de ajutor celul!l.al t. !orte1e se reu
n esc ciod e nevoie ; <> .farillHe in 
care tu~i se cunosc ş1 resimt succe
sele un'Uia cu bucuria propd ulul 
succes, unde nu-si au locul nmabj
.lltuţite de ciToumstantă, i:lr ~devă
rur ile. chiar mai puţin plăcute. se 
rostesc dC:Sehls , !a1'11 f alse mena 
j amente. 
.ŞL tot cu int.r-o familie. există 

aici un llmbnJ spe.cial (rCum dăm 
malietia:lul, U rte.şulm ? adlclt : îl 
con~epem ca pe o succesiune de 
scurLe lotel'Venţil) mai greu acce
sibil ineJmţin\ 11or. dar care ai·e ca
lita tea de a (1coL ,t!XplicallUe Pl'e8 
tqngi, v0t·bcle de prisos. Replla!le 
Jeg.ale de profesie. de actrlvtiat('a 
conaret/1. din acet mo~ent, se tn
l!•etnie firesc cu inLi:eblhi .. clvJle" 
{d esp1 e examenele un uia dintre 
c:opi l, s~ zicem). cu referiri ironice 
neinţ.elese pentru cei dinafară, i~ 
in Umplfiri din vialn - de fiecare 
zi Si de !fecai-n ora de emisie -
a rednctleJ. Ca într-o familie, exlstll 
o ,1mamA" şj un „Iiu " - Rodica 
Madoşa şl Ghe_orghe Ghelmez, ve
ni t doar de clţiva a.ni in r edactle, 
ajutat în perioada de ucenicie. .,a
părat" Şi acum. allr.mă o glumă 
„de uz i"ntern ". de ma,i experlm en 
Lat:a luJ colegă. \forblnd despre oa
menii d in rcdac!le. Vtrleriu Negru 
ames~ tJresţ dal,e dJrltr-o J;>S>$1bl!A 
!lsâ profesională (Liviu Corbea, de 
plldfi. e un strălucit absolvent de 
Cllot.Qfie pe care pasiunea pen tru 
gazetărie l-a răpH un<!I prt'.)mlse 
ca'rlere universitare. Kicrează tn 
rednetle de peste 20 de ani şi a 
făcut. practic. de loate. avind o 
Dl"edllecţfe. LotuşJ, pen t,Tu temele de 
poJJl lcli Internă) cu d1'te· de viată 
personală (are ittei blileti frnrnosl. 
clcşteoţi . bine crescuţi Iar sotla lut 
c profesoară de limba română). Lu
cruriJe ,c;e imoletesc ln viata J'edac-
1 iel ca în viata fiecăru ia dintre 
l'cdacLori sl acea,c;t~ atmos!el'li de
ttjijatA. cte T>1ilele11le. de rela~li o
ml'nesft nu num11i .-.rpfesfonalP, con
tribuie lndiscn1 abil ln mnn(increa 
ur„1l btl"n rllmal de muncii. 

Dln acest ounl!t de vederi.!. toll 
membrii <redstctlei au statut eual : 
o:I St'llomon Flnrl11n ... veteranul" re
rl~cl iei. membru in conducere. r~
nl"ln <.ftbil - S Ul'('P<;ÎV - ni mBi 

multor seclll. \tl1~ Ndl!t-ntă 11Ns
„is toT d e 08dl"e. .. f{11r !I r i>:i" (m~ a 
i: iPl11-li . •• „ ltnrn ln mli "l ( lor "'"lnfnfl 
arlevăTS~ al lufuror : şi Valeriu 
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e Se preo(iteşta o nouă edl1ie 4 
cmf-ţju11tf ,.La suoeslia dum11ea-
11oast rd~ e Va~llt! Gorncanu este 
unul clln1rc irpreclatit au1orl al ra
d1op7ogromului. ,.O zi intr-o ord" e O rdiţie a Rad11)jurnaluluf cu 
Doina Jalea. ş1 Nicolae Mlllal e 
Viorel Pope.seu, r1•dacton1I muzical 
Magdall!>na S1i11e~cu şi tehnlclanul 
J\larian Megaîl - o colaborare de 
Jiec;arc :I. 

Negru, despre care totl lnt.e:rlocut.ori.I 
de pe parcursul documentării 
vorbesc, la unison, în t.ermeni de 
învldlal, cărula il atribuie cele. 
mal bune şi cele mai numeroase 
lru\lauve puullcisUce ale redactle1, 
dar pe care, tot la unison, n .,un 
din 'curl" la \igl'Jri şi Io cnfen : 
dar .şi mal Uner!J membri al re
daci iei - l\larln Filipescu, Ion Mu
lu, Cornelia Uşurelu („nro Lrel co
pii• . im1 spun colegii ci mindrln
du- c şi el. par~). Ma11an Tuder, 
Glu.-orgne G hclme7.. 

Slnt gazetari care s-au format ln 
redacpc - rrlna Olan, Rodica Ma
doşa („aruncat3 în muncă, pur ş1 
simplu. dar c<ire, depnrw de a se 
ineca, a devenit unul din profesio
nlştll cei mal aprecia li 1' ) sau în 
pr~sa scrisă - Viorel Popescu. la 
televiziune - Nicolae Ollln Popes
cu : sfnl gazetari cure au sl alte 
prcocupliri statornice Eugen 
Preda, doctor ln istorie. autor .11 
unor volume de ~pccic.llltlle. TeodoL· 
Redlow, cronicar de artă plastică, 
ron Cbeorgh1u, cu meritorii preocu
pl!ri de teoria preseJ. Mlllaî Andrei 
care scrie lllerat.ur<I (sint perfect 
inrormn\1 coleg11, chiar dacn el nu 
wea să publice). Mihai l slrăt.escu, 
autor de scenarii Ch~I... ol unul 
copil extrem de înzestrat ca şahist 
şi mnt<'mallclan~)„. Ca în orice co
lccllv de muncii, sini. diVl'l'Se virsle 
şi diverse tcmp1n·amel1le. diverse 
cxpertcn\,e şl dlv<'rse p1·eocupart. 
Ceea ce este esenll.al. e faptul cA 
clin toată aceasli\ ru·eascu cliversl
latr s-a tnchennt un colecfh• în 
cel mal adînc: inlcle's al cuvintulul. 

Cu un calm şj o amabilitate 
(pentru care. in ceea cc mă pri
vcste, se cuvine să le Ciu rccuno.;
rătoare inlruclt le-am cam pu-; la 
incercnre si calmul şi nmabtUt.a
len. cu nen11mârntele mc.le vi:r.lte sl 
t<'l<'fonnr). V<'ronka 'Ene şi Vlarl<'a 
DumUru a'>ll::Ură . .spal<>lc frcmtutui. 
sLiind mereu cine sună-de -ce 
suni1, cine oo dne a.şlea!llă. cine 
-unde este. cin~ind vine, 
oine-cum ple,tcA pe teren. cum 
e cu deconturile. cînd se dau co
mborărlle ş.a.m.d ln biroul lor, 
doar trei uşi se deschid permnnent 
st doar trei lcl~{onn1.. ~1Jnă necqn
t«'nlt : în rest. llnlşte deplină. 

Din „ familleu mal fac parte -
a<;a con.c:1derft colec:Uvul " ActunliUi
tllor'„ -Cl.I merite io.<;emrwte Jnre."\
ll1.t1rea em1slunllor, coler-tll de la 
A~erprcs ei do ln redac\ln m11zi
tală a Radiotelcvlzlunii. sulele de 
colab<>ralort. operai.orii de sunel 
din cabine. de ta emisie si de pc 
teren. conducătorii aulo •• Fllrli ci..." 
ml se spune. ml se repc.-Ui adesea. 
astrei incit e fh'esc sii orcci1.ez şi 
eu. in insemnt\rlle de rată : fdră el... 

Ce St> mat observă. la o primă 
vedere? r.ll uşa etc> ln biroul lui Vn
Jcrlu N~11ru nr trebui .„;. fit- o 
uşă turnant.'I. deoarece l n !.lecare 
momenl cineva Intră sli pună o 
întrebare, să dea un rlispuns. sli 

ceară ori să aducă o 
su comunice cA pleacă pe 
că tocmai a ven tt de Pe 
ş.n.m.d. Cotidienele şedinţe 
JO - puneri la punct o 
programului zilei - sin t 
paşnice. de rutină ; mn1 în 
t.plrltele „se incmi;:". se 
puneri. contrnpropunerl, se 
Idei, se acceptă sau se 
Jdei. Cele mai bune dlntre 
vor ri?g:lsi pe post cîteva 
neori doar cîleva 01"<?. maJ 
La „Actunlilăti " se luc 
rit m Ioarlc Strins (altfel 
putea). exprimarea este 
limpede, nepreten\1oasA (al 
rt me!lclenlăl, iar acest 
cest mod de adresar e şl 
amprenta şi 1n viata de r 

vna din cerlnte1e prlncl 
munrit (nu lntotdC'nuno sa 
m1 se spune aulQCl"ltlc) n 
aki rupl11ltalen infarmlirli, 
lih.ţr,linNI rcdncl!lril. ceea 
trfnae inl'vitabil timpul 
otocumt>ntllrii pentru un 
..au nllul. Cum „r reAlizeazl 
o lnformnrn boitnlA, mereu 
R\.îpun„ul <' llmpl!dl•: 

Contactul 

cu terenul 
JaW. de alliel, una dintre 

1;ilc p1·incipale nle actlvJt•UI. 
de a doua fiind Jcgalli de 
in undă a RadlojurnaJulu l '1 
misiunilor de actualităţi $1 
ce ocupă o burui parte d1Jl 
tiui Pl'Ojtr:tmUJUl I de radio. 
intermediul corcspondenţjlor 
dar şi prin rela~lile de co 
permanet'ltA pe care le are 
\la cu ministerele. organele 
le de sinteză. marlle intre 
etc„ se renllzează o lnfon:nare 
manentă, mereu la zi. o CI 
tare ~eneralll. utUlzalâ ln 
tca curentă. Componenlli lm 
tă a muncii redacUonale. 
de corespondenţi Iocall este 
donnlfi de Gheorghe Ghera sim. 
doline sl responsabflltaten de 
sedinle al Sindicalului R 
viziuni!. A fost avlalnr. nl se 
ne. ca şi colegul wu Adrian 
co1ae. una din ~\focile de aur" 
redactlel. De contnctul cu 
lncalli se ocuoă si Mircea 
rt'nnu. lmpolrfvţţ rliruln colf'S?l[ 
<'îrtesc - .. e pil'i\101? I" - tl 
tac mici fnn:e amicale. pen 
c mereu ., ln alc.rtl'l •. <lor pe a1 
rut aport (ma.I nleo; în emist 
realrz.ale pe teren) pot ci>n 
nc:elac;i domenfu ist des!ăsoarl 
livitntea -.1 Ton Slcfan, prelult 
tru tennC'ltnlea so. 

Vorbind ele acca&lli primi. 
rnrta.Jllft dlre<:lie de acţiune -
~iiturn cu \('renul - lrehuht 
'mintlti1 o caljlale ce s~ 



portcnilui de radio. rcp0rte
dl re n gl!nera.I. Este Vl.ll"'ba de 
riilult 

1

1 (Şi este efectiv un la.lent) 
tal~ ~tabii! şi a m~\ine rcJatfl cu 
M ,iratol"li, de a c1ştli;a în<'rcde
c:olal>< ch}ar prJetema interlocutnrUor 
ft'&, 9[\r.bu.lescu. de ipildti, ;i re cu 
J\ntfl~lntf! :icest talent. Jnstit11Ulle dl' 
pri~ r.1„punclc în 1-.:tlnr\IC', coll'<'-
1'1 10 pe care le cun1~1şte, 
tJ\'l';1utll ii V<ll"besc despre munca 

11 c 0 ~lra in organe şi comllete 
~lc~'i Inccpind • de la cabanelelc 
inl:la!lwrlalc şi pina la cele mnt 

oc1e-.ie Jocuri de muncu, nu exi'lw 
ltlccill de Jumc~ in ~r': Anca Bl\r
i,ui~,-c1.1 S(J nu ric! mumpt.nat<l cu 
pJJc;rc. aClrmi\ colegii el. M~ba~ 
titl'r tenace. perseverent esle ş1 
fJlh~i Cutuş. Cind 1 se tncredl n-
1,.m 0 snrclnă. spune cronica ne
~~ a n-dn.cUci. ti prmcle cn un 
bul~Pll şi oricare ar (I dlflcullli
tllt> o rllzbeştc pină la urmă. Se> 
mat Inc Alume pe seamn ~ul. miel 
f01rJt> 11mlcaJe Ce. doar. ~ardeleanul 
rt'Cfl>ctlcl • !). dar i se act>rdtl o în 
credere deplinii. bmemerl lnU1. Hnr
nlcJ. radlo~enicA. a\rfnd CilllU\U 
lnn.\.~ute J>Cntru profesie, Adriana 
~l!!:UlU ar" si talentul abordlril 
fin'Şli a interlocutorului. c~a ce 
l&CI! foorl1? prc(loasă contrlbut la ci 
mnl ales ln rcalil'strea rndlore1>0r-
1„Je{Qr. IX' teren 1n 1Hnlo.11uri1P <'li 
oam1mll de rullurn 'ii <'li onmrnll 
~hnpll Yiorlra Gh itA·Troflorr11<'U 
4'~11' hnhalobilii - <'On'>i<l<'t'ă rl."1lnr
t111. Arc darul - şi prlccpcrN1 -
cir n ctr~c-01,.-ri t'P e mnl intrrt'
Sl\nl, mal orh:tinnl fn J)<'l".rmalltn
IPR lnlPrlorutorulul, de a-l fnre 
d·sl impl\rtăseascA Clresc. aulent!e 
aindurile. preocupilrile. 

Momentul li, 

punerea în undă 

Rcln11ill! fiind stabilite. lnforma
l'ea l<!allza.tn. documentarea oenlru 
fiecare temă ş, Clecarc frazA pusă 
la puncl. \"ine al doilea momenl 
important. corespunzind unei dl
recttt anume a activi t tltll : punerea 
ln un<l 1. IX' ('c-le clouâ canule im· 
i>nrlante - Radiojurnalul şJ pro>era
lnt'fe compl1?xe de actunliw\ i şi 
muz1c1l 

Oen cin.sic. p/\rlntele tnlrei;cll gn
~rll radlo!onice. radlnjurnnlnl 
l!Slc doar pentru nelnl~lall un sin
rar s:en. Prof~ionl~lll radioului 
~lu cd el cuprinde. de fapt. o 
familie dt> genuri. Edltln d<' la nrn 
7 răspunde altor exigente dedl n
ceea de la nra 16 sau de lti ora 
~· Dlfercntele sinL tle formulti pu-
llcl~Ucă dar si de slrudurl\ le

mnt1că d" unghi dP nbordnre. A
c:este lrlisiiturJ soed!ke. dlcl..nte dr 
funclliJe cr-f revin si ce1~ul rlc ns
m;lllltor1 Prnorii unu\ m<lment imu 
:t llJlo nl 11lei le-am de.'Jpr!ns din 

con,·orhirrn cu R0tllt'il ~ l c1<iuşa şi 
Peter Wagner, reall.u1lon cu o sub
:.tan1lnlâ cxp1?r1enţu al nccstor e 
m1„lunL Am anat. astrei, că ln re
dacţfc munca la ~dloJumal se 
con:.idera A.8 C.-ul mt.>Serici, deşi 
este - sau ponll! tocmai pentru că 
este - dura. liupufiâ u nor rlgtirl 
s~dcte. Teoretic. ri:daclorul de ser
\•iclu urc ln d1spo~ilfe doui1 ore 
peniru rednctare ; de !npt, timpul 
c•!!le ş1 mai scurt. Dlmlnea\a, ve
nind .oi;prc Radio. IJ"Cbulc ~ al 
m!\car in gincl. m1mmum JuniuLate 
de emisiune. La zJ - ~porunca nu
mărul 1" a Gal.Clnruiul de cotidian 
devtnA pentru autorul de mdiojur
nnl - -.nu '-C hnclC' w dt-vlna -
l;i orei. Sonda jele spun c4 zona o
rnrâ cu maximum de oudicnlă este 
intre 6-7 climmeala. dar argumen
tul nu c suCiclcnt. pentru a tncor
pnr:i in programul dl!uzat la aceR 
ol'l'L !Mt ce \1 se pnrc mal impor
lanl Sclectia lemal1cA trebuie sli 
a1u;1 în vedere pru·tlcularltr1tUe mo
mentului - a.c;cull.U1>rli se pregă
tesc •Jc muncă. llmpul lor e dră
muit. audilm se r.ice cu ochiul pe 
reas. in mişca.re. nu instafaL co
mod inlr-un fotoliu. Omul \'rea ~ă 
tic care vor rt evenimentele zilei. 

dar şt să-şi i·ccapiluleze momen
tele importante ale 7Jlel ~ a lTe
c11t.. e Interesat fn mod direct de 
prognr1za meteo. clor doreşte şi sâ 
!le pus „ tn prl.zli • cu vlala lnler
nationo.lii. Publicul primului radio
jurnal al zilei c un public grăbit. 
cce.1 cc l)re<;l.ll'Junc din partea auto
rlltJr preocupa.rea pentru o ext.Te
mă CQncizie in redactare ; ipubllcuJ 
prlmului radiojurnal al zilei e însA 
şi foarte divers. deci autorii trebuie 
sl\ R.ibă grltă ca slllul cxprlmârH 
să fie perfect accesibil. rilră a li 
„1mplist. sl1 nu ceam un mom„„t 
de rene<:lie. ci 5ă fle ireceplat cu 
"Xacllhll(t şi p rnmpllludlne... tarA 
vreun e!l)rt. Am :t.Jbovll BSU'Pra ra
rllojurnalult11 de ora 7. dar fle<-rirc 
cJin cele cinci €'ditll are tnlsl'lturi 
distincte. un p~1bhc "nume tot
dcnuni1 exlg<'nt, crilcrllll' f'\'.larn tr1 
r;ale fii nd insi'I altele. A·ll face bine 
datoria însenmnă a cunoaşte tn.Jte 
aceste exluente. a inlut sl. dacă ~ 
p0ate. n devan~a chlnr orir<• fntrr
bare pe care şi-o pune n.o;cullătorul. 
orice fapt de \'l:tt.A ac;upra clirula 
IJ$lea.plli să !le ln Cormat. E o mun
<'11 !!ren. cu un oro11ram de C.F R. 
(24 flln 2'l). "" 'ipunr tn rl"nn<?Ue, 
o muncă pentru c::ire ni nevoie de 
rnl1lilt1 nnume : putere r\e concen
tmr„ tin fu ncUe incll da ta om 5 
cind inren„ Ol'f\l:!rnmul rlc m•incă, 
""""'"" ll la orP ?\.' <"lnd r'lrllfliur-

e ŞE'dinta •. de <>ra 10" e Sf. pregl1-
U!ŞtP „R.a.:spU11dem o.scurtătorflor
• Coco Coz.ma Teoho riC' şi Nicola.I? 
Soa.re dfn :stcţlo „Sport" e A nca 
Bărbult'llCU fi l\larla Fillpc.seu a•1 
harul 11.rropicrfl dP interlocutor e 
Mom.-1u dl! luc-ru la ,.t'cfea.ua loca
lă" - Cl1corgl1t' Ghera$im Şi Ton 

Ştefan. 
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Profesiile ... 

profesiei 

de gazetar 

radio 
Un gmetar de radio trebuie 

s6 aib6 calităţile ştiute ale 
gazetarului şi ln plus.„ ureche 
muzlcqfă. lnt r-o emrslune do 
actuollt6ţl polltlce muzico nu 
poe te fi un simplu liant, deşi 
acesta este unul d in telurile ei 
Importante. Mol ore lnsa şi a lte 
func:\il, reprezentind tal otitea 
criterii de seleclie. 

Cu alte cuvinte. el, gaietorul 
de radio, trebuie să !le într-o 
oarecare măsură şi m1nlclan. 

Un gazetar de radio t rebuie 
să fle perfect stăpln nu 
numai pe regulile seri· 
.sulul dor şi pe acelea 
ole rostirii. Cerinţo orohtăţll se 
rcfera Io .stilul redac:orli şi 
deopotrivă Io lecturo toxlului. 

Cu oile cuvinte, el, qozelarul 
de radio, trebuie să fle inu-o 
oarecare măsură şi oelor. 

Un g01etar de radio trebuie 
să focă un gen radiofonic uni· 
tor - rodioprogromelo de tip 
magazin - din moi mul~ 
genuri publicistice sl ort~tlce. 

Cu alte cuvinte, el, goz:elorul 
de radio, trebuie să llo inlr-o 
oarecare măsură ~I reg;1or. 

Un gmetar de radio nu esto 
inarmot doar cu un pix (că
ruia, dacă te supără , :1 schTmbl 
mino) ci cu un magnetofon 
(care, co orlco sculă rrol com
pllcotă decit un a lx, ,,mol vrea. 
mal nu se lasă", vorbo poetu
lui\. 

Cu a lte cuvinte, el, gazetarul 
cfe radio, trebuie să fie jntr-o 
oarecare măsură şi teimlclon. 

naiul înregistrează din nou o ourbll 
a audienţei). prompUtudine hi de
cizie (~lecţia şticilor, i.ucc(".iunpa 
lor sînt probleme de rC'aJă impor
tan \A pentru c rickntn mesajului). 
posibiUlntea redadllrJI ra1>tde, cln
re, penetrante. Şi mal trebui<'. s4 
nu uHAm, o „VO:.'(' bunA" (un tim
bru plăcut dlmtncaţ.a, un glas mai 
personal, searn), o minte organin1dl 
(timpul reprczlntA o teroare dneA 
nu ai cai:>acltat.ea de a-ţi coordona 
per!ecl actiunUc), lipsă de trac (sau, 
mal .realist vorbind, dominarea lui), 
pentru cil prezentarea e Jntotdeau
na pe viu. o bună cunoaştere a 

28 

unea multitudini de domcnU (eco
nomie, poli ticu inlcma şi e.xternă, 
sp01 L etc.). aplitudmea de a-ţi Ju
deca rapid şi c.xnc1 propr~n muncii 
(redactorul de rachujurnal al<:Alu-
1eşte, r"i?dactca.dl. prezintă pc viu 
progran1ul. dnr ii sa vlzca:1.ă). Tre
buie l'Xperientfi dru- şi pros~11tne, 
trebuie ... trebulc.„ lrt:buic„. Poate 
Cil lr('bUle. pîni\ la Ul ITUÎ, o slruc
turu !i7.lcu sl P."ihku speciolă. dar 
in mod sigur ~ neccsnrl\ PDblunea 
penlru profesie, dorinţa şi capaci
tatea de a invâta . .. Redactori i de Ja 
r ad iojurnal au făcut şi fnc şl al te 
('m lslun1 a le rcdacUcl, drumul in
vers su parcurge m.nl rar . îmi 
spune făTI\ comentarii. clac nu .şi 
rară o undă tk moll\lt• P L• tf'r Wm:
ner. aduuglnd cu llll 7.imbel doar 
pe Jumătate glumel' ... Or.icum nu 
c o meserie pcnlrn fon1<•l !„ . Cu un 
zin1bet. şi el doar pc jumătate ~lu
mft. Rodlca Modoşa i1 conClrmll Cl
pinla. Eu nu confirm, nu lnlirm. 
dar inlrcb : .,Cite rccloclore Jucrea
Ui la r adiojurnal ?"' „C!Jici ". Auto
ritate.a proCc lonalft de care se 
bucură in fal:t ~culUHorUor. dar 
şî a colegilor de redacţie. Rorllca 
Maf!osa. Gabriela Nc.·utu. Geol'l(eln 
Tordăchescu. Doina Andrieş sl Dni
n n Jalea. mi S<' n.are <:el ~I 
oonvin,săt.Qr argument. P enl.ru c-A 
nu e mal nctnsemoo\.ă dl'cil 
a „oohipel ma:scullnl'" fli Ru
c\iolurnalulul • fon Cihcornhiu -.AU 
Vasile G ornl.'anu. Con<iti!nl in O
orlsl11, Anclr"l Mihai. Ch<> i"l!he 
Ghclmez. Tudor Marian, 111n un-
\rld., Petre CrurulJn. 

Dialogul cu ascultătorii 

se poartă •. 

ca orice dialog, 

in două sensuri 
Pentru mult e din l'mlslun lle rea

li?.ate de „Aclualltliti" aUrma\la 
este foarte exactă. concret exactă, 
şi rldic-d. probleme deo<;cblte. deloc 
simple. roana Cristea semnează. 
nliituri t1C' F.:mll Burlnc-u. r u ro
labornrea permanentu n D<>rinei 
V clclu una din ruhril'il~ rele 
moi populw·r (stutl.:;lit-ilo de-
pun mărturie!) :tll• ratliou-
lua : •• lUlipundem ~cull:llorllor". $1 
<1scultlilon1 inlreal.)ă„. orice, orl
clnd. oricltJ. Emtsiunea a dep!işi t 
un deceniu d~ viaUi. are un public 
i.tatornlc, un cerc de coloborator.i 
de spccialllale. statoa nici si ei. dar 
nimic nu le indeamno ascuJtind e
mlsluriea (dur şi fiHnd ..:o l) „a 1:1• 
gindeşti la r utinil. T('l('foanele sunli 
cu acT"laşl entuziasm. tn orice mo-

mcnt (deşi se an 
nlc pe posl care sint 
zule PC!l1ll"U comun icarea 
rtlor), se 1·1<.lkă probleme 
dar apar SI fleacuri, se 
~ubae<:t<ţ i.1tuatii d~ 
1 cvi ne mereu şl n\ereu 
1nlrebl'n·1 identice (e 
răspunsul Ju o anume la 
1nch1de. pentru moment 
:.ubiert d abia ii cll•l>Cbj 
care nscultillor ar~ con 
:.ilunlia. „cazul„ lui e 
d<.-oseba\J. se primebc .i 
dlvcrsltatee ascultătonlor 
nc tllvcrsil<1t1~a. ap1•un~ n 
1>1 <'•'· a posibilelor s ublt>cle-t 
ac interes. Se cere dect • 
!or acestei cnusiunl o 
tale extremă - ar dori-o, 
nellmltală - moblll t.ale tA 
~upleţe în nllludtlh!, mtd 
m11l1ă înielegel'e pentru 
pe1, pentru fiecare bucali 
(pcnlna cli. în cele din 
llecare inlrebare ascunde o 
re. o nădejde. o pulune) 
lnlri oin Jcsătură dlredl~. 
foancle. deci interlocutorit 
loate felul'llC:', aşa 1ncît 
nu-şi poate permite ~ 
mori" . o dispoz!Ue mal 
mal proastă . ca l<>t omul • 
sll !le recepllv. să poall 
rapid şi exact. sa selectea 
tenii e. respectind numeroqe. 
proteslonale, materialul 
căl1,11t. sii răspundă l>l'COCU 
ord!Ji general . nelăsirtd 
puns pe ~celea de ordin 
E>:lstă o înlteagA anecdot 
de reaJizarcci acestei emrst 
soade ce sini hazlii. privite 
!ară. Permanentul con"blct 
meni atit de dl!erlll ascundl 
lmprevazlbll : de la glnganla 
perllA de un a.sculU'itor IP8 
111! de interior şi trimisă au 
consliinciozilale în plic la 
,.,,.ntru a 1 se e..'C pliesl "cine e 
ce vrea en". la tcle(onul u 
\tlt•llente care 1?lislse 1n b 
C'O~<;nrt:ul ul un b ilr\el pe ~ 
11n n um e de femele. parei, 
nu'Tli'lr ci<' lrlclon (telefonul 
1·cdnctit'I. \ar ., remela" era 
nn. cl~pr.- <-nre se- vorbise 
in rmisiune 'ii, p rohahil. 
so' doren să mal intrebe 
ş.a .m.ri . tnieresanr... ui:n l)Hl 
~7.etar. acesl con'lact 
ncmljlocll cu publicul cere 
o mare nulere dl' ndnntare. 
IJlll1aten dt> a 1„ h'Anc;pune 
luntl t cllfl•rlle. ri'\bdnre. cnlm. 
7.in c;l, tle re st\ n-o 1munem. 
huni - <:int 9 tel<'foane I 
hirou. <;i ni<'i ll"llll ntJ tace. 
hncr c;l ln mnc;ln!I sP mal P 
,;I c:crlsol"i. s" nilll d lseutl 
col1>hnratnrll. <:<> ,.,.„, sl 

C'ontnclul n„mi jl<X'lt 
~ul n n r<-„llf>lll'I c;\ "miel 
fn rli rC't"c. r"" li?nlr Jn ctl 
lnrnlllllti nlr llHI r 11 n;irtfrl 
:t"<"Ult:iHorllo-. f;int orodttc-fli 
tlln.-;ti C'll un acren tunl: 'lf>C'"l 



~ am rugat pe Volerlu Ncgf'\J să defineasc6, in citeva cu11l.1\c, ocl11·i· 
~a fi 111010 fedocţiel, văzute din In terior. Răspunsul silu o fost tologroh.::. 
dar pe deplin edificator : 

Raţiunea existenţei noastre (sodale ~I profesionale) : 

_ Sfujlreo polhlcli in terno ~i externe o Pcrtidului Comunist Rom,;n, 
0 României socialiste 

_ SJu1lrea publicului larg. informarco operativă, completă şi 
corectă asupra evenimentelor din la ră ~I din lume 

Satisfoc!ii 

_ F1eco1·e moment m core oclivi toteo noosllă corespunde r:i\lurul 
ex is tenţei noastre 

I nsatisfacţii 

- Fiecare moment in care nu ilbutim să răspundem 
acestei rotiu11l 

pe deplin I 
d1c>COn11:. n cliror res(>()nsabilllale 
~ne. impr-eunt\, corespendenUIQr 
loo&ll $1 „echipei. dC' laeentru". care 
tUJ>rindemol 1r1ulll 1lintl'c l!m:~t.urii 
recSaallel, eu diverse special~âti. 
cu dlverse atribuţii in cadrul n1-
dloprogrnmelor. Dcparte de a epui
za Usln (schemele emisiunilor. 
structurile sint tot.dcauna clastice. 
adaptate la ci:?rln\ele public.islice ale 
a.omentult.U s<.ic îal-polltic pe cnre îl 
pmmu-.:e ta1-a) vom noln totuşi pe 
autorii pc•nnan1•n\i ni aM.'s lci l'or
mult! ~fonrLl' ~ustmc d~ nsc:ull:i
IOH - cfo nulloprci}!ram ~ Vlrtorla 
Andrri, („11111.u" 1>rlrnrlor 1' m lsiunî 

de acesl ~ip). Valeriu D1lescu. 
Irina Dian şi Gheor~he Ghe
rasim. Einlsiunllc sint Io.arte Jnte. 
resant~ P<'nlru part1cipanfl, p.resu
punind. inaă. din partea coo1·dona
torilor un mare efrtrl de cqncentra
re. spontant!lt:lle, talentul de ll 
CdmPAni exact, tematic Şi stilistic, 
lnteJ'\)~n1llte, temele. domeniile :i
bordale. 

specialist ni 'Lransmii.lllor în direct 
de la mnrlle evenimente politice 
est~ c:1mslde1·at în redacţra „Act,ua
Iitfi(i", Ştelinn Nnclu. (Alt1'el.rea1Jza.
t1H' pt•rman..-nt - fmpreun:i cu 
lon Cihlţuicscu şi Nitoloc t.lîhui -
al Rsdioprogramuiul Dlmioetll) , ln 
diiiCU\Îll pc cure um ttvut-o ~-au a
bnrdal multe probleme cu care ru· 
ulizalol'Ul ai cslul gen publ!Cllslic 
dl"! more ~foct. ~·mblemallc. am pu
le:\ spune. pen'tru o ~ţie de acL"'ll.
:tlll-âţi. ~ r.onf1'unl:i lncvi tobiJ. ~cm
tlm<'nhll de rcsr.onsabilltate, pro-
pt•iu ~uzctftrl„•i. dobtn1leştc in 
('ll;-.ui trnnstnbiei In di.rect 
n fticfil'(':\l\Jra !>ţ>Cclatn. cerlr1ţelc 
Jc;;ntc dl!- putert>n tlt..• con-
1·c11trnrc1 1·11piditatc- in di!>(.'erne
l ea elell\entelor lmpo1·lnnte. 01•earea 
unul cadm sugestiv de mare for
\ă de expresie. adoptarea unul Um
baj pl'.!.rfect. 'accesibil dar nu neu
tru. llpsft de culoare el. dlmpotrl
,·.J, inzcslral c~1 pu lt'l'c Qt> evo
<'i"lr<'. dnrul de a si.1rprlnclc sponhin 
Şi a reda elocven~ o anume at-

mosferă, de a construi cinernato
&rallc aproape, relalru·ea, cu punc
te de relief, cu momente de le
gătură, sint doar oiteva cilntre pro
blemele inevlt.ablle - dar care a
desea creea1.ă şi merltele deosebite 
- ale uneJ t.raru>mlsH în direct. 
Acelaşi gen ,pubUc1slic este tradl
ponal destinat ş! evenimentelor 
sportive. unde, tn afara probleme
lor legate, în general. de transml
~la în dl.rect, se ridicâ şi dU~cul
lil~ile inel'ente coorl.ionărll Lransml
siilor de pe mal mulle slad'ioane in 
paralel şi, să nu uităm, patU.za.na
telo1· aprige care animă lumea 
SPortulul. in primul rtnd aceea a 
,.mlcrol>işlîlor ". ŞI I.a zece ascultă
tori... unsprezece !>-int. de oblceJ, 
microblştL Echipa „sport'' a redac
ţiei are insli. ca.mplonn ei. pe care 
1tscultători l ii cunosc ,şi îl pre
ţuiesc : Ton Gh.ilUlescu. Nirolae 
Sonre. Coca Cozma Tl'Oharie. Dan 
VoiciUl, Corneliu Mlhăll~cu Gi1e
org'he Mlnoiu şi nu numai el. 

Policalificarea, condiţia 

„tonusului" profesional 
Acesta este unul dintre princi

piile aplicate cu mult'li consecven
\.ă în munca reclac\lel „A:cluaUtA\l". 
ExisUi.., desigur, responsabUltăţl pre. 
clse. pc oameni. dar mal nici unul 
dintre el nu se · Hml~ază la tJ'n 
singur gen, la o singură. emisiune 
sau Up de emisiune. la o anume 
rubrica. Exemplele pot !i numeroa
se şi alegem citeva~ aproape ;I.a Jri
~implnre : Nicolae Cdstoloveanu, 
secret.ar respon.'>'ibll de redacţie. 
este totodată un excelent cunos~
t..,r al problemelor de polttică ex
ternă.. (exp.erien \a de cot·esponden1 

1dul~ lucruri se pol spt1ne. multe 
l'U"ael~rtsticl care dlf&rentla%Zi pre
.• orală de presa scrlsă a·1· tre
bui ~bllhlate şi vom i'ncerca să 
exltm!em din aceastti muJ.Lll'udlne 
lhAcar citeva, care ni se pat• ce1e 
mai lmpOrlanle . Unul d ~ntre nce.i
tea ar fi existenta. in publicistica 

REDAqt·A ACTUALllA1! A RADIOTELEVIZIUNll ROMANE 

• radl!lfllnlcfi. a unor genuri gazetu
l'ettl originale. 

Transmisia rn direct 
Orfcită p1·ompli tud!ne ar aven. 

otlcitfi sp11ntaneil.ate. presa scrisă 
nu ponte d1..-clt să se apropie cit 
lnnt ml11t de evenimen.t. evenlua.1 
111-1 nnunte cu o zi, cu un mo:e"t innlnte. nu să- l relateze sl-

ult.an c:u de.s!işurarea li.I.I. Un 

Redactor-4ef : Ion lovric 
Redactor-ief adjunct (responsdbll cu octlvi tqtea lq rodia) ; VolerllJ Negru 
Secretar responsabil de redacţie- (radio) ; Nicolae Cristoioveonu 

colectlvul redacţiei realizează : 

• Rodlojumolele şi buletinele de ştlrl de pe aele trei programe 
• Revisto presei 
• Toate emisiunile, rubriclle, comentariile şi tronsmlsllle c;lireclo dasi>r-: 

viaţa politică l.ntern6 şi internaţlonola 
• Emlsil.lnlte de actualltă\I şi mUJlcă : 

- Rodloprogromul dimineţii 
- Răspundem ascullătorllor 
- De Io 1 Io 3 
- Orele sor11 
- lo sugestio dum.)eov0-.ostră 
- O zi inlr·o o~ă 
- Audienţa rodia 
- Md.gozlnul duminical 
- Rubricile de sport şi tro11smisllle sportiva 
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de pre.su peste hotare ş1-a spus 
desÎgur, cuvfnlul) ; Coca Couna 
Teoharlc nu este doar un foarte 
bun comenlnlor de politică exlernă 
ci şi speclallSI. in sport ; Simion Ni
colae (pe care cllilorii H cunosc :;I 
ca autor al unor volume de note 
de drum plin tarii). specialist în 
probleme Interne, este r„•porler de 
teren dar şi redactor de mru;a şti
rilor ş.a.m.d. 

O .-iltt\ d imensiune car~derbtlcă 
muncii de g:izelar de radio, legată 
in mod dlrecl de pre1.cnta pe post 
11 re.tlliuitorulul, de (aptul cfl pu
blicul cunoaşte nu n~l slllul u-
1aul zlnri'.l snu <tl altuia. cu fn 
pres11 ~rlsâ, ci şi vocen lut, am 
pulM-o numJ : 

Personalitatea 

autorului-prezentator 
Şl neîndoielnic, ntuncl cind auto

rul unui m!ltcrial radJo!onlc a de
\!Cnit şi pre1.cntatorul lu I, dlspen
sindu-se de glasul - oricil de ar
monios, oiicit de „lucrat" - al cral
nkulul, s-.:i (ăcul un pns lmporLan t 
pe cnleo strtnuerii ll'g:l.turll cu as
culli\tot'\.11. Victoria Andl'ei sau Vio
rel Popescu, Ion Gll\tulescu sau 
comentatorii de pollllcă externă de 
la programul de searA Eugen 
Pred.'l Vasile Gorneanu, NlcoLae 01-
tin Popescu - stnt person.nllHl\I de 
autentic presllglu în cercurile cele 
mal diverse de asculldtorl. Primesc, 
unii dintre ci, buchete de n ori lfl 
poarta Instituţiei, ca a.dorii de ci
nem:i, scrlsorl adres.alc d lrecl, no
minal, de la ascultători. li se cere 
opinia în probleme roarte d1Ierilc. 
sint Ieliclt.1ţl, li se mulţumeş:e pen
tru cA 1-au !Acut pe un ru;cultfnor 
să-şi înceapă cu bine 7jua (oce:islâ 
emo\lnnanlA s:illstac\ie profestona
lA şi omenească a avut-o -ion Ghf
ţuJescu. nu o dată). Este un con
t.act direct, viu. rortU!.<.lnl cu des
Unat.arul itfndurllor pe care Ic e:<· 
primi, este o poslbilhate nr:pre\~tă 
de a-ţi dntl\ri mereu, cu exactita
te. rezult.etele muncit, esLc un !11-

demn şi o obJ1gaţle de rinoare de 

8 nu obosi, de a nu deveni rutinier, 
de a-\1 plililrn prospcţlml'a ob..cr
vatfei, ascu\imea reac\iel, de a n 
m:irt-u Unăr. Măcar din punct de 
vedere profesional, dar, precis, nu 
oumal profesional. 

Cr lstlna DUMITRE CU 

-------------
Ilu.stral!a : Armand ROSENTH L 
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de lucru, dind lndicatll care nu fo:.i 
traduse ln fopl~ de N1t1 c vreclnkli 
m~aniza ri ~i spcri.U1~l !. 7iarul 
no:.tru u rertet:tat JX•rmnm•nt c'.\pe
r1cnw rodnicei a act.':.tor unitfl\i 
la rubrica „Tribuna experienţei 
înaintutc", pubUclnd pll!!inl 1nl regl 
PC? lema 1·Mliztlrll dt= catt"e acestea 
a uoor producUI record ln griu, 
P<>rum b, on. etc. 

Evident. am inili1lş.1l şi cxpc;xien
t.11 pazlt.ivă a altor unltuti. Am in
sist.al. t.:>todată. şf asupr.c1 lnltit.ur.'1-
rll unor nt\lJUnsw-1, comp:irtnd re
zull'1te.Je obtlnute de unll<lti cu 
condHll .-isem&năloare fa rubri<AJ 
„V~inl cu pămlnfol. dar nu I cu 
productlllt:··. Alei s-au soos fn e\ lT 
denlă cllite de raal1uu·c n i-ct:ollt-lvr 
mari uin Urtllăllle care le obţin 
.s!.stcml.ltlC. an de an. şi s~u rl'lUcat 
cu tln-le aspectele negative din unl
tătlle cu produc\li scdzute, reUt:
findu-se mal a.le.-; oouzele lor. 

Cunoscut ea un ~irc producăt.:>r 
de legume, Jude\ul Arn<l obtlne 
realiz.Jri rcmarcobilc, Indepltnlnd 
on de an lndicntarll Ul' plan ~la
bili \I tn sectorul horllcc.>I O exp1;>
rlen\1l roc.Inic~\ n rl~llua:. fn nccao;
tl prl\!in\ll . \soclnţin t:conorn!c:i 
Cooperatistă ŞI de St.:ll - Sere Ar.ad, 
care " fO\l dl~ltn'ti anul """'t.1 cu 
litiul d,• „Erou al 7'.Iuncii Sot ml is-
tc" şi „Ordinul :Muncii". el.asa I. A 
devenit o tradl\it• ra. lm·t•ptnd Ml 
prcg~•ir~o produc\illor " l<'m1j
n!nd cu rcroltarcn Jor. s:l r(>fJCc
l:i m în paginile zinrulul nctlvi
tatoo lcgumlcu.lJ.orilor. i:>om1cult.o
rilor şi vjli<'ultoriJor din jUdl'\Ul 
nO'>lru pentru rcallznn•:i fle r('col
tc m<1rl şi de calllmc .• \< N1sta .!m 
!.icut-o c;I o facem c on•~1n1 Ja 
rubrku „Produc\ii horticoli! - tot 
timpuJ anului -. . 

Nu om c;cf.put d in vedrr<' mel 
wutehnin. De regulii. publlct\.m s:Jp
l!iminnl pnglni cnrr ogllncfc..,c oc
tivitatl.'n !lin .;cdoru1 crl"'-t••ril a-

nlmalclor. Cu a<:esl DrileJ 
Ulm aspectele J>OrLitlve. dar 
ncunliw, mul ales d1•ficl 
nllml'ntnrr;i rationnlâ n 
lor ~I -<ISi ltUJ'area b.:i~t 
~lnbo p1.:ocupar" n u11or 
p1mtru re1ol\'are11 Ct>rt.'sp 

a :tl"">lt>r ct>rln\•'· A rlu:ol• 
tr,• slnl tn-.o\ito dl• foto11 
surpriocl la C:t!B locului 
nei.;nUvc, eh.iar ale ct.-lor ~ 
\ inuvo\l ci·· fa~·lc wmnrua 
rt•rlnc\lc. 

ln i;plrilnl !>arC'lnilor s 
de tov11r~1c;ul ~ irolae Cca 
C"ons[utu1rcn de lucru din 
brie. c..'Olcglul nostru de 
„J.a propu„ s.i abordn~ l'Q 
m'll mn~ COllS<."<.'Vl!ntă .a 
"""'" romunistă acţ1u111l~ 
fn fn\11 lucr;Horllor o~onro 
tlrwlu1 nCJ-.tru ţ.ientru ::.tr 
Ump şi Cl.r-.i picrdl'ri a 
de toamnă, 1ntlepU11ir<'a e 
n lurrilnlor de ln<;Jmln\Ari 
derca ;i..,111u1urii unor re 
mai mori ln toate culturile. 
convlnşl că noi pult!m aci 
mult şi m4.'ll bine în oe 
tra\.ln·en problematicii ~~ 
utiliza 1n uccu~tn d l r11cţle o 
dl m ni lnr~ă tle 1n•nur1 pu 
t'•'. ind('OWbi la rubrlru 
no'"tri lrnw.mlt din CU. 
n.•01t1,1ri'n cl\rora slnl 
tuli reda<:torll. Flreste. \•om 
nrt<'ntul pe C\iden\icr.•.1 e 
te1 fald de cel c.:ae dau 
ele tncttrcren\il. pa:.ivit.llte. de 
dplinf• !o\i\ de lmlrptlnlrca 
nlJur. Tn felul ncc.stn ne \ 'O 
mn din ce tn ce mns bine 
t ribun:'! de lupti pentru 
mun<:IHrească. ren>lu~lunari 
c:riltorilor de pi! 01:0.1no, 
lntl lntr-o ml'isură tot mal 
ca 13 inf6pluiroa ob!t.>Ctlvel 
revolu\li ilgr-..ire, pentru a I 
Nl şi in acest domeniu 
tn :\aţionnlfi n purlldului C'U 

llwn cit mai insemnnte. 



Pe teme gazetăreşti 

Valori expresive româneşti, 
În unele genuri ~blicistice 

li 

ren1dinta ~ormativă 

constantă 

a ziaristicii 
„ romane „ 

o carnderislicil n presei romn
~f 1 constltu1l-o. incO de ln in
ceputu! el. accentuata funcUo lo
lkactlvi. Fără u ncglij3 Informa
t.a. prlm-redact~Jrii 1.lllt'clor şi re
v11telor de J1mbfl română nu au 
teU..z.nt-o. acordind un mare rvl 
artlro!rlur (o;rnQtl\•e. educalfonale. 
t'enomt!nul. sesizat de N1cc:11.ne tor
sa. s-ar puroo. explka ;prin impre
Jurar"" cil nnşlcre.1 şi dezvol rnrea 
prfMI regionale sl natiunnle ~u 
-&\'Ut loc pe cind erau pu\ine şc<1l. . 
• zimlnte cuJt.urale, tlpi'lrltun. 
:\e\'ulu de luminare a poporului 
:ipArfa «-wnenUor po11Ucl şi de 
ailturfi. lmpl.cll g.17.eLn111Jor. ca CI 
oondllle ndl.spensnb1Ul a Pl'<><.-esu
l:il dt' f6urir(' n conşUln\ei Mll .
t11lr 1nJlin11eroo SL"OpuJui revolut:d 
& :... 184.l:l. Unirii P.rfnclpatclur. 
rhbt1lulul de lndependentâ din lll17 
ş1 11 celui de lnlrcglrea patriei din 
1911! Edl.l(!3tkl. formart!n prin 
prtsA .a devenit I) const.antll li un
r~ll romOne. Deşi P<Utlnile de 
•nfCll'JM\il d<>min.'lu cuprinsul c:oll
dlan~Jor, calit.aten arllet;,lelor din 
Plleln1le .Connallvc" şi subslnnUala 
Wotm1111e semanticii cuprinsă in 
elr ftl<'\.\1u cn Pondt'!ren atenllel sl 
lnttte!.ulu1 ~ C""ddll pe accstt."."l din 
UrrnA tn plus. unele zllu·e lmpor
lant(' editau. ln stirş!Lul săplăminll. 
.aupllmente llterru'e, artlsUcc sl sll
lbl1l1c~. pr~um • Universul litera r-' , 
~devărul lltcrru- şi nrtistlcM etc. 
~u mult dul)H inCi1nt.aren R'-ldlodl
futlunll la Bucure.<;ti 11 ro:.t lonsa
: t'Rll!ilunoo .. Universikllca-Radlo '. 
~ 6e bucura de <> ascultare la 

ICară nationalA 
Cel PU\ln tte1 roctori ou concu

:i!i.i la &uccesut acestor lnlreprln-
' care ~l""IU pus cu \impui 

IDArro pe !lzlonomio presei romii
hl', mst11u1ndu-sc inlr-o t.rodltfe. t 11 
Primul rind. (J rost calitatea lnte-

Jectunlli a autorilor arllcoluJul tor
m.1tl \•, ~"'t"Ul.nll de cfilre iredaclll 
dlnlre virfurlle oamenilor de şll
inţ:l til cultw·o. tn al doilea rind, 
act>şll ssvan11. universitari. !le:!iiltlTI, 
lnglnen, artişti C'4re scrinu in ziare 
sau \'orbe..'lu Io radio. C1e rn ~enuJ 
unei unlversllltl I popul.al'c, fle pur
lind intre ea dl:.pule de Idei. aveau 
vo<:d\ l:i de p<1pul'1J"rzs !.(Al'i, conslde
rnJ p...'lrtlciJXlrea lor prin scrisul 
ziaristic la cunon.şteroo şi expUC3-
rc.a Ideilor drept o datonie patrlo
tkll, umanistă Tn al treUea rind. 
nceasla v<>callt! şi devoUune se 
lnlilneau cu un pubUc sensibil l.i 
vulcxirea splrll uală, avid sli cu
nooscll şi sli tn\elea~ll. 

Plasarea nrtlco!elor cullurnl.e pe 
pagina int11 a ziru"clor dl' lnrro'\ ln
form31te dă o notă de d li;tlncUe 
presei româneşti. o dek\şoo.ză de 
modelele occldcn1aJe C4l·re t'e7mvn u 
deschldere.'l oo\lcllanelor pent.ru 
sllrUe-bomb:l. e<>mentnrlul POiitic. 
publieita.le. fotoi;:ra!ia de senz.1t u 

Indlter.ent de i;cnuJ publicistic 
rolosi~ (es1;>u, Cl'Onlcă. cW'Slv, table· 
lll. lnle.rvîu). autoru propa~a11dul 
cullUJ·ale nu rămfoc.au in sfora 
flZOlcriculul. ci expll.cau şi · Nlt><lr
lau ideile, m,lCJeteJe. faptele realJ
t.1\tli :,.piri~ualc ln vl.atn romlinwiscă. 
um.'<Jl'I er!Llc, intoldcaunn ncllv, 
pledind pentru propulSJrca cullurll 
nn1lon::Ue k1 niveluri mai !nallt:. 
pentru edu~\!a maselor şi cultl
V!.lrGa talentelor de cnr • n-am dus 
Hps1\. 

O incercure de evaluore a ra· 
portului lnform.aLiv-rormatlv tn 
c:on11nulul şi expresl.a pr,~1 ro
mâne d in I.recul duce la oonclu1.la 
cll. spre de<1.i;cblre de Wlcle mP<lele 
ouclderll.n.le $1. in primul rind. de 
cel anglo""1.ITleJilc.m. ziarele de pe 
lerltorJul României s-au caracteri
zat printr-o preocupare mru pro
nunt;atll asupra JDlurll lnstl'ucUv
eclooaU\'e n ~ul 1nrorm.:1t10-
nuJ publl<:lsllc. De$1 !lub rol)()rl 
cantiuit1v, ca inUndere in :.p:itlul 
rle publiC3t, lnlormatio a dominat 
in muJte :d.'.u'e, red:lctlll.e au st..1-
rull nsuJ.l1\J rolulul rormauv al 
presei, a comentării lnptefor sl 
lrle.llor irenl llfilU soclaJ-polll kc şi 
culturale, concentrlnd cele mal bune 
!carte in nc<!:Ste sectoare. răcindu-şi 
un 1et de onoare din :i ln!hlenta 

oplni.a publică. desc.h.is. mrrrturisll. 
ln direcţia unor curc:nle şi convin
geri. Evident. o parte numerva:in 
.a pub!icuJul căuki lnformnHa „o
b1ectJVă ", unrul . .independent", A
ccastG tentllnia explică suct.."eSut 
comercial, UrajuJ mai·c şi existenta 
indelunt;et!i a ooUdjanulu.1 „Unl
' 'ersul „ CUJllS-19531. ron.„idertH de 
mariI ~tari din 11crinad3 inter
belJcil de o \'.:1.loare publlalslicA 
medloc.t·â. dar bent!ricl I nd de reuu
t.1li11 unul ziar .. obiectiv". mosle
nttă d.ln t.rntll\la ineeputurllor sub 
ulre<.-ţlu Iul Luigi C112al\iliân. n· 
p1·eclat pentru ~o7.it4le3 su de 
Tudo.r Arghezi. N. D. Cocea şi alU 
ilU$trl oontemporanl. MAI lfrzlu. 
oblec<tlvlli3t.ea in ln.Co111uu-e a „Unl
versuJul „ a alunecat in sferu •'lPa-
ren\elor. lntruclh'n compensato 
doar de c.alitntea suplimt'ntelo:-
salt! : ,.Univers ul lltcrar", ,.Ziarul 
liinţelor .'S I cAJ1l torlllor" , „lJnlvl'r

sul copiilor", „Veselia ''. „tJnh•cr
sul spoJ't " şi a atmcll\'ă rev1sto in 
lmng.!nl - „Jluslratlunea românii u . 

lstol'icul prc.sei române. Consluntln 
Antip noi.a in acest nens ; „ c poa
te remorca, in genere, cll s upli
mentele literare aveau o bund U
nutA datorlli faptulul ci la ele 
erau alraşl să colaboreze crlllorl 
de valoare•·. Este limpede c:'1 V'1-
looren „Unl\'ersulul llterar 1' em 
gnranwltl nu de recla<:tl:i zlttrulul 
lui SMlon Popescu, ci de CnpLll 
cu, in cnlttale <le directori ai re
vistei supJJ.ment au runctloMt Ca
mil Petrescu şi Perpesslclus, lnr 
Intre colabor.ato.rt s~u numnr.'tl 
Liviu Rebreanu. Lucian Blap., Jon 
Minulescu, Ion Plllat, George Ra
nl'ttl. llortensla. Pa pnd.al- Bcn11:escu. 
Tudor \'\lu'Sateseu, l\l lb all Sebtl..!l llan. 
F. Aderca, l . Agârbiceanu l atilia 
allil ".'> 

.,Curentul„ - un alt ziru bine 
pl~t in clnsamontul tiraiel"r -
fşi clşllg.as.e publicul mo.i ales prin 
t:Jlm.a pubUolstJcă o <.'Omentat'>rllor 
(Ro.muJus Dtanu. Ceznr Petn~cu;. 

prin unele dezvăluiri scandoloase 
Cpromablle pentru pa.tronul publl
cafîei) şi prin calltal.en tJpnru.lut. 
Un avan1.:1J al redo<:\iei n constl
t ula echiparea modernă. cu cele 
mn1 bune legături telex din presa 
romiincasc.4 int.erbellcA. care per
mHca oduce:-en unei Wormntll o
per~tJve. m3l largi $1 vm-klte. din 
lume. Com~ntar!He dll'ectorulul zl
aruJUi er:iu i·edac:late dup!I o do
cumenlare întocmită cu ooncursuJ 
unor consilieri a\lb„1\1 in domeniile 
de rercrlntă. 

I) Con'lUlntln A n tip t11LOr ll\ Prt'J cl ro · 
mine. .a-..curl"'Jt . Acad1~a .Ş1ot11n 
Gttll0!1lhtu·. Facul1.01e. de :sari t!CA. 
lllill, p. ,.. . 
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Pe· teme gazetăreşti 
Vocaţia reportajului 

Un gen publ•cbllc pentru care 
gaze1 1ri1 ramllnt mun1!esl.ă o ac
c.:1.·nLuata VOO<.ltle şi la dezvoltarea 
cl'lrui.:i au adus conwlbutil de mare 
rc!llef este rcporlaJul. Tn perfoado 
lntcrbeUcă Tep •r1,1juJ a {Q.S1 culLa
vat cu mwc;~tr1e i 1doosebl la zla
l~le „Dimlncat ·· şi ,,Adcvlh·uJ ", 
c..u-c, sub diTcc\i3 remaraabtJulUi 
polwnl!il Con~lantin Grawr. precum 
şi :1 lui •rudor '1 codorcscu-Br'm~le 
şi B. M. Sol•or, au ri>unlt o ech1t>â 
de 1'81ula\ • g.:lU:.Jrl, carlcnturlşt1 
ş1 lotorcpa.rterl. oonstil~mtd. după 
opin•& outorului Istoriei presei ro
mâneşti . Const:lnl I n Antit>. n .,unI
''ersltato sul gcncrts de ziarlsllcli 
modrrnft ". Îl1 ,1c~te cvtid1nne. c.:1 
'11 in 11lle public.nt11 dln CnDit.a.16 
şi din p.ovinc.„, 1·ep1tt"..aJul este 
acap;1rat <W probh!me!e :;odaie ln
!4r.'bcl ce, de lV>ndilla umană n 
J1l3St.•~or muncit- ue. Bi nu c.:into
neuid in pilQr~. ln desarlpllvtsm. 
el nare.'lZfi ~1 cx1wlmă pozlUI -.cti
ve, lmpres!QnCXl'1 pentru a sUrnl 
com~une<1 i>l vointa de :i ind'rop
t.a re!ele int.ocmlri. 

O upară in ncesl gen la~ Filip 
Bruncn-Fox. al c!Jrul sW de docu
mentare şl d<: cre:i\1c se asromdnil. 
tnt.T ... un fel. cu (.'ci al trenellcului 
reporter C"'Jl Egvn Erwin Klsch. Cu 
prilejul probei de angajare a Iul 
Brunea la ziarul „Adevăru.I ". di
rt>clorul ConstnnUn :O.lllle, eminent 
publlcisl şi tln.M1IU in ale W\U>lă
rlei. cum 1-a carncterl7..at vlltorul 
l'l\3l'c rePQrter. se m<Jtă scandali1.nt 
de ba;;nju! de „~1>llt!:e lacrltnQl(cne. 
pateUre, sU$il'loore". !ul<kiJte in 
texL. „Cc c elucubraţia asu. Jlric..'0-
susplnătoare clin lnl.rodurero? tn 
loc Sf\ arutl de ln tn<:epU Lul lnc:e
pulul ul d~pre cc «?Se V()rba. ln 
mod blm.plu. ban.al chiar. slnteti· 
zlrui liniar !.aplul H năcl:'ileşll pe 
cllltor în trai:.eolo;,lc. El sare pes:e 
cleiul acest.a, e curios s.'\ ajungă 
cit mal c:urind kt mJeml .subiectu
lui. Dacă vrei sli·I emotio.nezl. J.nsti 
loil o parte adjccllvele clln inlrodu· 
cerc, dolen7.d~lc P<?nlru re; l. Repor
tajul, ogllndu u re:1Htăth. are le
~lle =>I t.ehnlc:1 lui ·.) 

Brunea oons1derli repm1,uJul o 
~pcc.1.: a metn<Jrluli.c;t.icii. Texlel<! 
salt! se disting prinLt:-o acutll. i;en
slbHitote la reulll.ut<>n socltllA. lnlc
r~1tă de condl\ln omului umil. de 
su!crlnlă şi inj~htie. Le cnulă 
metodic, ca un inspector de to 
„Asistent.a soctnli\''. în mahalale. în 
gfrl, in cta.e;.a Q Lrcla a ll'enurU-,r 
pcr:.onale, in si>llale, in crişme sl 
coo!ndrh. rovesl!roo. poru·eUstlca 

11 F'. Brun •;o - Fmt nep-0r tt&Jcto melc 
J9t7 - l.931, uueurcr, • E:d. Emlncr.ci•. 
Ul'7ll p • .:H 
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şJ descrierea sint domilk"ltoare. des
făşu.r41le pe spatu ample. N..n linul 
seama i,ntzu totul de sfat"urile lui 
Con.~tMtln MJllc. Şl ... 1 raf.inat dis· 
cu~ul liric, l-a ndăugat o tUS6 de 
ftnfi Ironie. dar n-.a abandon.al ln
clf M\(a sp1·c lil&n.i.Ură. O literatu 
rii wclaJă. acll vă. de vlbratie uma
nlbtli. Vom ilustra a.rla rcportaJu
lul la P. Brunea.-Pox rcproduci.nd un 
ir".:igment clin ,,Trenu l :tant.omll ". 
pJest\ de TCZisten\fi ln antoloJt]a re
portlljul IJi din 'Presa J:rrtcrbelkil : 
„.„Cum nm spus, ln <:0mpar1lmen
lul de a trelD el „ r cn;onalulul„ slnt 
!Wngurul fără o brazdă intre sprln
cene, fără o privlrc Jn gol. Nu mă 
duceam in 1.irgul cui.are pentru w1 
proces d.atînd de anl ca o ulce-
1-.11ie. ro bunlioa:rli pasagerul seml
orllşean ce stLt.1blseşte - pcntl'u ~• 
clta onră 'l - ingindurat, cllotk.1 
judecălorlel. Nu mll duceam nlcl 
la spitalul din lnsl pentru o lnjec
tle antirabică. cn remela de la 
taril, cea cu brobood& şi boccelută. 
ni.ii de înstrăinată. aUt de terorl
ralâ de in(epă~ura în perspecllvă, 
pUngăreatli. cerind sralurl vecini
!())' de bnncfl. înf'rlCOŞâll şi el de 
... ml.crobul~ cidâlor Dacii o apucă 
- Doamne fereşte ! - tc.rlbtlul 
acces ! 'Stai biruş0r, lemele ! Nu te 
bugn în oameni...' Nu "'ă (luroam 
nlci ca Individul grdsan, cel cu 
scw·telca gulerată cu o m.itCt chel
boos6, i;upravcghlnd un geamant.an 
turtit ş1 o vnllzâ obe?.ă de :ilh.a 
cremă de ghcle, marcă proasp:ll 
Lansa14. E veched no..-u;tră cunoşUn
tă, comis-voiajorul, eroul de dul 
bant al anecdotel01· cuTente, cart! 
doarme rn vagQn ca tl<laSA şi nde
sea. clnd e aglomera(ie. ch.lnr sus 
in pt.ru;a de bagoJe. mlinincli n u 
şUu ce într-o htrtlulă.„ acUv. cu
dos, lleem- SSU taciturn, \~A.ltlndU-3C 
cA viat.a e net.rebnicll. Nici CJ 
pasagerul djn Doroho.I. C()Slellv. 
obrnz rotropll de mărăcini. prin 
desişul cărora cu greu descifrezi o 
guri\ şi, ''ni ! nlit de rar un zim
bel, ca un bănut rAU\clt iil iarbă. 
Se ducea la Bucureşti dupl'I o.„ 
slujbei. L-em opri1t. prletenesW? ln 
I.aşi I ('mlit omuJe, le duci d~~c.nbu. 
Blntule şomajul la Bucure$11 ca 
gripa spaniolii tn toorce-t.e la sll
răcfa ta. E o vorbă : Mfie !oomea 
cit de grea, tot mal bine- n w·bea 
I.a 1„, scurtindu-i cu sa?te cca.suri 
o d~ccplJe). Şi nici ca fJâcăul vol
nlc prcocupa.t de a dresa unei su
rorJ din nu şUu ce tirg moldove
nesc, pe oare n-o văzuse de opl 
anl. Chiar adl·esa ultimă data din 
1029 O mai li a vtnd se:rv.ic:iu so
ru-sa ? S-a măritat ? E tot acolo. 
în Li1rgul st.răl n pent.ru el. pe wre 
1-.ir vren din strACundul su!.letuiu1 
provldentl.nl. salvator 1 Căci ocolo 
e ponte o buoalli de pîlne sl un 
rosL e\·entual şi pentru el. D:lc!i a 

mw·lt? $1 nlcl ca Ina 
undeva, la o staţ ie 
două minute, o staue 
satA Intre maouurt 
int.r-un cleşte de spart 
Jădlţa pe cru·e s-a '1 
<>CUP<! cumva un loc 
şapca de. muşama. l"C> 
Ier de unie, după t.\I 
ne;i.re - nu era Rreu 
mescrl.a Iul. Fochist de 
deslgw-. îl nea ochfi 
1·ea toarte obosit. etic:! .1e 
mestecat nu ştiu ce, 
mina i n bul.Ullarul co 
care din clnd in clnd 
ca sfi duca La guro. Cev 
s1gur, cc necesit.a o maa 
W.b0J1ioosll. o !ărlmft de 
o.:i t poate sau:... n--Dre 
lşl încet.a deodatt'l len 
ca şî cum I s -ar fi 
mul;itorll, capul 1 se p 
in piept, lovit de ua 
pr'~ic. Uo imens ~ 
minut. P!nl'l CC' ~lgeul 
lurl li aUngea uşor au 
umfir. Fochistul ndlca 
cap ul s I-ş I relua m1<:st.c.'Cldill 
şi cu ochii inch1$1. St~ne 
tat dt' cilevn ori. Pinu la 
unde, fără cn să-l anunt 
să-l scuLw·e, s°" actW.tt 
picHlare. Şl~a lool ll'ldiţa 
indr~Wt spre uş.:i de la 
z!t dcodatll din somnul l 
de fochist ostenit. 0.1 dl 
tunel semnalat de o i>et•• 
pe şln(I. L-am vi\.Zut tra 
n iilc sl (lprlndu-sc la 
r<mulul. ca sf1-şl nprindll 
Iumâh.H', după stmle IOL 
gura ln 1url\. o \1grui'I. 
a t.rei:i„. O \'Om e~ 
pxoope in reportajele noiliSll't. 
cnm<Wtă prei.enlarea. 
stau şi prlvesc. <1scult. E 
în pc!rsonalut ăsta, \"arlalA 
C3 stm·c civilă. 1ns6 unlf. 
de un uni<: gind, pus ca 
greu pe !.runte. Tn t lcce 
suier111jii şi o a.1:onle. U 
toate truntlle este~ in 
dl·ame, ca plăcile Iono11ln!IDOllU' 
revărsa torente de durere". 
Brun~1 recrea în ll'eoot'f.alel 

atmosfera !umil ttrgurUor 
„cotloonelor" urbane. El 
incontest.abil, un mare 
sordJdului. Calitatea scrii 
relanseazii dilema d ncll 
este gen ga:t.ctăresc sau Ut 
cum şi-o consl.ruit Brunea 
reportaje. înclinăm sA le I 
in genul liter.atură-d:ociumienl;' 
PQale sl.n la Ie! de bine. Io 
aa şi in oartea de beletrlSUcti 
chf'ar el cu umorul ct"-1 
,.Nu-l llpsUA de burlesc 
care rcpor,ajul o suscltl 
\'Or ba să l s e deflneascl 
curcAturi t-Ot atit do •P 
acela produsii teologilor de 
ingc.rtlor".~) 

lntr-<> 8SICel de diletnl. 
pus li tc1·ele rom:'lnc~ti Geo 

,l rt>ldt'm p. 2.2l-ttl. 
•1 ll>ld m, p. 2i. 25. 



bllclSl :lfirmal de prin 
~ '' ~~ şl-a ctşli~at notorie
_, li), • pod<'petia „Cartea Oltu
„te3 'u c ,ft1x de Ac.ldem-~ Româ.... „ n•'l'IO;o " 1 x . „. J!lld Bo1;zn s~ d1s1.1:1ntea1.u 
pA tn~ ;el~ cJasi<''-' „Cintarea Ro
dt 1111

1.:„ M Alecu Russo şi • .no
iiilldt 1,uortasd" de Alexandru 
..sal• . dnd un lip de Teonrt.aJ 
\')A?IU"' imbin.ire dl• descriere p0-
reJlr~I\" mcJlt.elie „Car tea Oltului" 
~~" '

1 
ot.1 poematic:\ cu infle~luni 

e(~ ~ui-per~on.:i J r~lc pl.n.s..1t ln
ra 'iziune ~nilc!I. grand101"\ă 
_, ~ d iµJjă mu1.Jc:alltate s m{o-
~W dc:;crlere., J.teo~rnJică. m1M.rco 
n~ pc>fli.IOT Olt.ului ln d.HerJt~le lui 
p&!l'I st- Jll"m'Cll de !{ioduri. reoor
~ fmprumutind .vizibil dln mc
atia\la e>e]s'.fcă Distnnţa de CMe 
~rn este cum\'J ~mil:m'l cu 

lut!:i nmz.i'c 1 autohtone. de Jn 
~" lu! Ciprian Porumb~-.1 
1 Slmfonla n 111-n a lui En~c11 
~ l"'port:tJcle lui Brunen isl pul 
dSI 10Cul în ziar, ca şi ln <"ar'e. 
ln .\Chltnb opl.'rn oaolt.all'i a lui 
&nazu nu li·Br fJ ocomodcrt. credem. 
cu percepJla z.t.Url~llcă conCerltl'i de 
pub!~l'I int:-un c >lidian. A!le 
~11J1 nu mai puiln celebre. 
precum „Ţara de P lalr.1 " • . ,Oarn "nl 
t f rJrbunl in Yruca JluJu1" nu fost 
!Ml nprnnt>e de n a11emenea oo:.1-
blllla'e el.ir rcali1.ate cu anveraurA 
deG"l~ ~i m~taClz.iclt substanlinl 

1ipo:1ii1 (.,.\ă dr publlc:hUc1 lui 
Brun• • P'"in <."Ultur., rlloso!lcll :i 
lui C 8.liţZll şi viziunea ~11mc.
ton!d\ ~l>"Ciflc<i splrlluallllilll ro
nlAn~tl. prin umbrul orch~i.lr.al 
simfonic ul e~preslvitl\W bo"7Je.ne 

I unu: ~· c:~lâlall uu dcven1l ml
tun ln publlclsl ica romăncuscă, re
nere de uşplraUc a Tel)Orlerllot. 
Nodeol~!e 1„r au lmpulc;.fonat voln t.a 
dt pPrfoc\iune n ne.numlfoaU J!.8-
te'.ar!, ou efecte bcnef!ce asupra 
sUluiui re~1rtajulul românesc. Dc.'
~RUI'. reuşit.a nu n apatiinut lml
l1torllor, c1 <il<:elor•1 care şl-.ou cl'lu
t.it un tir im propriu. M ,1 ~le..<; că 
alic ii alte sl.rt.! uclle mooel<?. unele 
Jnal npropl.ate de Tcoartalul cotl-
6un Meorat strici şi succint :n 
rea!hitllc perisabile ale l'Jlel. se 
t!Tlp\lnr1u rn pres.1 lnlerbellcl\. 
Bnintn llSU$ I ii ci lc.:lzll. i n ac!e!.t 
"'?U I>" Cezar Pt>trescu. ZILbru-la 
Stanru, A1lrlan 1\tanlu. Camil Pe
lrf'lt'u, lnn Vlne;:a. Tudor Tcodo
rnttl·Brnni~te. Eugen .Tc bcleanu. 
MDi1111 eb:uitian. ton ClUuqlru. 
<ih~ritht· Dlnu. Fiecare rcprez1ntă 
0 Jl(!rS(m 1•1...itl'.'. () VfK:e inc:onfun
diibUă în Pttbliclc;l.ica romfulească 
h11boRfl11r.du-I expre.'>witatc.n prin 
1.11, lLul, culhJr~ $1 sens!bUlt.ul<Yt 
IPt!t r ci\, Rcpc,rtajele Tnr t\..'f'Uf5( la 
~ n:l:..alH! m11i concentrată a faptu· 
I: surpr111K. u loculul descrls. dm

ee 11l5ctiu ln ,-u;ee;u~I plcdnarll'.? pen
tl'l.I otn„.nll" dreplal<> sl !rum"s. ls
~Jn pr ~upă repurta iul Interbelic 

JlUUn d1.1e!t tn articolul ctoc
tnn.i.-, cu exceptla unuJ Aclri:1n 
Martu. P:-lm-r~porter orhoolo~lc al 
Siu·m!.1.(·i.teol1Uel. 

Pe teme gazetăreşti 
Not.a speclfldl a report.ajulul ro· 

măncsc se conturează m.nl lunoede 
in pcrlond.a de dup?i al dollea ruz
bol mondiru. cind genul cunoasle o 
cMr~ordlnarâ lnClonre. nelipsind 
de pe pagina int.il a ziarului. d in 
pnitl ni şi suplimente speciale. Cllr
tlle de report.al forme.azi\. ooJectll. 
impun. parc-se. o noui1 specie a 
t1terolurli. Spirlt.WJ.lit.atw unul Po
p r nu rămine inilexib.IA la ln
Clu~ntele epocllor lstorloo. ale noi
lor modele de cl\•lllzal\e, ci ~ Pă
trunde. se imbogăţeşle cu adâu~ 
girile firesc lmpu.~ de „cresterea 
culturală. Cl\•lllza\ta sociallslâ 
con.str1.11tf1 ln România n iniu1.at 
sp1ri~uahUhit nonslre u inooi'lă La· 
blă ele ~llorl. Telul Mli i;rx:let!All 
de n rudgu.ra omului o L1finnarc 
arm mioa:>ă. muJL!laterult\ u pey:;n
na.Jllăţil, avind C.l ax valorile ~un
cii şi democrntlel. con.şhlnta 1slo
rlcll. jntclepclu,nea şl cumoăt.orea 
a.m.pJ1rlci! ecuaU.il sţ>lril uulitătil ro
miUleşli. Adl!l.a Becl<!.anu-lnncu n
dnugi\ l.ră:>ătunlo• ronslltuite din 
vechimi milen.,l'e „crol<."n mun.: I 
creatoare". „~ii.osul consttiucţiei ' ~ 
n<>J şi dlfinltorU linil de t't'llcl nle 
s.puih1nlltălil conturole !n era so
ct~tstă.') 

Potenţarea reflexivă 

şi retorică 

in reportajul 
contemporan 

Patet ismul epocii soclollste mor
cbcu!L cxpreslvltate,a presei dln 
Romf\nJa, un anumit tip de scn
i.lbll predomlnind in prrloacJa de 
lncoput. Se face d~ noei h inlmă. 
ini;uneilre. dil.rulrc pentru cauza 
Tevolut iel. Cunoaşte n romm·oabllll 
e·.·olu\ie rcportnJul. indoosebl ln 
c-oUdJanul „Scfoteia tlnerctulul„ st 
la revL<11ele sLudentestl. verhnbilt> 
pt•pin lerc de tnlenle pcn\.ru ln
t.reaga presA. !.nr mal npol in s&p
tămtnalul „Flaci ra ", unde se <:Jl
tivă un reportaj d&.JW :11l, plin de 
concrelete. inClkinl la lec:LIJT'ă prin 
otJLudlnea activa, crilic.l n .:iulori
lor. Re.sur<.>e\la report.a lui ui în o
cea~tl'i perioodă e$te po~1bll să iJe 
le~lf1 de o nouă ne\'Ole de . .sen
sibil". Conturarea pcrsonalilătli 
mul!ora dlnlie repo1·terll ele se."ll1l6 
al prc..<;ef dJn Rom ani.a soclallsln 
s-.:i făcul prin asocieTea slste1'1UlU~ 
a stilului e,xpresiv cu un cot11lnut 

- 1 Adela Bt.'Clc:LDll -lAncu SplrUu,U1a~ 
1ra romAn USc.\ - ~uncntl d l'ţ'CnJ rc, 
.J'lucUreşll, D:UL. .PollbcA. 1DIO. p. lid-LM 
71 19:.!~03. 

bosst de idei. cu !ulosirera unei v,
z1uni tntelcctuale mni profundo. 
cişllg.ut5 1>rln lct'ittrl {nti.nM' sl me
d1tatil ix· 1nsr1?h1e t li ă 11 dc.s
c:risc şi Jn ·erpretnt» Influent 1 I ~I 
Bogza se vedt' llmpeJc in lncllna
\1.U rt'flexh·ll :i J"\'I"' :-t(ll'llor. tn a
celaşi timp, 1>b..ervi\m ln 1't'PCl:'lnj 
un al)Cl 1.'1 isl.o.„tc. ..lnrudlt „ cu 
lradlţk1 ;n-llc1'>Ju1u1 c!o~t:rmar. GM· 
graf.la \!rli lruip1ră o cte.cncrc 
frecvent racordnH\ ln fap1c nle 
istoriei n11\IC1nale. llsoci.ate cu c~ 
ce se Pl''t·~c in orLu.alitalP. 

R{!pnrt1lul lw lllc Purcaru fiS

cundc. i.ub rxubc.i in· 1 \·~.t.\. o 
!ilare tl<: 't.'S:he luc1d1i in sn-1 hnul 
va.lorllvr ruiUonalr.. o ntltuduie cari! 
s;tlulâ noul din 1><:~1.>Cc:th'.:i unei 
ronşliin\l' critice !!I ~l unei rup rlAi-1 
L'itnric<' la spec1rkul sl vechimea 
clvHiz:1\ lei noo.-:lTl:. O bwia oorte 
a crc<Jtlel ~te li lt•g:limeav.n rl fin 
nbscrvu•or al unlvcrsului satului 
romO,ncsc. f.1td d~ cal'P mnnlfe<"~ o 
-culă :;t>n!>Jbtll~1te. . l lnn ~ - cl
ttm in r •pn, L-"'lj 11 „Arbore, un s11l 
t·~ un ou inrondr lat " - c Piimint. 
ţărînl\ din cnn~ lnundCl. c·1 nlşle 
fzyoare aurl!e.rl!. „rinelt• CI! prind 
sfi-St co cil b 'bul ruc >1ccstel Pri
muvcrl de 1.1 "'fo:-d - cu purJ le 
vpgel.ală - lntr-u"'l rL'«"O\nOOl prea 
delkal pl'ln senI1c:1 lu nrlfl ea 
sA prepal'e plini.\$ Da.t \~nmU PI! 
care-i voocm dt> ale'. ră.o;pJndlll 
printre nbclne. printre cuplte de fin 
ce tnchlpuic cl 1dntc morm!nic :lru
Jde, po.1rl.tt jJl chip şl ln slnll 
fllologll pretind c·ll şi in l mbl\ 
o nobtete ce dl'pâscstf> Lt•udi1 cu 
lutul rldiclndu-se ln prcst .1uul u
nui rttual L:i M'n.. 1L;.nen. nesk ci
le\•3 d03lu'"I. nC\...;t tăran lrnn.~for
mă lutul t~mol in rec~pbc1lul de 
arlt1 dt> c:i,·e \'<"ll"boom. Printr -0 oxt
dnr.- deoUcat<i. al c!l.rci sttCrt·t ne 
scană. el 1.r.1nsforma ol\min'ul ·n
IT-un ogor al scrulb"lluit1! ş\ itln
dlll"ii milenare, •n\'l·TL ndu-l tn 
formule llxe ni ulcl .1·u1lil !.>I <1lrl'l
<:hlnJI de lut ar - cel<>bra ce"o
m!d! noo1<ră. trum . .-i o-stt-i zone a 
Buco\"ine• ".1 l 

Paul n!'hd. o iilLll oer :mal11:1te 
a rcport11jlllul contt'mpnrnu, culU
v:i, J.1 rindu-1. publl<'î:.t..oo cu vlr
tu\i e'<prcslve. llterurc:. as.'clntă cu 
medit.n\h fzvorlle din U1·en refi"· 
xf\•ă a oamenilor dln sp:.\lul snlrl· 
li.;.al miodltc. „Uneori nl se onre 
c. sintcm Lonrle b trinl. dl munh1 
M.'.lcinului slnt l(lc!U de paşi nmt!
n~tl, ca nişte trPple ~re n-jU 
moi ~tJuns ln C!?''. M ltnUJ MtJ ~tnutul 
par n fi Cl'.?i mal băirlnl munti din 
lume D~ ce nu şi .atne'UI din 
preajmn l<•r ? Cn să .11w1gă nls t-

'l I1lo t-urc.i:1.1. Parai~~" lia '11orlţn, 
Du.c.'urqll, i:dll. 1'lmb1 •<' 1. 1'78, p. a.. 
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Pe teme gazetăreşti 
blajine dealuri de picllrli. aceşti 
muntf l.rcbule să li lmblitrlnlt oda
til . cu oamenti, cu ou menii care 
sulllu men•u spre ~ltul unul timp 
inexorabil. pe măo;urll ce munlil 
&cădeau. Cel maJ ' '1 teJI v(IE (J ajuns 
cindva soarele, ln vreme ce munth 
Păslnd lnver:c;. au aiuns cum sini 
azi. Masl\•ul Măcin e df'd un tem
plu ruln:il un sanctuar strivit sub 
~şli pelm·lnilor. n plramJdil cu 
\•1rfol l'()S de soa.r~le do~orlil;)r al 
unul imd fantastic, de vînt;urll„ 
unor lern1 sarmatice. de lrndlere-. 
unQT lemperaluri ale ~indiril cm-I' 
1-.:iu surpat in slne. asn cum SUTP~ 
prea mull.1 inteleJ)OJunc C<' roo1le 
ca şi grăuntele de r~dium".7) 

O exprc...le mal activii şi mol rc-
l<irlcă cultivi\ Ioan Grigorescu, de:;
pre cnre F. Brunea-F<)X ~punea că 
„csto o pana subUlă. ellC11cc. ene"
giclL. ·~ Reool'tajele f..'lle stnt m!ll 
J'IOpuJale de oameni, tnliml)]ărL 
dialo!lurl. Descrierea prezemului 
SOOJa:lb1 integrea1.ă cu acceasr orga
nici Late trimiterea la ist.or ia mi
lenarll a turil. „Clne s tnl aceste 
mU de onmenl. ce lnnlkăraUI $1 
nepololllA chemare 1-<i adus aici. 
pe un păminL incărcnl de pov.ar1 
l.'itorfcl şi a unor subllme l~cnde 
ale pAminlulul romanesc. ce fort:\ 
le-a stlrni1 cut.emnta. cP le-a dat 
alil<l nestrămutată inm-edere in re
U$ltn lor. As vrea sA opresc oe ue
care din tre el. să-l intrcb de unde 
vlnc. ce a fileul oină ncum şi unde 
ore de ~ind sti Plece dupA ce totul 
v.a fi lspri\viC ? k$ vre.D sl\-1 l nlreb 
ce anume 1-<l adus sl l-a reilnut 
aici, ce 1-a smuls de prin alte 
vetre mal .isu.atc. mal ootollle. 
după iureşul conslructillor abi:i 
terminate. POate mai comode. mnl 
propice 7.llel de odlhnă du'Oli ~llte" 
f<leel'i şi refaceri ale nQi! lumi ? 
Dar nimc-nl nu are prea mult Ump 
pentru destllinulrl. Brntcle msca
rolelor pL:mtănlţ plumbul cerulul 
ln~eui.al de apilsarea hrrn ll, ~idu
rile ~ in~tă. acooerl'>urile ntba-;
tre S'lU arst~ntll isl inii nd :o;cut ;rl ie 
de slicll\ sl otel pesl<' sute de hec
tare. maşi nile calci\ -;I Tllscolesc 
plimlnlul cnre nu 110U<'ll sli se mal 
aşeze. turnuri de beton de două 
ori mnl înalte decit cilindrul cre
nelat al ChlncUei sCldeazl\ din cle
părlnre umerii ~il'b0\1 o i străve
chiului oras căruia So~elele oroas
pete ebia ii descurdl lnbirlnluJ 
străzilor medlN-ale. O hC\rli de 
cal'Llore noi cu nume de foşti vo
levo7.l lnronJonrli filnt.n Urnului tre
zll 'tin a.marti re : drnir ~Id se 
n.aştc o melrc•oolii DE'nlirt1 1 OOO OOO 
d<> oomenl .sl ple1>tul bombal ni oă
mintulul dintre lnlomll.n şi Diml:Yl
v1ta se pregăteşte :;ă poarte cu 

:1 Paul MAhel • .Buicind C) ~u·A . B UCU• 
~tJ. Edhul'll pentru 1urt11111 , im, p. 
i 4-JS. 

'J li'. nru nea "FOX, op. ca., p. ~ 
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mlndrfo Incandescentul semn de 
noblcte al celui mnl pur otcl ".fi) 

Cons fru cjillc mouumcmtalc utile 
economici najionale. pro~cs~ luJ so
olal şi cultural aJ \Aril ln.<iplrl nu 
meroMc reportaje publicate in pre
s:i oom1rnlstll, omnlfilnd d ortul şi 
Priceperea art.banilor care le-au 
lnllllat, culth' ind mintlrla pentru 
mnr lle infAplafri ale acc.1J lui Ump. 
Descr1cr<'a se fmbinA ln conUnu:ire 
cu medlLHUa. limbajul se imbo~ă
te.ştc cu tc.rmenl moderni impu.·" 
de e\'oh.1\la tehnicii, cu disciplinele 
şi profe.<:lite noi. dBr prin arta rc
porl.:ijel<1r - aceslia sini or~'.lnl 
as1mllall in oorpul fondului Ctlmll" 
de cuvlme. :.I.au .nll'Hurl. fărâ sA 
dlslonew. de vechi vooabule cu 
rozon.<mtft omo\lon.nlil. l:tl:i, în a<:csl 
sens. un fragment din reparlajul 
Iul Viol.or Vă.ntu , „Bat<' orn na.vl
gaţ lt'I ". suprattlT.al „Cnunlul Duoli
re-31area Ntagrl - mllreatA oon
struclle a EPocfl Ceauşescu ·', aoft
rut in ziru-ul ,,Sclntcla„ I:> 25 mai 
1984 : „Ln cileva zeci de metil 
dcnsuprn Dunării sl a Mării se 
tnnllli. oa cktuă borne plantate la 
cxlr<?mllăllle „Magistrolcl A lbaRtre'
<:ele două turma! de comandă ale 
ecluzelor de la Cernavodă şi A1d
ge.a. E le strlijwesc monumen't1le 
constnJt"hi de beton. deschid şi în
chid urklşele Portf de otel foc să 
urcc sau să cooo:ire apele. dnu 
nave.lor liberii trec('!'<'. Bale ora 
n>Dvl~atlei Or.a. febrilă 111 inaugu1·ă
ri I. A<:um. după c<? constructor·1 
şl~u st.rins uneltele şi a.u oăras11 
lntlnselc sanUere. Jăsind ln urma 
IDr un Clu,•1u care umole natur:i 
de lnVidie. după ce orurunturllc 
;;dinc răscolite s-au pre!!cul si se 
\lor preface treolat ln ogoal'e !er-
1.lle şi ll\•czl inOori'lon.re. intră ln 
avansccnil cei ce. inLr-u n anonimnL 
laht>rlo.';, s-au pre~!itlt cu răspun
dere şi npllcaţle sâ treacă la pu
plb'uJ MmplexuJur sl.slt'm. Nu este 
o figură de sţU · navlsco\la oe Ca
nalul Dunăre-Morea Ncas;:rfl va CJ 
lntr-adc\•Ar dirijată de la ouoilre 
de oomenzl automali1.ate. Prin .:.im
pie :ipl\săr! pe but1m Simplo c un 
fel de o 7.ice ; indiirl!lul Ciccărul 
buton a<:lionea7.ă npnr.aLurl şi mc
t:anli<me dlnlre cele mai moderne 
ş1 mal .'iOflstlcate- "Plll'l.ind m'ln:a de 
mindric ••Fabricat în Rotn:lnia"'. 
Sini puse ocum ln lua-u cele ma1 
inteligent{' -unelte- dinlTe mJilc 
care lc-.·10 precednt I le-au des
cllls drum ln lun~o şl dificila ect')
pec a oonslructici. R"2bunindu-l 
parca po oameni pentru cllo a u 
avul de rAzbH in blltill la cu pll
mintul, cu rodie. cu ploile. cu 
apele. cu inexpericnt.a ·•Unc-ltele„ 
produchloare de prn~res si orosoc
ritote. C'\neentrin<l ln celulele lor 

- ') toan Grii:ol'Cticu. Ol:l 1"l)OrtaJul 
" l\11.rlA Sa O\l'llll'" ln (ot::l t t!A df scaun 
l'I Tl~ovlş1~1 . ln voi. .A.Urm·. .Edit. ;\l
bRt.r06. 

el<'Ctroolcc toath lorţa, 
ŞJ rncrederea Inco 
slruct.orl, de intrea1a 
~:o-istl\ operă-unicat. 
NU adnui:e tărH şi Pia 
mlJlos crlmP&l de n i 
Ici, de raUune. Jntr-o 
e aUta nevo1e de ele 1 
aduci\ viitorul mai 
o:-tcc oou drum d~chla 
sl păcii. lnr nu rache 
sa J)Ollrle peste v~ 
unei epoci crea toare t::1 
t: rOcA CEAUŞESCU 
l n vesL<'~le din plin, ou' 1 
ln contul prezenlulW. 
\'iltnrulut, al Bomdniet 
de mitnc. Operl, ea 
l mpllnlri socialiste ale 
lnlllatA şi ooJlda.sl Cii 
ş i pasiune r cvolatfonar& 
tar ul general al parUd~ 
şui Nicolae Ccauşe9cu. 
Vl'faliel. Ora visului 

Dl"mons1.r<:1tla POllte li 
tli cu alll a utori , 1 alte 
cflri din opera lor publ 
a dcvninli prolllul 
rcmănesc: proză c:aldl. 
la, prezentind ~eoirrafla 
slrinsă le~âlură cu !Btorie. 
tind pre1.cn1uJ c11 t 
llnd L'I ceea ce ~ fl 
Reportajul i•onuinesc ste 
vr1 re O ex Iv şi retoric, 
frumos şi moral. de 
11losofle acli\•fl. de po 
notlâ. Lecua marilor ma...atl 
J.:1 doull <:urente ln r 
tcmporan. Pdmul. d 
Brunca-Fox, Cezar 
îndreptat .atentla şi 
z~is~ulul spre .concre 
sw·prin7.'ind omul. m11-• 
tă~ll sodale in frAmtnt 
tille şi devenJrea lot. 
porsonale dUerlte, un 
rllA. Dumitru Taban, 
lu, Adrian Doho&ana. 
bulcscu, N. Grl1ore 
ncl Nllllor05cu. Dan 
şi multa aJUi eu „ lnvl 
d in uit imele decenii cu 
anchete sociale de l"l\8r. 
şi dinamism. De la Geo 
d1i an Maniu şa u p 
influent!\ mar<-atoare de 
t"lJUI descrlp~lv şi evoce 
şi retleJdv, care a det o 
ne speclUcll presei social 
neş(I El a d e venit 
slbllă. emotlonală a 
ttiril. n societăţii. a aLI 
ment.nlltlitllor. ou note 
la\lc. cu intenţia de a r 
geri noi, entuziasm. 
Jtajnrc soda.IA. Virfll 
Pop Simion. Dionisie 
Pavclcscu, George Ţintea 
olleva l'CP~ din nu 
dele ce poL exempliflCS 
rent de r(lportaJ oare tel 
in „Clnlmea Romitniet" 
RUS!iO, 13 drept model 
Boi::za sl se expri~, 
ra!lnate, moder-nc • ..,.,,..._ 

dint.re el. •--Vie.-



Limbajul presei 

sensul şi forma 

unor locuţiuni şi expresii 
Am mai ;n-u1 pri cjul. fo s1111tul 

('l)l'l.'lllc.Mt 11<~01 rubrici. d ' :i \"Qrb1 
~ (OfO.S11'e'I n6'1dL"C\'~tă ,1 ex
prtsllm şi Jncutiun!Jr. Din p.\c 1te. 
fl'llOffiCJ\Ul Co?ntinui'i ~lt O • ~·cnt. 
a'tiat«rlt• du11>rindu· se. crt~em. nu 
Artit n unooŞlerll limbii. cit m1! 
ales srr.abei cu c.•rc minuim un<- >n 
co:)de ul Vnm d n cit.evu t-xemol : 

I) • 1>3(",, ~urer ntn fac<" Pt' ort:-.? 
om mull mal boi;-nl ru du11ul. PM
tru .:m,:.· ea ~te. din păcate. ;ab
~l~I l':1l'\'ll..'1bllil • t.·~Lc m.s1erh bru
tA rrc-a dt· c.ar" nu pc.att' ere l" 
cArla t l blrl~ca) in ~Cir.em ,„, 
1\1' ~ (::92). m111 tl>B7 D 22). 

Ei.te 1ucru stlul spunC'm ln 
rhlp obişnn 1 1;1 l'IC un ton Imnic 
ctespl't' C!lne'\"n thJs lL dr t ntrll ~l'nf ll . 
de 11erfm.-. d 1• <; p lrll că este SA
RAC cu DUHUL. R4!\'CNul oc:e.s-
11'' I 111111 n 0111ln l!«;c lui CXOre
~f rl'f-;l111l:mte dP venourl. omul 
CU ntlIJ ~ PLlN OF. nUI l .C'cca 
ee 111. ... xirnnJ cu 6&>irlt . Un, intclJ
ftnl. 1ublll , splrlfun.I. 

Cn:.1T cl1l('l1 „rn int, :c.ec o~.„ bo
PI cu lluhul opusul lui SĂRAC 
CU DURUL să ne fiie 1erht, rcve
nJn-t , ·1 lrxtul in r.auzli. cL r nu 
!::'edem cn suff'rlnta reuseste si'I 
fAcă ne e'nl"vn _Jn!C'l.~t. rccrt 
este. iru;a c~ or;ufer nt.'l no .t1· I rri 

nmul m •! BOGAT SUFLETEŞTE. 
!!ite. p1•• b.ibil. c~ ! t-P '>-o urmi'\
nt 41 se spune. de altfel. d1c.l nu 
11-ar fi Dt•Lrc ut a'fn-zl~1 incr11r1 -irn 

llngţi~~ici\ fntre exor1i.:;1Ue- CU OUH 
lfin. lnlc:llL:t'nt) ~I BOGAT SUFl.E
TESTE !lilnthtar. .;r ru bll). Tot• lt-
Sfnd •uCcrinl& <:3 r Cl'rintii n lM
BOG \ŢJRll SUFLETF.STI. pul"m 
$ptlnl' C;I Ptnt ·u nrt.ist în ::!cnerc. 
Iar P<.·nlru actorul de lealri MU 
de fUrn. in SJ>e<:lal. 3ce..'lsUi cnnstl
twe „rnnlerJ.a brutu făru de care 
nu JlOlllc crea". 

b~ .:rou c.cl cu.re uu fo.„1 r t1r
~l i de Solari-i, C'\lilt.17.a, Andrei 
d ub110\·, k,U. în nlll ordine de !ici. 
~ A n.1 P.a \'fo\'..i, \'O• J)ri\'1 "U h

einiaro ~tll splcndld găsită me-
1.afor;, ~• vfeLll de art.isl": (Idem), 

IN Al~1'A ORDINE DE IDEI este 
0 sint:lltlllli aare marchează Ltecc· 
rea in .... „. · 
1 "''"'ul a<elcln.şl di.scutit de 
a 0 <mii\ la al Ul Lemn. de I~ un 

irubiect I.a nlt.01 s.a.m.d. Oacll :iu
l aruo.i ll vrut sll fu.el! o disocil're 
!ni.re caracterul prlmell(.tr lrel fil
me, pc do <t p;1rle. sl areln ~•• ulll
mulul !.Im, pc de 1.ltfl p:irl<>. 0-
1 uncl., <Jr h fci:.l Indic.al sfi specifice 
ln <.:c anumt- consta dlslinc\ia. n
t't"41>la C'u :itit mal mult cu <'it nu 
:.t1\I d Ulo rli tl'\'lst-ei cunosc temcl
nr.: C'l'l~-t·iile C'I nc·m~logroCice. 

<'l „Ridic:>' Sc.-nt• s~u atlnn<tl ln 
peiMJul ci'nem.:ilografulul <'antcm
porwi c.n o lncllvidunUliltc oroo1'1c 
d ilorltl'I c:re:itlilor sale : Ducllslll. 
AUc>n. B1adc rtunner şi Le14end. 
Dnci1 ar fi ctll-1 rllshn un numitor 
comun am putea spune cil r~w
rul alege subiecte conventlonale ce 
;iparţln uhcl orii lem.'1.tltc ncc~
bfle oubllculul Wlnt". ( .. ) (Popular 
~ I s off&t:lcat, Ibidem. n. 20) 

A AD UCE LA ACELAŞI ~UMI
TOR, a f'lrrulat io tţlnl ra o rxprc
sle sol.·clallz.:Hă. în m.:Hem.'ltică.. ln
~mntnd a filee (pi:lntr-o serie de 
nperaţlJ ) ca doull sau ma.I multr 
fracţ ii oralna rc !!li. alb l acelaşi nu· 
rullor. Ulterior a căp1J1al şi un sens 
fi'!Utlllt. sdl.cl\ n lmpl1r n puncte de 
vcclt•re d oo!lcblte s.1u u unlformi7A 
(tării temcl) păreri . tcndJntC!. con· 
cr 11Ul dJferlle. Prin nnal<>Jtlc cu 
m 1femali~ undt- ADUCEREA LA 
AOELASI NUMITOR lns ,mrtft 
pturdcn'tl irullvfdualltlUll tracllllnr 
-.1 J10~1bllilat<>a ndun4rll aee~tora tn 
Lnn'l i..ransformdrll lor in element 
de aC'~i fel, in allC! d'>me:ni. 
!dr.el\ de a impăca păreri. tcndintr , 
conoovtll dlft'rHc, uneori contrndl'l
torll • .i putut u rormu'ulA C'u a\u-• · rul ~lcele.aşl expresu · A ADUCE 
LA ACELA$! NlJMlTOR. rle dnt.a 
(lt-;tvi. insâ. cu :;ens flguro.t Cerln t.a 
m i tem.;.1Lkil A ADUCERI l LA ACE
LAŞI "N'Ul\t !TOR .are ca r<Uult.nt 
C \ Sl REA UNtJI N U!\1 f'l'OR CO
MUN DupA cum v<>m vC'd1?<1. ·tlcil 
ei;le \'orb.a. în~. dt!!.pn• aHceva :,I 
ltnUmc dcsp~e G ,\SJREA UNEI 
TR \SATURI COMUNE. Oricum. a 
t:llsl u n numitor comun c:.le tolo
~lt greşit in t(!xt • .intrucil unul sln
~ur element nu l se J>OOle gAsi a.şa 
ceva. La fel stau Jucrur1te ş1 pen

tru formutnrc:i A GASI O TRA
SATURA COMUN A. CQ ablra, e 

spune că lui R1dley Soou f $C P«l
te găsi un n um.Ilor comun (sau o 
lrăsALurli comunii) es1e nelogic. 
Dacii ar CI ro.st vorba de filmele 
regfzatt- s-ar D putut spUIU' că a 
cest.ea ~u ceva com un. ad1cu toole 
se Inscl'iu !nlr-(1 ~rle lemnitcll ac
cesibilă publicului larn. dar c u 
s u b 1 i n I c r ca că Uecl\ruLa in 
parte ii oorespunde altă temă din 
a 11 orie. ceea ce-l conferâ o 
personaJitat~ distinctă. Putem vo1·bi 
despre ceea ce le est.<! comun fil
melor, dar n u c .a n u m r t ar 
comun, u n 1 for m 1 ta t or, ci 
ca tră-;l\lur:\ ce se q(l~ţte în ţMI" 
Cară ~ fie st.ructurald, detcrm -'l."l
Ui. Şi ln acest ooz tolosire:i expre
sie! a g4sl un numitor con\un este 
irreşlli\. S-otu- fi ~C11lt aceast1\ aba
tere Cauto:trea se receru ts mirele 
regi7.01·, dar se ginde.ste. de C'lot, l8 
ntm i;>le reall7.lUC de ell daci\ s-~r 
li $pus, pur şi tllmpl~1. cll acest" 
reall1lir urhstice nu o h·ltslUurA 
comunA. Alit şi nimic maJ mulL 

d) „Tlpolo~lile SC ~e."lU su.c;U-
nut.c pl'l n fe l şJ feluri de ex'!Y"lmATI 
oorso".'!nle" (Prfmllva.ra boborll'>r . 
Ibidem. P- 7). 

ŞI rucl ne 3flllm fo rat.'\ !ortlhil 
unei locu\.uni ad lect.lwrle bine cu
noscu le : FEL OF. FBL. cu ~<:11) 
„variat folurll' '. Dncă se scrin 1:-BL 
OE F EL de e:itprlm1rl pcrson ole. 
sau felurite aprlmllri J>t!.Nlon a1c, 
!roza ar fi rost cor~tti din nu~ 
de \'cdere sintactic şi darii din 
punct de vedere semanPc:. 

De b pl.. esle o exonmarc oleo
r~tld, deoarece FEI. (elf fl')t'UI 

ref.ace mlnbl ronnulii ~"'' 
adăugind DE FEL) de cxnrimJrl 
eale ncelnşl l ucru cu FELURI ilc 
cx1>rlmlrf. Determinan tul d e C."t'Prl
m5.ri nu-şi pante tndeplinl f Wl-;:\ia 
slnt.aclicl\ declt in rnpan numai cu 
una d.n formulilri 

e) „( ... ) Ceva şchlou-păUi in a~est 
!llm nostdm. (.„) şi acel cewa tre
buie căut.at tn chfar strucLurn hti. 
a Cllmulul. Pirul la un punct, punc
tul dinspre flnal. structuro se tine 
ş1 .aalorll o sustln clin toate 11ule-
rl1e" (ld m). 

PlN A LA UN Csau T„A AC'ESTI 
PUNCT C!-1~ locu \iunc advcrbi1llă 

msemnlnd „pinl Io o o,numlfll timf· 
tl. etaul : tntr-un nnumlt mod, tn
t r·o anumită măsuri , inlr-un a.nu
mH grad". t n tt.'x t 1 s·a adăugat 
t.>xp.rec:lel ocmsa.cr,'lte (PlNĂ L A UN 
PUNCT) n precluil"" (punctul din· 
spre fi nal) , core, Jn ;..apt. nu. pre

dze..i.zll ol mic 
Oprlndu..;nc a ici cu e"empJl!Jcli

nle. sperăm sa ne CI fAcul lnte· 
leşL„ 

Dorin N. URITESOU 
Rodica UŢA-URITESCU 
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N 
umc de prP.•holu 
al folorcporlajulut 
romdnC!SC', Ar-
mand Roscnlhal 
C!stc, d~ m.uitd 

crame, fi pe plan 1nfl'nta
ţ1onal o outorftare in do
mcnw. Ultimele dhtlrl' nunic
ro<r$elc d1stm<'Jfl prim sic !'>hll 
tlllul de MAF.ST'RU ţ\l,, r' 
TOGRAF'rEI DE PRE~.\ 
DIPLOMA DE ONOAHE. n
cordotc de Juriul c XptJ11 t1l1 

lnkrna\l()nale d~ folo;.rn~1„ 
„JNTERPRESSPJIOTu• 
1987. Bagdad - pt!•1lr.l par
ticipa ri ro.loroosc w rtntl". 
rdi1llle de pin4 ocum ale a· 
cestei l'~po%lţ11 rcalf:otc d1• 
Oroontzaţi4 Interna/io11aid n 
Ztara.ştUor. 

Presa a .scrfa deţpr" Ar· 
ma.na Roscnrha.l ana.li in-
d·u-l actluitatca, subliniind 
preocupdrl 1emarlce, tr4.sci
turi stilistice, pa.rtlcul<l
rHd rl expresive. l11!11 n111•irile 
de /a.td nu-şi propu<t n rc1u 
aceste consideraţU, r.I ~a re
marce doar una dilttrc 1''1· 

ractn-l:iheafo fotograf tt!l ialc, 
esenjia.lâ pentru lma111wa rlc 
prcsd: valoarea de docrcm nt, 
de mcirtune desp„e un um p, 
drspre un loc, de•pre u11 .om. 
Un exemplu co11vlnof.!1Jr ;.-~te 
sui~ de lnsta r1tanet r1•all,zr11c 
d<' Armand Ro.!cnfhal l::i "<'· 
pctlU1lc m11e:1tnilul 01~-;; n,1-
novskl cu. truJ)<1 d" bnh?l a 
Tealrulul „Fant.azr<>M din 
Conslanţa. pentru ~rt·t:llin•n 
spectacolului „Cenu'>~~n..„·1". 
Dac6 f)('ste decenii cm~t:a ra 
uoi ,,d ştie de ce Olc(J Da
Îtovskl <l /ost un marr arti, • 
dar Şi C'itd munca, lflCOrd4TI!, 

oitc Jndoieh 11 cita buc1111t'. 
cit(I riilipa de sujlN. JMrg.r. 
Jortâ stru. cuprln.,e ln zdmf.;. 
Urca. unl!I cltpe de arid ode 
tnlrotd, va lnţelcge towl 1nor· 
be blne prt11hwf /oloruporla.jul 
lua Arm411d Ro~enl11G 1 Si 
r><>ate cel mai fmporta1•t -fin· 
tre mrntele acestei ~uite frJ. 
foora/ice, adevărata Jli:.rJnr· 
manro. e$fe tocmai n.c„la cf! 
nu-ţi permite s6 ob~f'rn dr
cU t irziu... performnn\n fol 'l
QM/Lcd - perfec1ri1111m c1• carp 
I! rurpr lns $GltUI ba~crm11lrd 
cadra)uf raJfnal, j<>cul "l'J"!' 
ai.t• de hnU, de lumi1H ii um
bre. etridanţlcrea dvt1huhrl 
~uae.-:tlt• ele. Ochiul dar i:I 
glndul ltf slnt corululfe uH~" 
rrahratea infdţişatii. ctl'rt' 
idi?tle ce o animll Shu lma 
g!11i ca re 4nallzea::d. r.i;pHc:d 
obsrn•rf. medltr11:~ . .Sint imn· 
ol11i-m6rtunc. fm'l~l nl-cnn.1-
cd apte fti dt>t1ln4, fn Hmp 
adevtlrale J>(lgmt de mrmon· 
allsticil. 

Crîstinn DUMrTRESCU 
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Ecouri la ardcolele noastre 

Dicţionarul 

care ne trebuie 
Tn conşens cu opiniile exprimate 

in revist·n PRESA NOASTRA (0 lu
CTare blnr.\·enltA dar perfcc1ibl14 : 

.DICfJO~l\R AL PRESEI LlTE
H.\RE noM.ANEŞTI - J700-1982M 
do I. ffnnlffn) cred că t.? poiriviL 
din capul loculul 51) repet şi eu -
am făcut-o şi in Calele botoşăncne 
nr. 7/1987 - cll la judecare:i unea 
a.:.tlcl de lucrlil'I lrehule sl\ pornim 
cu gindul curat cfl alcl'itulrca el nu 
a fost o tre3bli simplă. Neapărat 
însă trebuie sa spunem c.'i autorul 
a dovedll o anumilA supeif!cia11-
inle în ceea ce priveşte aslgurarun 
calillilii şi &cul'illc\ea Informatici oe 
care o furnizează. Constantin Talu 
Si Traian Dumllrescu au fllrnlr.tt. 
deslule argUmente in chl:ir paginile 
aceslei reviste. dnr slnt încă a:Utea 
altele. 

.. .De pildă. cititorii pot a!l11 cu 
!iUl'prindere cii gazela .,Clopotul„ 
clin Botoşnn i st-ar fi lncel.at apa
rhla tn.„ :? decembrie llH6 ! talA 
oeriodl1 ... 'lrea mentlonat."I de autor 
(op. cit. pag. 78) : săptămtnnl. se
ria l. 30 Iunie 19:J3 - 10 dec. l ~:N ; 
nool zilnic seria a lT-n. 8 oct. 
1944 - 2 dec. 1946. 

Cel cArc ne t'itesc stJu bl'"le el\ 
publicat ln noostril a apl\rut zlln Ic 
numai intre 22 februarie 1'060 şi 
'I mal 11174. in restul timouh I fiind 
t>!săplăminal ori .;ăoUmtnaL lnr 
anarllln nu şl-a încetat-o deciL in 
lnter\•nlul ~ I f!1lie 193'1' - 8 oc
tombrie 194-1. Facem nici menlh1-

nea pentru 1 Hangiu cil hn .ln37 
Ju 31 lulle. apărea ulllmt.11 ru.imă~ 
din „ Glasul nostru ". una din cele 
alte 8 denum11·1 purtate de .,Clo
potul-. pentru :\ induc(' in er"larc 
ce11zu1·a şr care au rost : „Raza", 
între 23 august - l :1 octombrie 
1938 : - ValuJ„. într<> '.!1-2:; octom
brie 19:15 : .• Pol(li ". intre 1-8 oc
lf)frtbrle 1935 ; ,. Horia". intr~ 27 Iu
lie - 7 septembn(? 1936 : wOloşca". 
la 1-l septembrie 1936 ; „Steatţul " -
Z2 i-;t,,ptembrie 1036 ; „Glasul nos
tr u" -:.ipAruc intre JO Iulie 1937 şi 
31 lullc acelaşJ nn. 

Cit despre _clopotul". <leesfa a
pare in continuare. purlind Anul 
LV .. 

Alli cerceUUort car~ s-nu ocup.1t 
de Istoria presei in mod conslan t 
mentioncazii !Aptul şi ne surprinde 
cum de un asemenea lucru i~a scâ
pal autorului ~Diclionarulul". Daci\. 
cumva. are a nblecta cil publlca\la 
de azi nu este lllPr.Ară. ii vv:im r'ls· 
punde di. de la inceputul aparitlet 
i.ale şi pînă ast"lzl, p~portiile in
tre &paliul :ictordat lltcraLl.trlJ rn 
„ Clooot111 • sl cel acordat celor lalte 
probleme nu s-a schimbat deloc. 

Dar I Hangiu este nedrept sl cu 
:tlt.e pub1icalll botoşlinene - $1 nu 
clln pricinii că nr a\·ea cev'.1 cu ace5-
1e11. De exernnlu. in cazul 1?azetel 

Curierul roml\n" (OP cit.. pa.I?. 
1011 nu SC? race men\iune01. not.n
hlll\ r!n n 11.fol <'li 'l m1rl1<1t ,„1 n !t" 
nume. lucru CQnsemnat de •. Publl-

ca(iunlle periodice ro 
1913. Acolo se speclflcAlllaU .... „ 
penii iJ a reuşi s4 lnducA 
cenzura chesaro-crălasctt din 
vanul, IonJUi Sclpione 8 

sch1mbnL numele ace.,liei PUb 
mal puţin decft de 23 de Ol'l:
„Alegătorul r'Omănu. lh l&M. 
la „Mişcarea română". fn l 
mat din economie de 
consemnăm a le! şi celelalte 
t!llurl) 

Deci un fapt memorabil 
aspectele. $1 aces1ea nu 
gurele omisiuni săvirşlte cu 
caţilte boloşi1nene. A$ 
treacăt Că, în cazu l „AlbiJlet 
şanilor" (p1,:: 30). nu Jint 
printre <'Olabora torl Vasile 
d r l (c.'lrc pLJblicasll poezii tn 
rele din '1 şa 1-1 Iunie 1881), 
gor1? AJexnndrescu Oa l l f 
Ş1 12 a1mllc Hl81), Alexandl'll 
cedonski (la 17 mai 1881) -
cc nu-a pulln lucru, 

N-am scris a.ceste rlnduri C!ll 
raclcr de reproş. l:I cu 
rntreµrlnderea aceasta dl~'-MI 
pnclW.lea unul sihgur om, CI• 
trnnnruJ presei romltnc " de 
avem nevoie poate pleca a 
a ici De la o dezbate.re 
artlct;lclor cc H cQmpun ~ 
discu\le şi p1·Jn completa.rea 
câtre !ortcle reuhtl~ nJe p 
llcll noastre. Desigur. şi prin 
t;erM alior forte.. Grupale. 
in 1uru1 sl sub .ingrl Jlrea 
autor. <"a să nu ll\sllm la o 
ceea ee s-a rerulzaL bun. Dar. 
rind inllr-o reeditare. socotim 
in nici un caz nu t.rebule sll ne 
mH<'jm la publlcallUe citate dt 
JianJ?iu. care exclude nemeritat 
I ulc nume de re1,onan tll ln 
lor. cu nimic mal preios dedt 
in~eratc Şi. desigur. corectfnd 
totul ! 

Ion ~IAXIMIUC 
rroaclor-şet al ga-zettl 

~CLOPOTUL" - Bo 

Reînnoifi·vă abonamentele 
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la revista ziari,tilor 



Prezenta " lll -presa 

national , a Fe tivalului 

,, CÎNT AREA ROMÂNIEI" 

înt1~e ca11titate şi calitate 
o cercel.are a rubricilor dec.ltcnle, 

ln p~ centrnlCl şi locală, 11'estlvcl
luJuJ Na~lo11ol „Cin tarea României" , 
awneroasclor manl!cstArl, act1uni, 
lnJţial.h•e. rcalizuri pe care le c•1-
prinde acest fenomen cullural de 
amplA deschidere, deJlnlloriu sptrl.
cualilă\11 contemporane roman~şl1, 
va conduce Io o observaţie lmbucu
rttoarc privind prezenţa s&atornJd „ nwuivl o temei în pa.glnlle mai 
&•U1ror %ia.relor şi revistelor. Prac
tic nu există publlc.aţle care s.\ nu 
iDÎormeze pe cititori asupra desla
fQrlrfl d iverselor faze ale Festiv3-
luluJ, dar şi asupra acUvit4tll depu
llt pe lntreg parcursul anului. Mo
dalită\lle publicistice de abordare a 
tematicii difer§. desigur. func\1e de 
pro!Uul şi aria de pătrund~re a 
IJeclrel publlcatll. de periodk1t.!l~c 
Ol'f de publicul ctlrula I se adre
leUI : de la o preuntare :::upn.n
dtoare - pe zone geograllce, aril 
de preocLLpărl . radiografierea unor 
moment.e reprezentative - , prezen
tare insoţ!tă de articole de îndru
mare, aşa cum face revista de 
profil, ,,Clntarea RomănU?l", la ur
mlrlrea unor anume probleme, pre
ocupArl, aspecte de lntet·es general, 
descifrate ln ncllvitatea culturală a 
diterttelor judele (in acest sens o 
buni experlenUI are ziarul „Scln
kfA•}, la analizarea unor mari 
ClOmpartlmente de cren\le („nomdnw 
Uber4" ), a unor categorii de {Xlrti
cipantl (pe viri.le - „Sclnteio tt
Mrrtululu. pe profesii - „Aori
cuUura sociallat4". .,Ap4ra.rea pa
triei". ,,S6nittatea." etc.). Imagini de 
detaliu, deosebit de utile tn rllcli
lulrea unei vederi de ansamblu. 
oferă J>~esa toootd, publfcatlUe C()

rldlene .Mu sdptdmfnale ce apirr h 
/iecare Judeţ. 

Cantitativ. dec.I. temA În uisculle 
este bine şi adesea foarte bine 
repre.-1..enlală in paglnlle presei. Din 
Pitate, nu ocela~i lucru se poate 
'Pune da.cd vom cerceta dlll unghi"! 
~ uedere al calltifţH, al conststen
Jtf şf forţei de convingere a. me
aajut11f J>ublici.ţtlc. In primul l'ind 
l>ehtru c11 şi alei. in modul de a
bordare cxlslti aceeaşi predilectle 
Pentru canUtate. în pofida anal!~ 
iei cnUH'l\li. Mal toate rclatlirlle 

plivind diversele !aze ale Pcslh"u
lulul precizează numărul torma\a
lor şl al partlclpan\llol' ta compc-tl
\le (c~ ce e foarte bine. desigur). 
nu uită sl lnforme?.e asupra dura
tei totale (nu doar ln zile el şi 
in ore) a reprezent.allilor (ceea cc 
nu e grav, dnr nici nu ni se pare 
a Ci esentlal). lrec ln 1•evlsti tit
luri, nume de formalii ş1„. cam 
atil JudecăUJe de valoare se reduc 
nu o dală la „observaţUU de tipu! 
1
.public11l a rdsplcHft cu ap?a.uze", 
„de un real succes s-a. bucurat $1 ... " . 
,,lntr-o bunel /onn4 a fost". „a lm
presioflllt pl4cllt", sau, ma~ rar. 
.,sub posibilit4ţf s-a sitLLOt"'. lnte
resanl pentru citilor. util pentrn 
arUştii amatori ar fl f05t i03ă toc
mai a se preciza DE CE publict&t 
11 răsplătit cu 4plauze, CAROR ca
Ut1Hi se claloreozd. succesu!, .::E 
ANUME a. impresionat plc1cut. lN 
CE SENS Ull a.nume colectiv :irtist1<' 
s-a. plo.sat sub poslbf11tăţl ş.a.m.d . 

Lipseşte, deci, efortul, preQcupa
re.a sau posibilitatea. de o analize, 
de a judeca. cu temelnicle ~·I com
petentă. Motivele acestei nC?angnjărl 
pot fi numeroase, printre ele nu
mărlndu-.se, credem, lipsa de spe
cializare a comenlatoa'uh.11 căruia I 
se încredinţează rubrka .:led1culă 
FesUvahdui (Ideea că la cutturu .Ge 
pricepe oricine nu e n ici nouă. nici 
pe cale de dispar!\le), o nejusUfl
cal~ şi păgubitoore ,.lndulgeni~11 Ce 
vorba. doar. de amatori !). nu o 
dai§ un palrlotlsm toc.al ln\el.:!S cu 
totul greşit. Citind apreclc ri!e a
proape idcntice referitoare la, c> for
m.atie sau alta, te lntrcbi cum 4 
fost posibilă o de1>0rta}orc a t:alo
rUor. necesara promovclrif tn et4pa 
superioa.ră. Multi dintre aulol'!l ar
tico1elor prevăd. parcÂ. această oo
sibilâ intrel»lre. grăbindu-se :i dc
plinge într-o frază ori chiar !.ln 
paragraf, dl[lcultalea sarcinii iuriu
lui care trebuie sl! aleagă pe cel 
mai buni dintre ... foarte buni. Nu 
credem că aceote nrllcoJe foiosesc 
cuiva. nu credem nici că bucurii. pc 
cineva. deşi sînt scrise cu o ,.cte· 
nero.zllate" fără. limite. . 

Pentru a exemplHica. ne:.am oprit 
nsupra unul orlicol onume. dm 
'trebuie să mărturisim cli - ilSe-

meni compăUmitelor jurJI - am 
nvut de nJes imre nenumărate 
producţii gazelăreşU aproape iJen
t.ce. Tocmai de aceea nu Yom nota 
nlcl UUul publicaţiei, nici nwnele 
auto1·ului. N-ar !l corect. Cc.1 in 
cauză se vor recunoaşte. Jar .;in
{C'll convinşi că vor consulta .:0 1ec
~IJ. ziarului multi al(li, incrcdin\nll 
că de el este vorba. 

Deci : articolul începe prin .'.l -:le 
Informa asupra datelor şi 1ocunl~r 
de desfăşurare a competille1 le 
vorba de ewpa Judetean;i u p10-
11le:rllor şi utecişUJor clin ~coli 0 1 
licee). asupra !orma\iilor prezente. 
Odntă cmuluiUi această ne<:'-i.ari1 In
troducere, ~ trece la apreeierl şi 
nClam : „A u fo$! două z-U~ de spec
tacole Interesante, revelatoare pen„ 
trtl stadiul fn. ca.re ali ajuns (orma
ţl!Le oelor mai tlneri art~li ama
tori. Şi chia.r clacd nlushd artistic 
al o.ce31or spectacole a fost, i11 g11-
neral, bun şi foar~e btnt (ln Jond, 
era vorba despre o J>OT!fcfpare ia 
etapa judeţea.nd a unui concurs, pc 
care fiecare grup IU interprei1 voia 
s-o marcheze cu un spectacol dt 
mal bun). s-au putut obser-vo, Jupii 
cum e firesc, fi unele dijerenfterl. 
Fdrd ca. acest aspect sii uşureu 
prea mult sarcb1a Juriilor d:?. o-' 
selecta. pe cel mai buni şi a-i pro
mova. !a etapa republic.anâ o. con.
curwlul, tocmai d4torftif existenţei 
fn judeţ a unui număr mare âe co
lectl1'e artistice ca.pllbile sd evolue
ze pe sceni:1 la un nivel Tfd1cat. 
Faptul este cu o.tit mai îmbucurător''. 
După cum se poate lesne observa. 
drept singură apreciere... concretu. 
ni se propune cuprinzăU>rul ~I ln 
fel de vagul „interesant", iar sin
gura obser\!alle crlticl se re!ei'ă h1 
„unele dif erenţferi". Ce. cine. de ce. 
în ce sens ? - nu ni se spune. OupA 
nite conslderaUi la fel de coru.Js
tente. sintem Informaţi că „desi11ur

1 

foarte l>hie 1'eprezeîltat li fost n~u
nlcipfuL ( _.), dar $i caleialte mu
nicipii şi' oraşe ale ;udcţului'', dup§ 
cnre. slnt înşirate toate localllAtlle 
fJcind porte dln aceste catc~o.-u : 
munlclpli şi oraşe. Mal aCllim di 
au fost ta fel de bune şi foTtnn\tile 
pioniereşti cit şi acelt!a „rzprc::en
tindu-l pe utec~ttl din şcoli gene
rale şi licee. Dnr şf unele loca!Udtl 
rurale au trimis 14 etapa Judl!f\?attd 
fonnaţll şf interpreţi joarte buni". 
$1 hsta comunelor care Jrmea1.!i 
csle atit de lungă indt smlem in
dreptăţl \l a crede că le cuprinde 
pe toate cele care au participat. 
Ce mal anA cititorul din at•llcol ? 
De pildă, cii „Juriile concursuri/or 
au deliberat fi i-au calificat pc cel 
mal buni la faza republicană a 1eţ
tivaluLul . unde se -vor lnt1'ecc cai 
co~gi din a.He judeţe". Sigur cii 
asta au făcut jurille. doar stnt 
Juril ; si~r ci.I in raza republicană 
cnmpellţla va cuprinde toate JUcle
tele, door e tază republicanei ! $int 
lucruri pe care le ştie oricine şi nu 
e nevoie - ba, docii ne ~lndlm. 
nici voie n-ar tr1•ebul să Ile I -
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sif rhtpl"m spaţlul 1Lp ooraflc pentru 
a C'omunica.„ 11fmic. tn inchclcre:.s 
a r11culului se dau şi indrumun care 
plult.•sc. de n.scmcnco, in cel 1m1I 
d~s.1\•irş11 vng: ,.Pc111 „u o ~:11 mnl 
buno reprczl!rlla.rt• în ac.!u~ld c!apd 
este 11rt·oie incu ele mult~ r~pc11111. 
de inlciturarea., h1 cnzul t111ora tlrn
t re svcctacole {lot nu ştim care I 
n n.) a a,ţppct(• lr>r mai J>IJ./111 rea
l z '.l l<', a 111adn1rtq11ţelo r, H11r- u11 
cut int - rl!: aduccrl'!l accs! Jr sp:!c
tJct•IC' la n celu i rel 111111 anu I: t•I 
po•;f!Jiltlcirl'or cnlerli11Plc1 r .li: 1111cr-
1'·T'1. S•a:J.1•t Mr• ]>01Jlc fi 111111 s Io· 
l11 ,1: lu-su 1al •lll11l l 11 1upr<.?lilvr ~l 
;>1/ce1)(•rl' '2 1nstr11ctur1lor lor. ciu• sl 
" ; utorul. aro lQ undi! U8f(' 11e~.?sa„, 
ni spC'clali..$1 ilor din hto;tiru/u lc ~U' · 
wrale Şt p rcif c,\ioulste da i.Jl;?C:tuco· 
k . a}ut-0r care, nch1do1clnlc. va f1 
tkt1 d1J c:u cia /L solicitat". Cu alte 
c111·1111i>. e bine cd e bfn„ 11 ar ff 
::1 111111 bine sd /ir \li mai muc. 

A m c1t<i.l alila clinlr-un singur 
articol penll•u că el contlne mulle 
rla n păcatele acestor matena;c „de 
~t'rvirlu" : Lipsa unei otll u :l iru~ ne
f urn i::arca 1111or criterii, aglomera
rea de locur i comune. Slnt arl.lcJle 
atll d~ lnertcl~nle incit dt!\•ln p ·1-
i;ub.l1•'\l'e : atit pentru arllşlll .lmn
lorl cit şi pentru public. 

Nu peste tol ln prcsii se 'iCt'i\! Io 
fl'I. ş1 c1lmrl ziorele .. flaM..1r.1". 
„Drum "Oit•, „Trih11110 Sli)ft1lu1 , 
„Cc>uli ltiu I". .,Clnpal ul" . „cu v 11! 111 
nou"' ~i nitele. po\1 urlu m •• -n.ltv:'\r 
cum s.' dl"fă~o;,u·ll Fc„\i\·alul „Ctr
l mu1 Ro111ănic1" in judcHcfo C 11 :i.::
S.:\·en11. 13rnşO\', Sibiu. Ne.im\, 80-
107ani, CnV<tSna. l ttr pri\'lt.>r la pa
ltiot :.mu l local d L' c:u ..! '.lntm t.ti:n. 
sin' m n m curind t1?1\tu\i „ 1-i ·ttrl
buim - in sensul P•'~•ti\· 11 ·:,i\•i:1-
tului - ~a7.etorulu1 din Sf. G•w.• ·
i:hc c.irc. după ce Cormul •at.j •J111n 1 
~x ~ ~~in cJn sever.! IK' mar .;111 ·•f1 fir • 
Jttdtlt.11" n F;-<;ti\'nlulu1 cxp1w1 .i

ccnst'l exli:":l\:i pnn „doHn~a de CL 
avea, in perspeC'tl:;1 f azei narmnrtl<'. 
n p rrzt>n!d onOM bdd, p~ mc:siu a pu
,ţfbtllllifllor, talci1ts:lnr şi a oa.11C>rrf· 
lor de t'u ll !Lrti: do care di~1w.r:.i !14. 
dciuL". 

O ull'i 11bs:?rYu\1C' ce se impun!? 
J;i rerct>tnrea rubrkllnr spt't:Ulhll\t~ 
ule pubH<:11\illttr - l)I cnrc ->l' r"il'rn 
cleopou·l\·fl la Pl'i."Sll cenlr~lfl. !o r~
visln „Cintarcn Romfml~f" - e<>le 
acecn prl\'1nd ~drăci'I Ol!n·1rll .„ ga
zr•roreşh uLlhzrite. t r.fonnn1. t. un 
p,cm fc>urle pr~t.>nt , pc 1.-nn• 1-nm 
f.Llhm numi relut.ure (nici ri•p orrn), 
nici u·nnică, imprum ulind < 1tc r~vn 
<le la amindouă). inter•:\u1·1 cu 
111t:mbrl ele juriu iwu cadt'<' de cor.
d•.cc1(• din domeniul cullu•·ol ~î 
cam ,1· 11. l n aCnrn unel t11evilr1bile 
m nnulnri ll (chlar otuncl <' ind i•-1i
t'C1Îf'1t• i,inl judlcin<1 ~indilc ... 1 t-,in•· 
~t'rl:>e. Pic pi:cn sini asemenea unul 
altuia\. con-;a-ln\n art.>Sl!!t su :1cll a 
j?rnu1•ih'h' 1•stc şi (l p1·ez<'nla "' uni
lrtc ~aJi\ n fenomenelor. donr rlin 
t:Prihiul rczulw1elnl' l nfc'resa11• tt1 
/i - şi exprim punctul de ·:l'.iC"e 
al u=•ttl cititor - s1I pdtrund•!m m1 
numai i11 sala dC' specracol ci in 
Intim i ta tea u nei realfl.ţjti rfpo.;ubtl. 
de dhwmke, de an imate. (.C pre
supune p :rsiuni. nel in işt i. efnrcun. 
modUicart>!J unor obişnllfot'". a unor 
pr<>17ram1• c.'c1 ~I u unor or1:rmiurl 
d e l'ia r-!l . . ,Cintarea R.om -i11i ·t·• c><1•c 
un !csllvt1l al muncii şi crea \i 'l, d:i~ 
nc ... şli d oi lCl'tllt'OI :ii CC.Jll\i!•i -
~Ir.IOie. l'Sihnlf1J,:iC'e. spiritual~ . nfec· 
tin - sint mrc'l•'i ob:>cn ati !r. 
in I• · rll'prndenţu ntuncl clnd • ~ n~
t •r!'i nu l'l un p rincipiu. nu Io ,1r. 
renom<!n, ci Ita un Individ :mume. 
~in 111·tlcolelc c•lltf' în prc-;"i put~n 
m\2lrg~ C\' a :idu<> l-'~lh„111! io · 1J-
1a \iiri i. <far µ r Pa pUţfo C<' 11 ~rfuş 
r l in t•ltJ ţa t1.1Hlf cmumc Jl'1Lt• d. a 
rrnct m111mc cfJl„ctwităfi . Tn .muco

lcl" tlPdlcat2 Fc"ll\'nlulu1 ,111 ·~1hl.,, 
nicioJ::il'l ~ amintim dn .'lr .:?> 1s
t~nta 111iel l'"il lc cmulntl l ln nndu
ril" m•11wh1• tu cl!'\'Cnh cnlt11· \ln 
cll.;"u ncea'>tă \'l'lrbl\ ş1 n.i li 'ls ; ~tc 
'l~1 <'um n~llp. illl c sin'n~.n" . o ,_ 
t~ra~inl creal'!r" >. dia r privii 1:a 11i ~ 
op1·cşlc ~xacL ln Bce:<;t nivel, n i ma
~C'in:-. fe1ră· a zei bnui aţup1-.1 Celov 
ct; r e le comp un. E!ltc ncvnle, .:re· 
dcm, rl·.? un efort dl! umn1il1.nre a 
lemei (mal precis. n modulul ~i 1le 
al>.uclnn~), de <.llvc1·slflc.'lr<?.i ur.qni11-

rllor cc.>rcct„ril, de- n lmp 
mlJ?<•acelnr, de nuantarej 
rn1·e;1 IA•nulul ullll.u1L 

Ocsu;ur, flcca~·e faz.'\ a 
lulu1 t:on~tilulc un momii 
l1'1 "•c. dur <' o i;urba t'l.ue 
de ~mo\le s1 sinceri tate. 
I 'li Ul fC.'Sa l\'J.JI ă DU·~i li 
c~ , l t>1~lr1nc ;11..'1 me:w'ljul. t~ 
11mp, nu t rrhufe uitat e4 
/llşt,J.ră o cornprtlfl.e fi re 
p '.I LI! antll - ~i credem • 
b 1 să aiori - ie1t:riunca 
t'1Jlc1arr:> iran~lll isfl lf'r fn • 
I~ mar HI! fn crecc.!J"I'. sp()rtt11e 
cl'.1111111 pc toată Lumt'a hi 
k1·c~narulor şi 41 aparareio 
d10, c:irl' fac \ă fie 6mulse 
:10 rele de a doua zi, 

F .sth·alul Na1i011al , 
nom:ilrf r f'· r.e ortu acum ln 
~·1, l C'tfl\h• ~I Iii "ll"li C. 
~"''J .; n fo.-.t ncumulal6 „ 
~ 1 dt..-mnu c.le luat in ~ 
mk:·c11pat l <?ndin\c. modahtll 
inr.!g1stral progre:.e. ~~au 
pua\i\ unell? căi ml!flcl~nte 
prr-<·1:." dl! crc~tct·e. de .n 
p1 '"'·• ii ponte rcfh.-eta 
ckdt C'ncinc şi ne .(lindlm 41 
i-ind la t•evisla .• Cint~"·a Ro 
Jn bunu m ·u;u1·u, J>:iglnH~ 
r•rlntl ncea'>lă e\'oluue. ,,f 
tt!>nperatura„ la 7.1 dar ~ 
:mume perspectivii. De 
mal ales in ultima vremo. 
p:m~a tic .i d\.-:;pr lndc idei, 
\c. note .'>J)CClfice. c1•nlrlbutu 
n:tk din mullltudlnca de 
P~· care le oferă rl.'nl!~ :itea 
mnncnt:i ml.şcnre. compune.-. 
<t m,>uneN rle fnrm<', 1ma 
pn:·~ll u 1"t.~ll\'nlulul. Mulle 
la: 1h.. cuprind fncă din titlu 
l:.rc:.i concl. li a unul punct 
d:•re nsu11ra nOlt?l dominante; 
n 11orll unei etape sau alteia_ 
zone sau alteia. cont.urtndu 
nccsl fel, o .. hnrt5'' edifica 
Festh·alu luj (sou măcar l> 
ci „forme d e relief"). Jllimln. 
in ccintinua1·e. cles\ulc zone t 
neexplorate, dl;!$tul-e ~enun 
P 11r n~frucllC1cn1e. mal su'irule 
tl:t eut rt> arlicolu I ' 'ag ~eoreh 
lre nrlrmu\llle de ordin 
l\tulte s-ar mul p utea spu 
n-;emcnea. despre rotoizrafllle 
su\~c acesle pagini Mi a rtico&e. 
tografli p • C:l.,.,.. ll! po\1 desc 
d ct.allu . lmunle de a lt• vedea. 
fllncl , pan:ll. mereu acelea.;i . 

Mulla s-ar maJ puteu &pune 
pre ... multe, dnr \'Om int'heia. 
tru cli nu ne-nm 1Jrt)p\ls o 
rlguroasâ. C1lmplc16. 1 P 
Fesll\'nlulul Nuţional „Clntarea 
mânlcl" în prl.'sil. ci dm11· 1r&Juei~ 
l'C'!I unoi: ubserva \lt de clt ltC)r. 
dnt"â uncon au prtrut prea 
Slllb'Ur<J e.'\pllcu\ie este - ne 
m1tem slH p11mCrnd1m pe' col 
ele la Sf. GhC'or~he - „do11n\a 
n ovea o pre1..mt,ă ono1'tlbllă. Pl" 
sura pns1blllt.5\ilor. t..1 1•.?ntelor tl 
oamenl!m· de cullur<i de care d 
pun redac\lilc". 

Cr istino D UMITRESCU 



Retorică ziaristică 

VIII. Delimitări • 
ŞI opţiuni 

I , rclnJ , i p"opuncm 1) moda
. ni • ""un dc n inlu1 p rt.•lo p 1·oct'· hi• c ..... . • . • . -

1 dti 1>rt1tluc\w 71t1n\ i cu .;.'ht~ 
!iii .„1r ,,1-1 I rf\· 1111 1 o ''On<·urd1m
nctt·~· 
t o!ÎI lllhthtnll'O lltJ. . 
ii cm~ ··~tt' .,, opul Ul'Jtll'~Ulul ZtU 

rlttlk: , Din!ţ t „uu in,hrl•t•l, M• 

Qttt•dl'· 1ll':l1 id~ea di r~lzarc.a ie.x
i ii z1n'l'lls 11: epul7.eazi1 sardna 
z~·J.S:Ulul. Pr·n retol'i c:a zinrL'ltlcl 

C'!l m pentru depO..,iren acestul 
:;l;a1~. Texlu. 7.itlrlslic nu este de
<it un dem~nt al sislemult.11 O<! 
cart>-! prt>Supum: a<"livltalc.l -ziarls
llcll urmlirlnd 1 n !lnal u·ezn·e1 1:1 
recJpt 1r a une1 opinii determhmte, 
etrc ~'I n 1scii at11une, Abord;;it•ca 
sls!em.cll .a. I n I rn:rului pr~ce.s este „ 11wm·ul pentru care 111 tnlC!l"J)Te-
1,11·e!f :t.-xluh..1!, iii stvneral, şi a tax
•r,alu' z1nristlc, in p.'lrllcuUu'. ne-am 
, !ldu.~ dup~ pnnclpltle sem!o'.'!cll. 

o 11 ..... •mrm·:i .ibCJrdun•, in~1. im-
1 un•' dt„vu il1.>llmi1111 şi upţl.un1 
,f1• '1·1lin n111i ~cnl'rul. 

VIII. 1. Nevoia de unitate 
- terminologică 

tn h•·•r,1tur.1 1"0mtinc>asc„i 1le 
~··t.\llu.::e din domanhtJ du Clll'L' 
ni' ocup:lm, unul "' a<'cla;I krmcn 
~· folo'-<~h· c•u ;wt't'P\ii foarlo di-
r ... rlte. Dlr\ionardc> g~nN·a]e 11lc 
l1111b1 i român(' (f)lctlonarul l'n<'l
ci101P"<Jlc. 1Jli.!ţicm.iru1 explica Li\'. 
~lll't1J tllC\lona1 l!Jlcitldpl'ilic, Die
tion .ruJ de neolog1smcl r<?flec'ă 
ai-Mrot.i:1 ~1h111 ţ1e rare J:Crll?r<'a'Ză 

ronfu:dl. dă nc1s~ere la .runbti:;ultâtl. 
C'hfnr şi o I ur· ll'C ... J)<'C'ialtwt.'l. 

c11m esţc „Dirlto•mnire de l11 prc
\<;e t'cr1fo et nudio, ·1su111lc'•I - d<'l>i 
drfini\lih• r'lmllni.'~l 1 au uni·l~ 101 bu
n:'ltt!Uri - se menţin!.'. tol~.i. ln nc:e
lnsr :i;iadiu 

P„ntru fnceput, ntt vom afirma 
tlllni:-tut •li' v1'<IPrt! rri deflnin•11 unor 
lt'rmt·ni <''il'njlali în rlC'mersul no~
lnu. rilr.1 a io1'1lrn 111 nmânunte 
btbliol!ra11<:t>. su meni ion fim cu 
am lolll'iit In ncNtstă in t·rl'J)1'i rtdl'-

1. t.:nlon r..11 o~. DIC'llonnillrt• cJ„ ln 
Pfi;>"ll. 6crilo <n o utllo vl1fµoUt!, Ul Ml\l
;?n du D.si.Lu::m • ro. f'nr. 1981. ~:u de. 
1 

iutll ,, ~•mn lt >111ln olJI frnnt.'<'74. h'il · 
llln.,, 1><)1'1 ·1hc:iâ \I romt.nl\. Dlt'lln. 'l!::' <IA fo • t proi;Otlt de A~clo.\ln trru1. 

l'OBd " lcrmluc.1011lc ( U ''nf:l:Ulj. lillb 
!Ar 11 1!CC0111 lui Bruno d e B1·'!5E. sccrc. 
mt 111111„ral !li As ocia/Ici . Pancn n•
tu lll'~11el\ i-n I ~r.1 ~ n c„drul ln5lftu 
~J ~Îl de 1. !1'1V1~11c11 d!n 1l11Cuf<'~ll •I 
114 u• "if'n<tl.' E:f~rnţlt:l ~·. lnvll10.mtn ....,· "s „ uul«•lv au 11\cut J)!INt : l\llrn:l'tl 

1
ci;he (<:o\lrdD.n 1e.w1. A lc1Wndr11 

111 
11 • t.ub;a Sechc. t 'i l11Clrfa 'Nulll~c>

' 111 11 ~kCJle11> TIUl:l\n, •n1nd ron,u!
h li '"ln\11 ci li" noi;r.r c6m ptln11u s1 

'111 Munţean11. 

re 1lic\lonal'c ~i t:nddopcdll dl• 
profrl 1n llmblh.: 1.mi:lczit. rr.1nrt:-
7.U, 11cru1trnă. polon.1 şi rusi"!. al
te llwr.lrl tic .~pct'lolttnw. ptl'<:lHU 
'1' dtr\ Ionare hi .romîint"51 I ~'\:it>
tcnu-, toate raportate Ihnrl lh 
I rncll\.ia prr.si•l ln tarn noosu•ă. 

·PRESA - sub.'>L. 1. .Ac11vltaie de 
informart> publlok rcl.lli.;aită prln 
orirc forn1L' de imprimare „.nu îll
ro(!i'itl'nn· .urn0c<1. fonic:·1 suu vi
n1uhl de transmltN'r 7i. Mnrnnica1·c, 
matC"rializatl't in ztitrc. rc\•i-;tc. 
bulc>tinc pcnocli<"c', proJ.irrunu· de 
radio $1 lelcvliiunc. j urnofo r1-
nemuto1trafke, filme doc·umentnl'e 
ete. 2. Totalilnh.•n -iiarele>r, n re
visl~'lor. ti altoi• pubtica\jj periodi
t'('. n ullor miJJoat<' ~Ir JlTmmr<' 
1wrioclict1 a ilT111Rinii ~i ... unctulul. 
:;;c llll în Vl'tlcrc prl'o;o s<'rl'>ă, pri!
~'\ vorbitti, presu au.dk>-vizUi1lă. 
pre,.1 filmnlii l•(<'. 

1'1·1.:dz:llm C'ă, d~rlnl\l c;i1nllnr. 
'>'int folosi\! •~·rrncnil C>ngl, 11 r(1';4' 
(mal r.ar). tr. prcsse. genn P ressc. 
ru.o.;. prc~\a (<'Urt' tnloouirt-tc rela
IJ\' <le curlnd verhlul ll'rmt>n P<'"
l!ut·. 11l8i legul de. wrbul pet'ntnt• 
- ll llpliri). 

Zl1\RTSTlCA = t. snb:.l. Dom<>-
11 iu in rare '"' CX"primil 7ini•lstu1 
prof<''>ionist. oei h•iu1tea <>a lnl r-o 
reolocţie a unri lnslllt1\li rl!' J)l'l'
s«. :?. ntlj. Pl'lvitor ln pt'esii, ear.~ 
ţ ln •' de f.in>•ii. 

A<'Cl'l>ţtl nproptalt• ntfowse li•r~ 
menii l'Ulll. Juurnnlis m, Cr. jour-
na!l!;m(l gcrrn. .Journa llo;lik, r·u~. 
ZnrnnU~tika. 

PUBI.ICfS"l'JC,\ - «Ub!>L. 1. /\c-
1ivitnlt>n in zlnristic•il tt unei pcr
c;oanc rnrc 110 t1parţinl' prnprlu
zis prof(li;iuni1 ci" 1iarlo;l, 2. 1'0-
tnlit11LN1 publicn\Ulor perlOllÎCi:! 
aplirut(! înlr-un anumlt lntcr\•nl 
d1• llmp. 3. (fn „cn:; lam) Orkc 
nctivllnte in 1toml•niul rormlirii 
opiniei 1mbtire. 

Cu 01'f'll't1Şi $Cn„ul"i c.'Sll' folosit 
trr111em1l Jn limba ru.Jl (P uhli\i'>

tikn), in limbn ;:r•muma priml111l 
în plus o net.~p\11! noul\ - .. ~liin-
l.a ~lnrlsllc!i" (Publlzislikwlsscn· 
chaH, fh R.F. Get'mnnla, dor 

.fournnlisllkw is~co<ichnU, în U.D. 
Germană I) 

Ca Olljl'CliV. lennt>nllJ SC fOlO:C:C

şte to limba romilnă (dnr şi ln 
llmbn rusă) pentru n dt•n11mi un 
„rn (~Ului publict4'1ic), precum ~l 

genuri spe<'lffce egenurt lc pul>ll· 
clstlce).J 

Limba română mai cunouşle -,i 
lermenH 1nzctilr lc sl jurnnll.stl r4, in 
i.~1tt·rnl sinonimi cu zloristlcu, cu 
prcc izarcu că sfnt mul putin t olo
sl 11 in prezent, in plus cel de-iii doi
len dqbindlnd. (fe-a lungul anllor. 
"-I v nuon\il rwinrt1li\'ă, 

T n ... c·o1ml n•alimril unei unitii\l 
lo•rn1lnC1lt1Uicc, upttim pentru tl?r· 
1111.mul pr~i'i. in ~n„ul s;1u cel 
mul gener.al (nu doar de oresă 
.scrlsA) 1, ci şi de oresă vorbită. 
Pl'<''lli and10-vl7,unll\ pn~s.i fii. 
mntJ etc.->. pn·c-um ~i p!'nl 1-u ter
menul :ri:iri~ti<'u cu 11cc1·p\llle 
:lmi111ite. 

ln c«in~·inţă. dl> pihlli. vom 
prcfora sinlni.:ma J!(muri :dnrl„11· 
ca (111 loc de genuri pub l ici!>Urc), 
ciru· \·om accepta. 1<>tuşi. formaţia 
l~k~rlll stil publicistic, inlr~it a 
c!cvcoil c-on!>llf'raU\ prin n umPr()a
SI! lucrări ele i;pcdnliltale. 

VIII. 2. Porţile deschise. 
ale presei 

fn rnnd obi:şnuit. nimeni ntt v.n ur
mfirl ln nullo mtn.•it pm11rurnul (11-
rmml Jntr-u z1. s~ i>J>il.'uiHt clln 
SU<'t.'<'slunett de embluni a unei 
7ilc de duminicii. D1.1111i ctnd mi
Ji\J{e cit dureazi'l un ,.Bu!utln de 
ştb•I'", lnfo1 mu4il dh·ct~u din tnrl\ 
şi de peste hot.n1•c. '~ p1,1len fi au
dla1 .,Concertul cllm1net11 ". cu 
rnt1lodU Ol1lt'N\lln ll' rrn·r „.I Cn'l'ZC 

bund cli„pozi(il' la inrl'pU! d•· zi. 
Din nou. inCorroniil i r1tcrnc şi 

l"Xlcrne inlr-on Radio-Jmnal. apoi 
<1 rcvi<>tfi a pn•<;el rlin ziim rt'"l)pcc
ti\·~. ur':lnolli e;lt• lJule1lnu1 ml'tcCI· 
rul1c>r. 

Primn pm'tr n rm 1siun ilor de 
dlminc,1tl'1 mai c•uprindt- <:i •• Rndlo
pro11r11mul satelor". J h Ir<' n lldl'. 

n. !nu:rominu\ a los1 C\'()i11tlll 1crm~ 
nu.lu puhllc:JM. fnl\IAI. nvc.u ~·n >it d 1• 
:Ol)eC'lnl.ort ln drept 11ubllc : \<'rtn&1JI !1-;i 

ll'<tlnc pMU'U S!'n-:lallst in prqb:„mc 
polii Ic~ Prin ~nalp):lc : coll'lb 1r„101', lti
l;â.~f n;at • a coment~w ue1un11 '111!.I pt11 • 
1:c:A fnl!'•\ID Wr, A'C1"t te'h1Wn t1 (O I 
C!()!Ulldf'l'.at. din n dou.i jun't111lltP n :»<!:-
cola.Uul ol ~-1"-1 ln ~·r.in1.1. mul n
d~rv„ d ecll cei de Ju nr11lh1 Jl adop1u1 
d1~ .1u1orll arl~ol.l•lur th.• fund orar„ dJ> 
rNUJ 'I~ nu !Ic C10n!11 ndn\I cu oct t>llr~ 
rcllil!IUIU !t1/ornuu 11. Prl.n oont.111\ln:..r<>I\ 
c11 r:·1vm· u1 pul>lllthllJ' ~! dt«>rlt~ r:ip.. 
tctlu. cil tc.-rmen ~l l\Ub1Jnl~1 a to t :idop 
1n1 ~I d~ c1•I cHe 1ucr.a11 ln sre:n. p11-
bU11IU11U, krr:nenul n lo1il tol0.'11 d n IX! 
ln ce m111 pu~ln de t)~rt711. Eicf ta, t.n. 
tU'fl. Io Roman1:i. 1n pre.o:• 111 rtltt\fr: o 
tunl'IJu de SJ:>CClnlll11t" dt•numt1:i 1111 . 
1>11,•w. comcnuuor. D~ :i~<.'TilCnMI. ier 
mroul lnlocu <"Jlf! unL-or , .ln 1ar11 noa~
lt.). t'rmenul zlllrls1 • .01uoal dnd ft•• 
C.OM!der(I c:I iaetlviunt•o pro!tslun •III :1 
Cetlui ln ('11'.lr.t\ 1,.-!l\I' mii!. •• •:!lt•VA!R (17J . 
ln olu.~. Lt'~Ctt J>l'Cl!l!ll dlll R<'p\JbUca St!~ 
c!nlht.1 Ro!lLlnfa '>t g11traza CA r:r11:.mbrtl 
un.willCJr dl' Cl'l'1llll· şi 'llLC pl'•l\Ollnc 
QU acllvlta\j• publlcl-st.c.\ notorii' pili 
ecra .1l~1Are;i "" ;tlarlSt, t>Tln cornl"'i.11 
de nt.e~r{'. rări\ nblleaţf11 •t:111lnturll, 

3. Pleonasmul 1>•11! dt1nt' 41).>tctu. '"· 
1n1c1t llQ\11111~ de prctiil nu "'1-a p~ -
lrat 4'M!!lU1 orlgirulr - „m11Şlru1 •hnplA 
dr tlpArll prin prl!S.lri-,i hlrifC'I pe un 
ut ac:o11!!Ti1 dl: C!„rnt'nt:i 11p0µra:lll'J\ " 
c>uc11t dlC'Uol\nr i'lnclatot>Cdlo. ou1:11rl!,tl. 
1972). 
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Retorică ziaristici 
progmmul aminliL cuprinck tlatc 
privind 1h,z,·olt.H'NJ hfJI liC'uhu1·i1 
român1:-,l1 tn ulltmil 4'J ci!! 11ns. 
un diuloat <.u pr~$cdanlrle unea 
C'oOf.>.?rutiVl.' •• vru:ull• \.ll''>Pt'c „Mun
ai - dotorJe de conşliintă". o rela-
1.ru'c dintr-un ~l in le~fttură cu 
lr.1lli ţiu -:-1 moclcrnizat cn 2ootd1ni('1 

Toate il('t.><,t<.' -.cc ven\•' dl' program 
al tcrnl'azii <'.U pit.><,c mu11cale. Evl
lrnL f''Cl:il.t ,j emisiuni <.Uiet 
muzicale. C'llfn u Io-.t con<·erLul 
dPjn uminlil sau cum <'~le „una
n•rs sonor ~lt•r1•0". in<'IU7ind pie
se 'iimion1cl'. <'Orale, CoklorÎC'l', 
frugmenlc- dl nlr-o OP<'l''-'t~. Jazz, 
Uu11ll curn, JX' parC'ur-,ul zlloi. „fnt 
tlitu:wte <loutt t•m1'1un1 ,:rcat1ru 
1·atliofcmir" . 

P;iru a uv<.•n pn•11 mu)IL• cuno~
lln ţt.• de lcorln p1·e-.l•I, c;,tl' clar 
t'.1 nu tot rN•u t'P pnal1.• fl n„cultnl 
1lt> lu on1 li ln uru !H. pe t'f'h• lr(.'l 
progrnuw cit• rntlau lrun~mht- si
mulLUn. constituw <"rcoţil proprii 
alr ziuri„lilor ele la po-.tul nntlo
nal. tn l.'Xernl)ld1• tlah•. uhitur:. 
ele crt><i\illc :dnrbliC't' nu mnl ap.' -
nil cn•nţll inu;:i1•11I.: -,i tt-~1tr:1Je. 
in emisiuni 1h-.linct('. \lh.•ori. tli-
CcrHl•lt• tipuri t.IL• <'rt•aţll pul sJ 
rOl'"'t(' chiar pt.• pnrt'ur-.ul are
lcia,1 t•mbmni. 

Situu\ll aproape s1mllnrt• se 
tnt lln(>';C ln prvi:rn1m>ll.' tll' tele-
'i1lun„„ rit ~1 [n pnuinile ?irm?lor 
')i tt\'h\l·lur. Nu \'om t.Jetahe c;l-
tu.11 iu "'l>'-'rirw:l din ccklnltC" t·n-
zurl parliculnrt•. Vom ronc·h1dc. 
l<JIU<;i. r.i prin pn•sn 'rrl'l•i. ru
dio 1>Î 11.'IC\'lZiUnl• - 1n pN..U. 
llC'd - s.• pol dlfu:w ntll produc-
\h 7iarl<;li(.'(•, rit '51 de nlt.'i notu-
r•1 (lih•rnru. lealr..il.'i, cln('malo
!!rnfieti. ~liint 1!11•j. cm1toric11. di-
cl11C'lld'L t'k). To11te O('t?~ţ<' rrl•n\11 
\'t•hiculllnzl lnformu\ic· Nll'1' a 
ro~I şi rămfnc o nt•cc•sitolt• \'1tnl6 
n omului, m•\•oia tic lnfol'mu\ie 41! 
rrrt'ptlv1tnlea ill ~·a fiind unn din 
caru<'tcr1~li<'llc 11l,tin<'l1• nte •pe
ciei umnn,.., nt• nllfl•I. <;tnn•a pcr
man('ntll ele lnformn\i<', mullllu
dinen cnn:il„•h>r dl.' tlifuu1rt> ~· 1 t"'

et>plnre con'lutule llomlr1•1ntC'le 
lumii modeme. 

„BombardanwntuJ lntormalio-
nal" lindc, totuşi, sil dcpaşeu..ţcu 
nu au~ „foamea" de lnlormaţ(c a 
omului, cft posibiliUlţile snle de 
recepta.ce. canlltat~ incomensuril
bilu ele suorlc sl lmoginl din rele 
rnoi dlverw <lorn<'nli (polii ic~. ~o
nomlc. şliin\li cullur:1, arlj t•I<'), 
cl\rr uJunJre to om )')\' cnfon căl"fll, 
n .(!Imului, n i.pcd.ocolul ui ilt> 
lcotru, n prrc;('i c;(.'ri:;(', a l._.11.'viziu
nii. a mdlo-uluJ ş.n.m.d„ est.e. de 
fapt. reccptatJ In funcţii' de <'1\1-
va factori dctcnnlnnnţl · intc>r<-1>Ul 
uman. prl.'JflUirl.'n. RMdul rle rul· 
tur.I, cnpacllatcu tle selec\lt>, s.cm-
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nificaţin :.oc1alJ n clcmt:'ntului 
tratat. gradul tcmporol (navclul 
de aclunlatutc). s:r.1ilul dl" apropie· 
rl" (dlstan\o •• l">'-'Ogrul1ct1" dintre 
clement -,1 rrceptor) 

fnu·-o SJlUU\11? SilU Jila, ODUI din 
factorii nminll\i dl•vin•• primor
tlinl. iar ccllaltj compl~·mcnltirl. 
Oricum. in<;ă, ron~l11n\a omului 
nu nc<·eptli '>ă w limlhm.: numai 
ln o -.impiu tnform.1\h.• ci\• ('Hlilp
tnrc, co orire altfl flln\i• Cnpnr1-
1atca umana de tnţc•le~cr.„ mull 
mai mure dedt vln\11 Lr.11tu ln ni-
Yt•lol rl'flewlor ~I 1n<>lin<'U~lor. 
determinli ncvolo fundom<•ntul~1 
dl! cU!lQO')larc,. 1\cca'to fat•t• C't'I 
Pf:.l'S(lnnlit.atMl umon6 sfi t'llulc In
forma\ ic• mai nmplli ln St'mnifil•n
llc, mui boJlntli. mai profund„ <'ll 
sens. Conştiinţa nmulul nu ~·· 
:Jrnte ln -.inuron\ ·, dhcr1 11u pl'l-
mllŞte o lnrormn\le ct11'l• ,J.l o,i
gure ''iaţn tlinC'olo de co11,11a11. 
Astfel, informn\ln a pun• c:i o rl'
l nţie pe Mire omul o „ln!Ji le~lc 
intre sine i ccilnlţi '>l'm eni, lntrt• 
s ine şi mediul natural şi social i n 
cnre îşi desfăşo1.11·u cxi'>ten\u. lll.
aicl decur~e ~ i func\ i11 formoth·ii 
a informaţiei , de n routuro ş'i di
rija comporlaml'otul, atitud inile 
unmrnilor, de n-i :ijutu oJI <oe 
adaptne me.nrulul socletiUI. 

VIII. 3. Arto comunicării 
ziaristice 

V1a\a polilic.1. ('('()nomică, ~ 
caal.i o;e 'h•-.r:~oarj, <lup;i rum um 
\'tlzut, !.Ub imp<>rlul lnforma\l('i. 
A<'ensta (''lle whi<'ulntil. <'U prlo
rHntC', prin miJloac1•lc dl• romu
nl<>:trc 1n mu,J cmns.'>-mNlio). 

Tn gt'.'neral, ln1o1•muţln dlfu~nlâ 
pe toate <.ia1111lele amint lte C1n<<:ltL<11v 
o parte din ma.s.s-med in - pr~) 
arc arccp\la ln for1 nn\il'I din d
beTnctidl, otllcâ tn-.rnmn.i nrl<'c 
lu<·ru nou a nat'· un cv<'nimen l. 

roCormn.Un In 1JorhllC':i, tn 
c;chlmb. nu mal con,tllmi: ~·ve-
nlmentul ln '>inc. ca r elntnrca dc'l
pre eveniment. efoctualA prin
tr-unul clin cannh•l<' prc5L'I (pn•..U 
c;crlc;.i, radio, leit'\ iziunc). F.-.lL• 
„emniiicntiv. 1n ncl?!>t o,cnc;, di „le
gea engll'zl'i nu r1'C"Un0ll~l<' !lreptul 
n„-uprn 5tlrllor (,.atomul" lnformca
ţici - n.n.), c:i numai pc cel o„u
pra mnniC'rei fn C'8re stnt 11rc1c·n
lotc"\ Estr şa nN?n,lu o mfirlurie 
n tc7ei mai demult C'lrrul:lle ln 
lumea pl'l'!-.ei <'ă Jnfonnnt1a fn 1in
rlstk>.ă nu lnwnmnJ <'Wnlmrntul. 

~. ~Ierul Jone.~l'U, 1ntorma1b d l' pro„. 
FncuJtatcm de Zlarl<;llCL Ac.'\dl.'mln •• s1r
r11n Gheor11111u•. 1$80. 

~- F.S. 'M.3n•r t.:ld. „ Compltll' J ourn:a-
11"1u, l..ondon 111611. Cf. ca1~·1 dOCumcntn, 
v. 1, serln „Zl4rl~11cA·, A<'.:it1rmta „s1,. 
uo ChCOit;hlu", 1m, p. 11. 

ci relatare.a acestul.a l)eQtru 
menii care nu nu f~t tle 
.Deci, lnformoţin tn dornt'nlul 
('Ort> ne ocupăm cap.5u 
de nou intimplaL Mai rnwt 
nt1t, într-un mnnunl ceh 
de 1iaristic.111• lnformap0 
finit~ ca o comunicare ..o 
n unul fapt social sau nou 
s tatal (subl. ns.) a unui Pn>ce&-
t'inl „nu a rezult.atclor lui, 1 
rnno~lln\c inedite sau 11 unei 
nifl"iliiri de iclel". 

Orice produc\i<' zlnri„ticl,, 
cl1fcrent dr mol.lui dt! J.lTe7en 
ue cllrnt"nhluni. etc. pentru a 
<'On-,ltlernt1i ca attire . lrt!blJWt 
ron\ină o fnformn\ll'. Princi 
func\lc a zinrîsUcli este. de 
fel. CN.l informativă_< Prin 
mediul funC'\ici informati\'I.' _ 
t.'Onromatent "u l'a - ~ reni 
7U şi C'C'Mnltc funcţii - fo 
vă . ut ilitaru. de 11iwrt1 
~.11 rn.d. 

Llt.orntur1.1 nmerlcană rle !'i 
I Ilot~ mlaugtl ln f()nna(lc-i ;d 
ltl'C o c•uliUlte tn plus : Sl.'Omţl 
lui, neobişnu!Lul. A!>lfol f 
,. I om obiş11ult + l vloţ.~ obifa 
Ul o 

l so\ obişnuit + l soţie 
nuiti~ = O 

J om obhnult + l awnturl 
lrnorchnoril = o in1ornlllţfo 

J '\Oţ + 3 soţii = o lnfor 
l cm.ier + l ~oţle + 7 ~pll 
1 casier - JO DOO t.1~ iJo141i 

o informaţii:' 

l ~o\ + l so\ie + l scan<llll 
o lnformu11c 

1 bJrbat + 1 realizare 
informu ţi<' 

l !1.:mcil' + l reali.tare = o 
rormuţle"" 

Circulă şi o butadă în a 
sens: <bcă un cline m~4 un 
faptul nu nrc nici o valollrl' 
pre~ ; oblo c.lncn un om muşc4 
rllnc faptul devin~ lnforma 
zlarbt ic3 1 

l:\'ident. 11(.'t?ltSUi (il:>necp\ ic 
ln con•lp\le cu nliludt n<.-a zla 
licJV: fn\ia de Nalltat.c. utuud 
<>pecifl<'il pr~l burgheze. 

Pre<;(I socinli<1lă ar(.', prin 
c.cn\u orfndulrll fn care :.o p 
t·~. o meni re constru,·thii, m 
li1atoare, 1>i t5i propune antren 
maselor !nrgi la opera de ed1&r! 
care socială. Nu vom rnai avt91/i 

-----
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Gazetari de~pre gazetărie 

o. I. Suchianu _: 

" 
cuvîntul trebnic sfi suucreze 

.... .... " instontilncu cceil ce vreo so spunn 
Ln incepulul anului 1920. Mlhat 

Ralatj iaUui ln Paris unde-şi. pri:-
illl!i.I doctormul în drept ş~ LD 11-
~ • TI expeoia lui G. Ibl'ilileanu, 
t:.'~eşl, o scril>oare iru.~\,Jtă d~ un 
pll"n nrth:ol c:u lmpre.sn dln cap~
iala francezâ, penlru „ Viaţa 1'oma
ntli11.11·, ii curei nuuu serie, dupil 
rw:lxil. l!rtl in curs de oprui\le. Aces
tei .-cpisorl, el ii anexn lnsâ şi un 
11lt vrllcul, „111 u11u1 foarte talentat 
prleren, osupra cehn mal mare ro
~t. r. uler onolc.= COIUl'mpora11, Tho
ml.I„ ll11rd11 ~ 1 cu ~trmatoarele prct:i
ar1 '. „ Pu.bltcu l r&mâ 11csc ar putea 
111cllPI! siJ se tnq1eze şf asupra al
ior oer111ri de IHeraturd d ecît cea. 
bulet·ardicrd parizia11d, A f1mi de 
,u1:11~ ta, 11nclrtd ele care vd vorbesc 
t plin du sinaµulie pentru curentul. 
- l'lttfll românefl1„. ŞI cum sper c4 
curr.illJI 11osir11 v a prf1tdc Tădăchil 
JJUtomlce, md 111 uncesc prin propu.
"°''dă sti c1ştio dementele dl~llnse 
dh, ocneraţia m<!a. la sistem11I de 
ol1idlre dltJ cure Joc pa.rteu. 

}'11ie1.enul „f oarte talentdt" şi 
. pU11 d'! s1m11aric pentru curentul 
- \.'1~111 romirne$1i" nu era nltul de
rit D. 1. Sucii ianu, care, aClnl şi el 
Ja dudU supei io:ire in capitala !rnn
tel.li, îşi făcea ai.Uel debutul publl
rl11uc ln pre!>Ugio11..o;f\ revistă 1eşea
nfl. nt cAru1 fltlel şî apropia l cola
bor -1Qr aveli s;l 1•ăminll decenii de-a 
riudul. Oupii apnrlţla, iocii tlln p1·1-
ine.le numere. a mal multor aril
cole oii! snte - eseuri. cronici, re
.l!(>r1H1 - Suchlunu se adrei;a direct. 
I.Qt de lu Parii\. lui fbrlilleanu. mul-
11tmh1d pentru onoradile pdmlte 
dur şi J)ţ!nttu 1ll'oţulrea pe care mo
IU-~ r'ul o mllni fl>slase tala de scrisul 
tin:trulu1 tlebu1anl. „ln tot <:lnlll -
cillm in f>Crl:;1>nrea dalatil 17 sep
t<'mbl'te 1920 sl reprn(lusă, ea şi cen 
11'\lll 'iUS 111c11tionnlli. intr- uoul din 
vclumelc ~Scrisori ciitre lbrăllea
nu". apăr11te la C?di lurtl „ Mlnerva" 
- ffll sd c1<i !lfJU 11 cd. deşi ndmiraţia 
Jll' care .:• am Pl'~llrll propria mea 
Jlnr.111>a11cl nu „ nf'in.sem nată. odm.i
rafJ4 11 incrt>dcrea fa fil de dmfrr1ea
r n11•I ră într<!ce iii fmporta1tţti. ne cea 
!llntti, nM incit. or1$ice mocl'IJlcare. 
• 1tll" f'lliu11i1 ori i11locufre tn or tico· 
lpJr r." la trlml1 se primesc cu o 
Jalurfacfle a mestecatu cu recuno$-

tinţct" . Trebuie sll recunOfl$lel'l1 ci.t 
cel ce bQtca la u~a r edac\lel unei 
puullcn\,il de 11nutn „ Vieµi româ
n<.;şU " ern 1nzestral cu un sim~ al 
umurulut cu nimic mal prejos dc
c:it subUlllatea !01•mu1e1 de cUl'toa
zie ln adresa menlorulul revistei, 

Uu lu:!ru c cert Că apropierea Iul 
Suchlat\i.. de ce1•oul „ Vietn romu
neşil " av~a ca suporl nu numnl sti
ma ee o purta personolJl&ţllor ce 
nlc:.'lluinu nucleul redoc,iel - Stere 
şi lb1·ai1eanu in special - dar ş1, 
sau _poate mal nles. orientarea pe 
cai e ac~lin nu 1mpl'lmat-o revis
tei, io :;enstU unei ltlrgi deschideri 
spTe ndevil.ratn cuHură naţlo~alA şi 
unl\'ersalâ şi fntrom1r1i în paginile 
ei a unul spirit polemic de pe po-
2.l pa democr:.itlsmuJui mllltnnt 

Ln sârbulo1·irca, în 1981. a tt•e1 
sie.rtut·I de veac de la aparlilo pri
me? seci! a rc\.istei, Suchlnnu semnu 
în l)nginUc băl.rinei nvblica
\il, " eV(JCa1·t1 - „Poiiestea -..VfeţU 
1'omll tteşff-.M - in cai·e puncta che
va momente din Istoricul ace5leln. 
cu refe1'iri pre~îoase, cu valoare de 
d11cume1H lileror, am la activitatea 
redactJonalli a lui Ibrălleanu şi a 
nll(lr cul.1b1Jratori. cit şi la proprln-1 
implfcare în ceea ce s-a numit ,,cu
t·emu 1 -Vie\ li romOneştl„1'. „ V·rcau 
"a acl!aMa ·•Viafâ româneasc4» -
rem€!morea:7l1 Suchlnnu deiJderatul 
programallc formulat focă din anil 
' 2U de JbruJleanu - $6-şl albcJ rc
Jaqia domiclliută în Europa. Vreau 
ca i.>.a să fie. ma1 Pl'U!IUS da tt>ale, 
f'J rer:istd europeană''. Dup/l care, 
memol'iall:llul nolează : „SI aşa a 
Jo~~. Se ponte compara cu toate ma
ril<' reviste Mcldenta1e: „Rer?ue de 
Geneue-. -'?\lercurc de France», 
„ Jli!c' t(e des Deux Mon.des"', „Nou-
1·o(le Revue F'ra11caise„. Revbrd 
eurapra 11ă - pentru cil. Cit n egalii 
putl'l't.'. era 1 rlb1mcl şl enclclopadi.e. 
A uea. aşa cum <> oroanlza!1e lbriil
/.?nnu. -~lrucLttrâ d ramatica. Toale 
mQclurllc de exprimuTe tntclectuaUi 
se aflau arolo cot 111 cot : s·tudif 
lu uyJ şi gra.ue, notc-t rifant!t, ful aere 
polemici'. recrn.di substanţiale. nu 
'fltimar de cărtl. dor şi. de mari re· 
v lsie occidentala ; aiwi cronici de 
toate f <' lurfle. 1'ubr icl despl'e ce se 
pElreae în alte ţ it1µ tur l romdneştl, 

s1ud1i Istorice şa sociol(J(l•ce savon
t .!1 apoi lltnrutura buna, dl! toate gu
rtur11e, dar mai ales acel ue11 de 
auu.nourtUJ literarii, aceL roman a1 
viuc>ru.lui dcspr~ care 1•rance spu
ueu c4 va inlocua -ueclltul roman, 
anume (icea craticil specfaw care mi
~u.1a fn n:vi:na noa~trd şa pe care 
1w1 o botuzasum: «Noic pe margt-
1rna c4rialQT„„. Zcca ani după Re
oolufta din Oc10111/Jrie, .... viat a 1'0-
ma nease.a- i-a ln.c/1h1at Ull t 11creu 
n.umar JUIJtliar. La " s-utcl cincl:ec1 
ue ani C1A: la )(ucotu.ţw Ji'rancezd, re
vi.sra nvastrd i-a inchfnat un nu
ma r :jabtlwr, lu ca re atl participat 
<:a1e mai Lu.minate creiere cLle cul
tu.Ml Jr t.tnceze. 111 .-l'iara rorntinuas
ru„, i11cil dm 1921, s-au 11<..-r~ siudtt 
cure preliudeau /Htlertsmul. 'fot la 
ttfJf ~-a sc:rts unicul studh.L despre, 
ca i;â zi~ a~, -.daclnna„ clmpanz.el
lor lc!(Ji011J1ti, lucra.re unică in ferul 
ci. l 11 cei zete o.rit iii co.re am con
dus acfi1LSta revi,s td (referlr1: La Pl!
r ioD.da dtnlre 193·.1-1940 .şl 194!--
1!14tl cînd s-a af1at la conducexe 
nlOluri Je l\II. Ralea. n n.) ea a Jo.st 
tocul de in ttlnlre ~ de mtmcr1 a tot 
c'1. era dlJ C?.i:tremd .s11nga in nomâ
ma, leottli şi ikgatf. Ras/Offi colec
ţia revtstet dh1 acea ep0cc1 şi ·mal 
al(!t dhl evoca lbrăilea.1m. Veţi avea 
în milnfle dumneat·onstr6 un 1n11Ze11 
a tc.i ce era importanr, l'/'lleres:o,nt, 
de care se ocuvau marll.e revflite 
e11rof)!'flt'. Un Caragiale. un Arghezi, 
u11 Zarif o pol. 1111 Btătescu-Vo!ncşti 
IJ.en"u în pelerh1aj la „vfa_ia romtl
nca$Cd ", pe11tru a fa.ce o lu u(Jcl bofe 
de 1nteJlgenJd, de talent , de bună
tate., de onest Ita te tflt.electuala şf 
de„. europen·ism„. Dacă vreţi o de
finiţ ie c:tactd a „doctrinei,.. orupct-r:ii 
de la "Viafa româ11ea&că*, c red c4 
cea mai precfşc} a t fi gceo.~ ta : 
"11-c a;rista r o ri11aura idee progrt>· 
sista, cdrefa ea .să-i /l rămas hi 
um1d•-. Uu exempfi1,, tn .plin fas
._•fam. la vremea prlooa.nef anrfco
unmii;te, „ Viaţa romanen$cd„ a <wut 
'l Jcz;:li <le murea.tei simpatle c:om·u
ni&td, o lu nad epocu de aproapp 
zece ani in care ea. a fost .sin{lura 
pubhcari'e net r:m>gr<'$iStii Ct'!\•ident. 
ilinlre revistele exclus!\· culturale ce 
a~reau ln Qpocll. n .n.). Peste două
zed dfn colaboratorii per manenfl e-
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ruu tcJ111.1 1.tşl1, tar a,ururul mcw d1-
n:c:t, umu1 1nfe1r!J>I cu curu ta J1t!
cun ''"~ nw. Lu•~uuum ut 1u1 u: 
JUH'" "'• t: ru .111.'Jo 11ur u t.11u ur. J 1·11-
vu1" :ia uua u.11 ca a1.·e:;t"1 µl!raucu.t<: 
li UULl>JIUlltll? C<UHUI~&., i;a IUCl!I Ul'

U:.I U: ŞI llUl!ICCLUa1, 1um1 au~ /ll(l
lllllllUfW 1.e111 mat ou11e din 1....ior10 
rtt11„.1 cr „ J 11 pcrwaaa ll/S 1-1~110, tur 
cu l'ra 111u1 uc sea ma an t11telu(!ruo-
11ru11.a cumumsla sau ~1111pu11 ... a nw u 
1CJe1111r µuruaulu1 se numaru. pr1111re 
corcocmuorh iJernwnenfr. Cu Şrc/u11 
Vuku a aliu' Loc ci 111111n1Jlare mai 
.•J;cc.iala.. Jo'l41!Se fmpttcal rn rr-un 
JJroce:> sl are:.1ai . l n C'alttatc de cc,
lu/Juruiur al rel.ll$fl!t 11ooatrc, a ce
rut so so ad111ita mdriuria d1rec10-
rUllJ i rcm:if~. l~u imr ru11.1eCJeD~ pt
clOrttl ~I ;.elleam imotHlt:llt 1'1 glp:.. 
l m 1 ura deal, dup4 wate apareni elc!, 
impo11lbfl 1>4 vin Io tnbu n11lt1L mllf
ru 1. C.:um maci cl1esti1.111ea era g ra ud 
şi avealll w1presla cd i 11t.?rv11n1la 
mei: ar putea area oart:car c 1!/tca
Cltt.le, mi-am procurat o pereche de 
clr11 şi m-am dra sa vorbesc la 1r 1-
bu 11a l cu colonclt.ll Duml1ru, pre
Ş('tllntcfe hu. 1onţd. Am depus fi 
mctrlurlc i11 1ed i111d. Nu Jln m i.f'ltc 
prccU ce n rn $pU$. Şllu d.oa r cd 
p r1:•1 to1u1 re cistel o a 1111 L cf ect asu· 
pru msta11te1 şi Voleu a fost ocJtltat. 
Cu sd 11e dam 6eama de nfl)Cltt/ r<'
v1~11· I 111 ucua pcTloadd, e su/lcietit 
sti r1tez nu niele t itu la r tlor rnbricllor 
/ue: G. Oprl!.'l<'U. pentru cronil'n 
plu.-.l1cJ . G. Culmeai:u, cronica ll-
1cr.11 i1 ; AL Graur. cronicu ltn&\hll
câ : Şt. Vencot', cr~m1ca şt. m\ilicll ; 
St.1 nci1.1- SL01an, cn.nlca pcdngoi;icâ; 
dr. \larh.1s ;,·a$1n. cronica medi~
lu , Vera Pumftl, cronicu evenlmen
teior din Uulun~a 5'wietiC<J (soţul 
e1, el Lnsuşi colaborator ln ' ""tsra 
1100:.tra. avea sd fle mai tirzm co-
1110,ndatrr de pu rt l::cmt). Sndouea·nu, 
m re Iubea l'Cl)~ta ca pe copilut 11.t f, 
spu 11110 cil acea p er load4 / usî!JJ(• u na 
llfn trl! cele mai burie alC! ei". 

Oesigur, rodnlcn .şi indelungntn 
coli.boi nre ln _ ViO\o romfmească~ o 
mm tnt puternic condeiul publicis
tic nt lui D. l. Suchlonu, pe care 
p1•ei;<ltll'en proCer.lonulli. p<> mu ltiplP 
planuri, 1-a fodntuh sl't ocu pe, dc-n 
lungul nnilor, Cunctii dlnlro cele mol 
nolnblle. precum acelea de conre
rcnlior ln .Farultatea de Drf" ot rlln 
Bucureşti <unde n \Inul un cu1·c; de 
I .;t1.11·ln drici1•tnelur economici: şi so
clnlc), con1;lller la Curtea de Apel, 
consilier şi preşedinte lu Curtcn dP 
CtU>n\le, p1ofesor de Economie poll
lict; şi nnnnle Jn $coala supcrlo1rli 
de l'ilzbol. oroCesor dC" tenrle eoc;leU
cli i cmematog.rnClcă la Academin 
de Ark F1 umoa.o;e, director ~enerul 
ni Cinematografiei natlonnlc Rod al 
dlversil6\11 prooi.:upltrllor :.ale 'iint 
celt.' })«.>„te 20 de volum~ pe cnre 
lt:·n pubh cal in tlmpul vlelll, ctleva 
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c.hn.r e a1.cst\!.'.i rllnd ~l!lcatoar<:o pno 
1„:.u~ uuut ivr : „1..ap11ati.s111 u. 111 

LU\llCO 7(1/llQ 1u.i-. • A$JJl!CN: Lll era re-. 
•. uespTl! a1.1u1w , ,,C.:ur:. de cmcmu
iog,·a11e-, ,„HtuttlUI d~ $0CIOlog&e • 
„~mica 111ca Lttrupn" . „ 'v°l.'derclc 11t-
111ulu: ele odl111uaro-, „f'rlm.e de 
11~uua t ·', ,,Shtll•l?SJWa re JJ<' ec:r'1n" 
'j.a. ln volum~lc „Jl'uste udeVărurt 
nllaare" (l!IWJ şi HAite fosk adc
v4rur1 cwooru• crna;ţ) su~h1anu 
reun~a. alOlun de unele e:.cun ine
d1 te. mulle din lru.cmnllnle s1 ev.>
c:ltt ii(; hlllc lih:rnrc, npurute nu nu
m .:u in „ VJUlil rom~nc,asca" dar ~i 
în alt<! publtcn\li. pr~um „1Wcva
r ut literar şi urtlsfl'", unde incâ 
du1 lfl:!ti a dt;VtJ111l Uluia.rut cn>nldl 
LltJernn1ugr.iftcl\ ,,lkulMO 1'1unda1ii
fpr-, ,, Humu 111a /ir erard ". „ Secolul 
X K·. _Tribuna·• ş.u. 

1n pn~uiţa ln „Fo1t l' adt>udrurl 
~ilLCJOre". D. I. Suchi;mu, expltdncl 
oarat.loxuJ c.!111 U\lul volumului, 
~tl'ia : „E:ustd w crillcu lileraru 
ideoa ca 1111 mat et•ndn rea {/le ln trl!
<'UI, 11e 111 onturJ are calitdţi asll!· 
t11.U!. Pr~zentul - :lce-$e - ar f• 
saarhăcJ, prozaic, htculor, pliC"tlcos. 
fllh'r!!Santd iwrere, detmotrfvci ba-
1wl6 şi Jul~ă, dc.:.mlnJlrd di' uii fapl 
cu ltu.r.al de o mart> pu1cn.• fi o n
Vf'roură : c.le ur tn oazetdreasciI, arin 
re lor cc ro ~&au Ul conro Cl direct ~i 
neco-nlcrniL cu 11ubticul şi care t·or 
.rn-i dea tnt /lntpul cl!Pa cti pubh
culul ii place. I 11e c·or da merl:'tt 
„ocl,wlitaţl ·. Numai e!r si1H hnprc
s1011trntc: um•or1 cl1lar fascinanll.', 
folOid<•a;ina mal mult sau mal pujin 
~s~n:aflulla'lfC . l\ttmal aşa i .se t•a 

ft1.ce cuirorultn pldccri•w . Pentru C."l 

mi.i dc.,..rlc au torul su rac-.l de
monstra\w - p~1·rect valabilă - c:1 
~uctualfr11teu" c in ullimil lnslan\ă 
„o per111mw11tă le>aodnif tlc trecui 
şi riii t<Jr". ŞI in inchelercn pJ:cfo\el 
"l.'l concb id .•a • „ la tei dec I ce 
tucrur'i cousfţtetttl' şi pa,io
wrnt '-' .d111 accsre pre:rnţt• perpcrue, 
acestt• mereu -Ju::.te ad!!1•ărur1 datoa
re-. Pt> 1•lr le-am cultivat fn scrie
rile mck din ttltimil ~al.:ccl de a!'ll 
Din ele arn culc• cfleva ~11tru a le 
nş1 ... me in această i·arte. undt> ci•le 
scrise ro 192(1 JIÎOI tot OIÎI de pr••
zente, trl!cute $1 nhtoarl' ca şi cele 
sem nare 191/i". 

D. I. Suchlnnu n c1·ezut mc-
1 eu in nt?ccsilntca de n Ci in actua
llltl\e. !tm·e „a I !le ftlC:I! cititorului 
p1ăcerc": o probea;dl tocmai octlvi
tolea sa Ruzclt\reMcA. cleusebll lle 
compleX'J, în sl..:rn c~rela se lnc;crlu 
cele mnl d1vl!rM: Sll'OUri al<" oubli
cbttcll. de la 1 ecenzlc de c:nrt" <>au 
c1·onlcu rfp film. 111 es~ul ne tem<' 
<'11llurnle sl c.le Io comr-ntarlul Cnp
tulu1 divers. lu 01·ticolul de oolt-m1-
cii litemră, pollllcu. t>eonomlc'I T n
trebnt de publicistu! ici scrbtorul 
G rtrl Mr1dol'ceu. ni cQrul volum în~ 

tltulnt „ t.iicrawru şi ci 
ftr• - C:oovorbln cu D, i. 
uu · a aparuL in 1986 i. 
„ • • mer\' a ·• de ce. n-a 5Cria 
belctr1st1cJ, de vrem~ ce n-a 
dom„n1u de ttt.'n\i.e în care 
ri nClrnrnl cu compelcnli, 
r 1btJ<.md~a c.u \ erva- 1 alit de 
tl.!rl ... ur.:1 • "Pe11rTu ca. bet. 
lucru subf rre. Dar am p 
~1 1.'ll in dourt moduri ft fraQI 
flbu11de11t. fo pritnut rind prf 
wma r1 :iote care este criUta 
rtl. Crtt1ca romanelor.„ S4 
roman dl!:.prc toate roma1a«le I „ „ t11vc•nţle c1 -Vteiu ro 
Şi, an al dotlea rind, am I 
ll!tr1,$r1..:o prin cronicile d 
yra] 1Ce ! Eu d m seru cel pultJt 
mii de 1•c>ma ne h1 c ronicile 
touro/IC'e l't' core le p ublic de 
!JU 1le am /"' 

'- ucnlanu a\ ea clrept.ale, 
td ~tlt in t?ronicile sale 
to_r lll<:e - cu car e 1;1c 
11cm ~A nc clt!lcctlim sllp 
supUl:nJn , iu .. !lom ;inlu Ul 
µinu in uprillc rnas cine.I g.. 

din viata - cit şi in cronl 
în einnGrilc hlcrru·f.! rdsptn 
• :Jmt·rr...i:.~ re\'iste şi ziare, 
t0Jn11 iş1 01d11na ~trei ex 
Îll(Îl •crillld c.11.:Sprr un rum 
d1.">p1·1.: o cm te, despre un 
uctr r „·tu <Je:.pi-e un proza 
l'l'nttm~. dti lu nw ~tJ de pe: 
mei <lil.lm•. el r~1ce11, de rapt. 
ruh1rii, bwtllnd, cu rn lellgen 
c:pl!-11. c:u ruClnamcnt. o „po 
1:al't: sii !;pună ccvn. su s 
cevn ct'lul c:irula l Sf! ndresn : 
tcntlnlului '!f>CClator sau citi 

r11~r-un 111te11:.:>anl st utilu 
:.criitorulu1 norvegian John 
inlltulnl „U11 romteJîC'ler al a 
nr,.'n"Ut in \'f•lumul „ Alte foste 
·.·.1:-un vlit11a1·c" ci explica 
1 1.~ 11r111rllc c11n('epţiei !;U)l' 

t'ronkil llleral'c (sl lmplldL 
mat•1•.rut1cc:1 pe Cil.re u pra 
„ A nul"'" 1"rcn1cc, el aarc ,... 
a~" ''' mart• romancier. spund 
t li ~1 cd ro111a1rnl de mflne a 
·crl1, rritfl'n htora rl, Sf un 
t"'iLlr. Gu rn bei I brăi1Pan11 cretdd 
T'rnr11 t• ore di-epintc. Iar Â 
Gidc "rpnma ra m ocreaşt 
I n r<l<'bra· lui vorb'ă : -~I&. 
scriu o carte. scriu 11umai j• 
tatt> cim ca ; cea tle-a doua o 
drltt>rii". i\ u ('ra <> l)itt4d4, ci 
nunnr <'.l pl/mard, o minunata 
dinlonul a utornlui au publicu I, 
dnc6 prt.>/M·aţf, ca·au torîa citi 
lui. f;"lfC' llCt•cl „pooC?8f<' - a'r: 
iii t!HC'IC' POUC'Ştll sume (!18U 

m\lhtl n 11.) ~· pe care marei• 
blic a p11il'1'şlc şi o terfe fli 
Rn. UnPorf, clriar pe h1rtic. 
;IJst fl•rmt:ciifoan·a cartf! a ra 
mii /'agul!t : ~ E11 U$CHll Ies b 
Jfrre.sh. nc.i1cu sa t.•uroa$a P""• 
~imru. r1rorulut povestit"' ..• Attd 
rlitor. ~ de af ecfionar de 
lno nu. arc un duşman n rmpfU. 
prc•g11olo,ul 11crionaj pe car• 
,11waf „ooyomanul superior-



l cuHuraL„ care nu od
.&roi:sl7'11ut1 eroic „.îd-t povcstcasc4 
1111'' 1.o ,_ El vede in critic un sam -
1o1b111dr1U „

5
' '-c care U 1111 informa 

, '·"""' li • •• li sd cumpere sau l'lu cartea . 
~ am ndau(:n noi - docil 
sau -:-duc4 snu nu la !llmut in 
13 ~tl /ntordoavna - mfu1url-
disc•• c. - d • . chaanu inlr-una in comor-
Jd.1 SU cu tntcrloculorul :;f1u - a 
blr1 I! eJul do a poi:e.sti . V azi 
t:0o1"'":1 ,! Pouc1Ule .slut ou>mii oiri\-1 f(I r~ ~• I ..I " ri• Jo/ltit spu111•a cd „ .e reuit . 
dl 1:';1111,·aa. este m.,t rume11tul de 
~ ol t11tolfgcnţel, (nstrumcntu.I 
d rrimitu:". Tn gnl~rla marilor 
noflt• pti\·e.-;Uton Suchlanu li nscza 

Sadoveanu şi AAlirblcennu. pc !:ari Bari şi Bn'llC''>CU-Voineşil , pe 
Panoll J:;trall şi pe Mircea Elladc. 
Un mae:5.lru ni nrtcl povestirii era 
_ du~ el - şJ N. Iorga. Cit 
:teJprl! Carngiote, uceslll trebuie 
~~fMrnl . rimele p<1veatlrii". 

RA:-.rolnd c<1lcctllle revistei „Cuvin
ttd lllltr - i;erln din anii 192,J
tne. condus/I de Eugen Filotti, cinu 
cee tfinlre 1933-1036 scoasă de T u
ior Tcodnrl!icu-Branlşte, sau ale 
Ad•căruluf literar ff artistic"' 

din dcccnlUe lrel sl patru, ii des
MPtrlrn p<? D. r. Suchlonu gazel.a
nii punind ln dlAcu\le, de pe po
zftla Intelectualului de convhil!erl 
Dl'(dund demncrnlicc. probleme dln
trlt M!le m.J acule nle \•letli soclal
pnUllCP Cind. ln IO!N , oresa rcac
Uon11ru ii nruca oentn1 părerrte $ale 
aupr:i nalfonnlli.mulul şovin . oe 
mre-1 combAtuse cu vchem en\I\, Su
c.lllnnu pubUcn în „Cu.vt11tt1l liber" 
un nr11cril nle rl\ru t prime frn7.e. 
Woase şi fn ncelnsi llmp C11ui;Uct-. 
a•1 :1('rul unei adevilralc prn!rslunl 
dit creciln t.-t. „Prhtlr-n ocr r.ersd Ern
tdt n dr..sCinul11 1 - c;cria (•) - ml-o 
fOlf rlat slf rifrl cu m prim11r '""" 
lldrf111r .~e /arr c11uza h11:nlimtnrll 
• tal~ mnl n<•mrrltatr lnj•1~t1tii r<> 
""' 11111.J d•• .~11,ferlt vrnnd11Jă Tn
tll "'"" 11r ofp11nr ur I . S11c1i i111111 
trlr rtt111bri-rntnr rrnulnt ni • U11i
HnVl11I•. Dm ra r<! nrlc'inP m111tJ( 
lil111„ rin<> ~i-m i 11or b1>sttt ne artf
ml,tr _,,.„,„„ tlln ncrl li11r Nu 
dlu nr rltr nrf a treh•1i1 •if Te
..., frr21' "" arP~f(IO • Nu s i„t "''· 
P:u nu itr• hi la T11th1""''''" f;11 
•lrl nit rltrr;c „ T1nl1·Prţul" : 1111-I 
rltr~r lflrl rlifnr r i nil mif 11lori! PJ•t „„, rf,. r1>11lalt~ nnrt" n harlrncl•I. 
~ni P"fntrr rrl rr cfln!ţjflpr,; 111-

N'n " " nttnmu I'" un $"nt lm""' 
1111 CtJ n nrafttţ/4' Eu şînt CP<>ll "" 

da111„rn11onţtr6 numlti: „ t·Uid tt l li
lei111rr" Pul1'tJ fi ~fl111r rii a.ct>l r~ 
l!llcf• tl~('1Jll''tl(>a tf edarn m rle nrl n-
~l>fl '"' mn m"I rnrJ/uttdif de n'""l'f f1111i11 t t!, "" tnln . Otrr ' llll nnt ;t frfW'f aceeaşi frn.,.IS. la fnfirrit 
d orcwn •n-am hot4rif "-o 'l'"nrn
,:;.,: dotlf 11rntru tntdr.auna. fn 

T'>r ""alt!lta parte a haTicndel" 
""1r!I de C'Orl"a t'<'lor r<' luolnn cu 
1tnn•1 -.crl11ul11i tmootrlva orlciirn„ 
r>rciJ11clac'\t1. Suchlnnu se sHun st 
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nwnci cinci lua ln discuuc uncii! 
~•!ilX.>cle 1111? llmbajulul din pn'~n 
vremii. Reierlndu-sc la stilul or
t1colelor din unele zum. de dre:tpl.u 
precum „Cui:ar.tu l", „CurentutM, 
„Porunca vremii· ş.u„ la lendin1a 
colaboratorilor lor de a iolosl cu 
tol tllnndlnsut cuvinlt!le „neaoş:!". 
cvllintl oncc neologlism, el noLn ln
ti·~un r.rt1cul din „ Viaţa. romlmeas
c:ft" nr, Jd93l, lnlllulnt "Romei· 
ncasca dupa razbol", reprodus in 
„Alfo :r..ste Jdcvllruri \•1it.oare·• : 
„Si ic.tii-11c i11 ciţlra a.ni, imbog4-
llţl cu Jurnale scrf.w foarte merar. 
in$J'rtlm111tftor de literar. Artfcolul 
de folld, sub110Lul, şpse-şaptclc, ca r· 
11ctul, reportajele. mfjlncul, - to
t11~ C ~Cr1s Cii O permantmtă Şi (n
ntpd t i11at-c\ prcorc.mare de stil. Pa
triotismul acesla linod$ffc e rca
Hz..11 IJri1~ doud mfJloace. PoT11onra
/ie ~I e:rpresil rtcaoşc. Scatologie ~ 
::tll 1k llri:soal)e. E,ţtetlcci acea.sta a 
pri""' fi u /acut odcpl(. lntr-ade
•1llr. o fra:!il care es te ttn coktall de 
s1·atotanic. de h1sulre obscene şi de 
cuvhue a rllalce n.i1 poo te :tă 11 tt 1.:
hra.o:cii atentfa. E ca. auzul unel 
impuşcăruri carr te 1He1t e ~6 t<! 
intnrcl. Dr aici succesul noilor 11V'
tc dtt. SuccC'B mai ales pc linm'f ti
nerPI. Căci cslt> caracterfstfc la ln
ccpători nu~tul pl'llf rll e.rpre11.ia ta re, 
pcntr1, expresia Tarii pentru curin
'111 Izbitor prin ci in"uş l. Clnd 
?l-ai cc SPll1l<', l l' c4:11eşti itd nc1• 
ieşt i tot curlntc dr efect Or, ntit 
rrrme•1li pornooraffcl rU. si crl ero
nlrdrrsti atl o eftcacilatr i1I ~ine, 
fnd 1fttrrm de 1'<'nsul ocnera1 ni ff'a
:rl„. 111 .st"hi rnb. t',ţl~t.ica scrf$1.lhtl 
mr.tur e alta. SP poatr ,-r.zuma nrln 
c 11111t1111 l : sfm 1>1itt11 e. r. dard 
rrttr! c.<templi> - inunlern lui Cirlr. 
ti hd B<1rre6. a lril C(!h""· n 1111 
l nl•ol'i,;cn. ll lui Tlt nmCl'f Tuft1nB.. n 
lui Sicr1rld UndsPt t>lc. ck Y orbclr 
hit rcbuh1tntl' &iri t 1•1>rbr curent<>. „ 11·11u" d•• tnntr :zilele rnrlh! ţi ba
n11lr rifrnrn ln~il n 11t>!Tit'h-f' idrnlil 
ru ldl'rn ~('lll111ffrntli nrncum 1ti n
"'' ll ' ll""n lt> r arm('.lnlna~.ii tuMuntr111 
{Ta :1-f Ir dii n .~ t rii I 11clre nmrif. O 

Reînnoiţi-vă 

la revista 

ntrti lucire, ce-i drept, dlscrc(l(, dar 
dr u11 ausr cu atlt mclf sigur„. Pro
prletntc şi 11aturalcre. Iatc'J adevă
rr.tcle cahtclJl al<! Umb1i.„ Am llt
u~tar rmi:m 43upraacest ei ch(,Lfuni, 
pe11tru ca Hm1J11 româ11eascc1., Sl(b 
lcrOllrc:a fa1$UOT pacrrorl li'n<lc !id 
uj1mgd u.1 jaroou. de o l.ame1it111> l{J 
buft>n<1rfc. t\'aru ra lcţ(!l) ~l propriotn
trra m11d Sncrif IC<lll' m folOBltL unei 
pret l11se m1rlldff, i.rtcepcm a ~crle 
f ra:!e i'C' care un romci11 pur ~I .dm-
1''U uu le mol inţelcoe._ Cu1·int11r 
arc sttcoteala lui. El c 1.1n foi tic 
<"OIL~piro tic inlrc cititor şf scriitor. 
l mll/cre11t dac<l e pur sau 111.1, ('J 
t rr1111i.I! 11t1 aci l?bca.~că. dar scl su
orrr;:c ims11111tancu ceea ce vrea. ref 
:ipull.d". 

„Aria (1o::crc'l.r1Ju.scă" însemna pen
tru D. I. Suchlonu seric>rc dt> ac
tunllratc!, l11 tr-o limbii alcnsd d'IT 
pe infr'ttsul tuturor. luare de nlf
ludfnc cont /ngift oare, fntr-un. sp1-
rlt de! deplină ur banitate. 

f ni r· un lnll'rviu pe care 1-1 Iun 
prin auîi '30, T1roflro Sadouea1lu ii 
cl<'rincm pc n. r. Suchlnnl.I prin m <'
ll\fora „omul Plrctrlc". Tn cartea o,n 
ele ('f)OW)rb1ri cu o. r. Suchlrmu. 
Grio Modorce<i flccn cri t icului "' 
e-.Pi„ll•l 1i 1; carnrlnlt.Jlr~ lnt nlll de 
-; 1n1·~tiv"• • „nmul-spertarol"'. 

T .a mri:l1'1~ 1 lui O. 1 Suchlnnu. 
Rnrw, fus V11lpr11cu R<>mna în " Romcl-
11in llt11rnră" un nrtlcol omaoial ht
tltufol „Dom' pr0/P.,6r". 

PeM:nnalitnlca lui Suchlanu, p re
untn tui în cimoul lllerclnr rnmft
ne.~i '11 C(<!ner'll '' R) pub,lrl11tlrll 
in c~{!i"fn1. au f'li.c,lt ln -l~nrfa ll
tt'r1tlurli Tt>mtin«> .. " a lui George 
Ciflfnc11ct1 pt'l'.llf' unn clln lr„ cele m:'li 
i•1<liMnn~e r:>1 :1clerl71irt · . D. I !'11-
r Jifn r•n. nm dr <> marc ,.1„1cl1111c f 11-

'"'"t'f rw?J, prfr<'nlif' tn filoznflp n~l
hnfnr-fc. ~nrioltlnf r, f tlln tr lu ridirP 
tfh('rf„11•1i '" nrlrr t ('fllli mrt>-f nfr.1 
rn ,,,·1rn: lltrrntură. nmllr, '~""""'"· 
'M•tfo. r111„mntnttrnf "mltintf iu
d••r,H• nfriristirr nrf«o t'llri $rllni
tnarc"'. 

Cot1!1l1mttn O trlF. 

abonamentele 

zlarlşdlor 

45 



•Am văzut•Ne-a plăcut• Vă semn 
D in ziarul ,,Scinteia." (9 ougusl) remarcăm 

cu bu<'uric col<'~ial.i reportaje!~· de debut 
nlc linl"rllor zian?ti Lelia Muntc"1nll ~i Ştcfnn 

Ciochinaru, l ntllula tc „Oa.meni d~pre care tap
tc lc vorhc'>r mal mult d(•cit vorbele" şi „Lum ină 

pentru •ară din encrrta Unere'U". Ceea ce a
tmge .-itenllo in ambele 1·epart.a.le este ştlint.a re

porterilor ele :i 5<' npr<.,pln de oameni. ele a le 
cişUgn 1ncredcrca şi de a .,scoate" la m~aJu nu 
numni <'<' apare l'Vidcnt ln prima vede!'<' c1 şi 
ceea cc se dezvl't.luie mal greu, uneori nlc.lodalli : 
sufletul onmenrJnr, gind\!Jrlle şi frămintănile lor. 
l>tll'Urillc ':' l l!r"ulă~Uc cu cnrc se mai con fruntă. 
cr~din\.ll nc:;trămut.a tii câ a le infringe slă tn ou
tcn'<I flcC.:1ruia . Scrise sobru. fli rEI r bipf1 de mc
uirorc. rC'en ce nu Inscamn~ tn~ un s til rcrc. 
~<'C -:.l nca1t· ·1t'tlv. rcpor1nji•l.- cnpleazli a l<'n\ln C'i
UtorH01· prin bo~;'i \ ia ele fnpte roncludentc t•nre 
vorbc'>t' d<">pr1• onmt'nll a~tui timp, oamC'nl ce 
au mindnla de n şti că la temelia \!\di de azl 
~I clC' mlinc !>tă ~I munca lor. 

O 
pmtin.l bine conccpu~J. pc- o lemă ele '1C

tunlilatr ln a<'Clll in<'cpul ele toamnfl, ~ăs1m 
în „Rorui nia llbedl " d in 2 septembrie, jn-

lltulalli ,,E."l:pcrienţa unil li\i lor agricole frunta,e, 
Mne cunoscută, Jarg ~ent'ralizotli !" . rcnliiată ele 
Th. far<"'1rov 51 VIC'tor Dinu. S lnt prezentale 
unităţii«' a1tricolc fruntaşi' care nu realizat pro
q uc1il de peste 8 OOO kg de ~lu la hectar si ocste 
8000 k~ la orz 'li care a11 obţinut titlul <k „F:rou 
ni Nolt Revolut ii . \grare". Rcporl.eril pun acC'en
tul in ... 5 pc melodrle IolO'oile de Csecarc d intre 
ncl'Sle unl• 'l\I agricole lrunt~c. metode care 

DE PRIN PRESĂ ADUNATI: ... 

nu r·ondus la obUn«'rcn re7.ultal<'lor 
ldet•a de n II runo~t·utr• de HgrlculloriJ dlra 
Ila \•1r<1. fac1l1Unclu-sc o lfol un larg 
<'\.prncn\ă. 

U n amplu reportaj despre Oradea. 
sub gener ic ul „-<Scin&ela llne.retlll..a. 
seelt romantis mului revoluUonu• 

tda tineretului" dJn 29 august, lnUttll• t 
şi dlmincU la Oradea ". este semnat de 
z,·irjln.sC'hi $1 Flo ren \n Mardale. 1dee41 de 
cerea să descifreze rHmunle unul ~ 
melc orc ale diminel11 este s ubtil 
„pentru c-1'\ dlmint'a~n rcune5le orele c. 
pline dl' idei ~i proiecte', t'cle mni en 
1.ilC!i„ .. diminen\n pentru că otuncl umul 
<•I in 'luşi. mal dorn ic d1' Iop61\, mol tn 
forţf.'lc -;a le, moi gala <;fi la tn p i(!p t a~ul, 
tl'>Ul. n.ttlno.„" Ocel un reportaj cle!.'J)T'e 
<:-l re fac ei fn or~ll' f<' rlile ale dimlncttI 
c:i oro5ul lor st! p~t r<>7.e z~t rea fi <' fr 
1·r nilă, lrnboull llnd-o c u alte noi şi f 
edificii. .,Sparl - cu subtltlUTi care Slil"l,_.-~ 
\ere.sul cllltorulul („Cino so trezet&e ..a 
„Lum ini car<' se conJundli" : „Ca o care. 
poze multe şi colorate I". Ora opt muti 
etajul opt" ; ,,Partea ncşliutli a muzealal". 
cultind Io turn «Imnul lui Iancu•) fi 
r u fotografii care probcazil afirmat ilfo din 
p0rtaj d~prc frumusrteu ora5ulul de pe 
Crişului Repede. repor..ajul se citeşte cu 
p entru cfi lntr-adcvăr str~denia reporterilat 
o „prinde" pulsUJ şi rilmurUe 001 ale 

a pune caplit modulul 

e Gramatică 
Propunem tlremlanţllor la ~ra

maUcă să analizeze u rmlHo.area 
fru.r.ă, e:..'1rasă dintr-un articol pu
blica t in ~Tribuna Sib1ulul" (4 sep
tembrie) : „Organizat.orii - Comi
tetul Judetcnn de cullură sl eduC'a
lle socialistă I Teatrul de pApvsl 
- s-au ~îndlt foarte bine atunci 
cind au holărit ca dezbater ile să 
f le precedate de un spectaco1. lllle
gercn răruin ial'ă~i n-a fost tntîm
plătonre. ..Cazul P inochio •• , lcl't dl' 
Dan Hindoreanu şi Jldlco Kovncs, 
scenografie Da n Frătlclu - spe<:ta
col lntcr<:san t. dar şl dificll din 
puncL de vr.dere al receptării, con
tro\'er c:at în critica de spccJalilatc. 
dor ca reali:r.arc scenică făr~ cusur". 
Dupi1 ce nmintlţll premianU a 1 reu
şit să e.xtragli propozl\11 principale, 
subordonate etc.. U rugăm sli ne 
.:x phcc cc lnsea.mnă un specu1co l 
.,conl ro,,er c;:it in crltlc<a do specia
litate. dar rn r f'allzare seenlc5 r!rl 
cusur". P l'ccizlim că ultima. ca te-

gorlcA aClrmaUe („firi cusur") nu 
reprezlntâ punctul de vedere al au
torului articolului cltal. lnt.rucit 
Cra7.a Imediat următoare celei re
produse de noi. tncepe asUel : „ Nu 
acum şl aici n e vom formula 001-
nla asupra acestuia (a spectacolu
lui, n.n.)„. " 

a-şi duce existenţa. SI maur 
e vorba de o necunoaştere a 
române ci doar de gr aba C 
in gazel.âr ie strică tteaba) ce 
ambigultliţL de exprimare sl 
blgultălfle ce nasc. la rind~ 
hazlii. E drept, nedorite. 

e Pompieristic sau 

pompieri.„ 

Clllim din „Romlnla 
şeptembrie 1987) : „Guvernul 

46 

e .Grobo strică treabo,• 
spune poporul. .• 

Nu chiar greşit.A (dat' TI!c:l chiar 
corectă) este fraza pc care o ci
Ulm. în continuare. apărută fnlr-o 
notă din ,.Oltul" (8 septembrie) : 
~După Ispăşirea unei pedepse pri
vatJve de libertate. Viprel Adir (27 
ani. din Drlii;(ăncştl-Oll, talA.. a trei 
copil minori) s·a angajat ci va 
pune cnnlt e~icitenţe1 sale l>llrtil
tftre (s.n .) sl că se va incadra nu
maldeciL intr-o activitate u tilă so
clelătli" . Sigur că c vorba nu de 
~ pune capăt existentei sa~e" (ori~ 
cit de par-dZllarl't ar n ea}, ci de 

lui a decretat sta.rea de 
in 22 de dliilricte ale Call 
Mii de altl pompieri (s.n.) 

de pc lnfreg terlt.orlul State!Gt 
n ite. prt•cum si unltătl ale 
Nn\ lonale. luptă pent.ru stl 
rocului. dar eforturile acest.:tnl. 
~inule rlc a vioane special 
şi de alte mijloace tehnice. nli 
dat incA rezultate notabile•· 
dzăm cii tn frazele anlerloare 
tul „pompier" nu există, astfel 
cit a.JU. după toate regullle 
ln1e sl acceptobile, nu se pnate 
Ceri decît la. . „J.'Uvernul •. 



vi --~~......,..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

văzut •Ne-a plăcut• Vă semnalăm 
fl\rnlne simpli\ aspiratie el devine o certitu-=:,, publl<.<Lslidl. 

t umanii 11in 23 Augu.st, ziarul •• Zori noi" 
n ~c11,.0 publlcil (l pagină consa<'r11tu n
~r cilor prrfnccri clin orut;.ul crmpul\111g 

&,_,,in ~t"'<' inU~ulalfi (poah' nu dt'O'>C'bit 1h• 
,._.-;.el) .,brn~ul ~ oamr nii lui in tlm1>ut pn
lftlPlr-iPliste" <,rmnnt dl' Doina Ccrnlca ş1 
trlel â tl~ p1irni1 ru VintHll. Alcftluindu-'4' tlln 
=~llc unor lnrullorl nl or~ului, 11h":oi astre• 
.-. sA reprezinte aproape toate c:ilegortUe i;o
- 1 ilr \'fr,1.1, reuc;'*l•• i-ă surpnn1lă <' U RC'Ul
dalr ~q cr l'°'ill' azi spl'clfk oru~ului c•arl' :.-11 
:llll '1nnoinctu-,._.. cu o :irhitt>c>lu1·;1 in cll'plini"1 

ie cu peisajul nalwial sl 1radll1lle sµcc1-
~nel ririn h..irni<'in ~I efonul Jiccnrui Jo
!:llor 111' o;ftu. ron~hr~it Ni poa'- • <:'On't r.~1 o 7. I 
de mJIM mal rrumon'iJ dt;?tlt tl•a de nzl . 

t I' ronlinuarca unclwlelor ~'17.l'lci ,.Flomurn" 
_ ("l\rtl':' !';1•vcrin dctllCtale morii sărbfH.ori n 
poporului roman. publici'llc fn fnttmplnn-

ree zMI <ll• 2:l AU'IU.'\l „ub tit111I „Genl•rnţil tn 
_.st", ln num<trul d in 22 aupu~t t"itlrn opt din
IQIUrl dr,ri1•c -..·ni lml'nl ul partk1pllrll ln t1r1mcli-
oasrlc trah„formllrl rcvoluţionnrt• din ultimele 
clettnil, 1lc-.pr'' r .L'>pumlcrl'11 lll' n fi !Aurar nl 
propriei i'l'Oril. 

Propunlndu.._1 c;fl dcmon-;t rew prin inlcrm('(li\Jl 
blt«l0l'U1orilor - parlicip:tn\i nemij lo<•1 \i la ma
rele rfnrt tic lntUţarr 11 Juc.le~ulul - dezvolta
'" fâru p1·ecc1lrnt fn pn' cu cell!laltc zcmc ale 

e Ticuri 

!dril, a Caraş-Scverlnulul - azi unul d intre prln
C'lpalii prorl uc1ilorl de ot11l, luminate, moloor'e 
rmvale. m.c,.hare diesel ş.u., aul"1·fl oll<'hete -

Durin;1 S.llll\'ercho, Ghcor.11he Dnlol. PQl l't.' Buzzl. 
Merius Gbebuş- reuşe.c;c:.ă contureze preAnnnt cll
mensiunHe înnoirilor petrecute ln accsl jude\ ln 
anii •• Ep0eli Nicolae Ceauşescu „. 

D ln ziarul „Cuvintul nou - Cov~~na tlln o 
august remarcâm, Ul rubrica „Opinia publi
ci1 <lt~pn· . .''. o oru11·hm'1 h •mi1 'upu'>ă ci<' 

rlr'-re zinr dt:zbmrrii num<'ro')i lor cititori nfln\i 
tn po:.turn ele p:1rinţi l'C nu coph cun• urmt>:11.1 
să se pre-h1ote ln e.x~mene de adm.llerc. fJe în 
Lroapui I sau n 11..qi, Cil? la Cacu11nlt?. 

lntltulol „Meditaţiile - un „rliu~ n CCCl;âr" '?, 
nrt !colul :-.emnol dt:? Cornt'liU'> Popa, porninrl rit' 
la o ('Ort''lptmdvn\l'i prllnllfi <lt! 1,1 un mn1 vcrhl 
C'olnborator, profe~(1rul f~ugcm 'fomluf', r1111c-.'1 
problemo unei ronccp\ii eronate (~ şl-u c1~1!-
11"n• in ultimii ani adcp\j numcro„1 prlnlrc p1i
rln\I) polrlvtt cărei(\ !ărll med!La\ll neasă, acordate 
de prof~vrl cc ~i-nu fl\cut din acestea un mlj· 
loc de cişUg şupllmentar. coplU nu au nici o ş.on

>111 o;ti \l'l'll<'ă t'Xllmcnclc de trcaptl\ sau de ndmi
lcn- în ruculwlc. 

Arlkolul dczvlllure noclvttatcll unei n~ri con
cepUJ. ('.are tinde, dJo an in an, sll de\•lnă prnc
tldl ocnN·ală, în dounn cduciiril tinerilor fn :;pl
rlLul unel munci inlensc, sistem.alice care să 
I<' permită a-şi atinge, prin propriile Iurte, \clul 
ln \lin\ă. 

OBSERVATOR 

Pără supărare ! 

DE PRIN PRESĂ ADUNATE ... 
Unul dintre „ llcurllc" crltlcllor 

llfelwl (şi 1'1U numai lilerari). atunci 
dnd ne explicli o operă, o lucrare 
artistJClt, este grija de a ne pre
ftDJ asupra a ceea ce nu trebuie 
.a fnlelcgem. suspect.indu-ne parcă 
pmnancnl de IOl Celu'.l de erori in 
illterprutare. Un exemplu din „Zori 
...- - Suceava (30 august) : „ De 
lld şi migala asupra tC'xtulul. lm
Jlf't'S•a de cl:tel11re cc nu lr<>bulc 
CIOftfundi\lA cu spont.aneilnlea mi
lblti". ln treacut llc spus. de obl
cel clzcl;ttea nu se pre~\ conrundA 
cu Sl)Onlaneltatoo d.'xr o {I şt!
lftd criticul ce-o U ştiind. 
dapr-e poznele de care slntem ctl
PlbBI noi. pro!nnll. dacll clllm un 
lnt fărll ajutorul speclnllşlllor. Din 
lleeea$1 cronicii mai cltăm fraza : 
„Iubita a căpi"llal Tnit'e timp tuşe 
dlafane duse pinii la ldoJatrlr.nre. 
• ac la~ dvnllă. adulată. aşlep
lati $1. nu de putlnc ori. lmpaslbUI. 
•
1
e •~Uns"." Cs.n .). Expresia „a se 
Asa lrnpl\Slbllll" ni se pare a fi 

noastre '' bine tacem. Uneori, însă, 
formulele răml n doar „lncltante", 
nu ~I corecte ca semnUlcatie. Un 
titlu di·n "Pentru socialism" - Ma
ramureş (29 august) : „Fleclirul 
••dacA„ - un rl'ispuns clor, o so
lutle concretă 1·•. Mobill7.at.or. nimic 
dt' spus. numai cll "dacă" nu are 
- neap11rat. .sau mal totdeauna -
un sens Interogativ. lnlrt?bărl -
neaparaL snu mal totdeauna - sint: 
de ce ? cum ? unde ? clne ? Si mul
Ic altele. dar. nu ,1dacA" . 

lor). de mişelii, de tare ale c~n
ştllntei. Cu\·inlul „ turplludinl" are 
un in\eles foarte precis, o indu'cli
tură prea c;erioasă. penţru a-l ti · 
runca pc llh1îe al1mci cind nu c 
slni;urul Indicai. doar dln plăcerea 
gazetarului de „a certa cu sabla" 
vorbe:i. 

• Pleonasme„. tradilionale 
Despre ullliz.::rrea ror~:'t n expre

siei „mass medica" .~-.a scris aUl de 
mult în presă . Incit am ftl'i. sur
prinşi să citim în săpt!Jmînulul 
cultural ,.Contemporanul„ (1 t sep
lembrie) : „DAtorllA acestor mlJlon.
ce de m nHs media (s.n.) dcsfli$u1·.a
Tea utt!m~l cdi\li vă este des1'mr 
cunoscută". Credeam cil nu mal 
existâ m1nuilor nl conde1ul1,1i care 
sfi nu 'ştie di „m.oss me<lk1" in
sa.imnii „miJloaee de comunicare in 
ma.'lft~. deci „mliloace de !llll-~ 

'*seblt de originală. 

e Titluri 
Ne striidulm 5(1 g~slm tllhrri "Ln

Cftanle" (cum zice un clişeu mul t 
lndrAglt de gazetari) articolelor 

e Cuvinte grele şi ... greutate„ 
-- cuvintelor 

tn „Femela" am cllil un articol 
lnlllulat , -.Nevinovatele„ turpttu
di ni ". Cazurile expuse reprezintă 
probe convln~âtciaro asupra conse
c:ln\el<'r s~loase o.le unor glume neln
splmte. neatentil. nle lipsei de deli
cateţe în relaţiile cu oamenii etc. 
Nu c vorba. însă. Qe nrşie rapte 
Arave comise cu premeditare Cei 
tocmai despre llpsa de premeditare 
a !aptelor şi gesturilor. a urmărilor 

mediu" este un ple4lnnsm dintre 
cele mi1I slrl~cnte-. chl.:ir d::lcfi„. 
începe sl\ ol bft tradiţie ln prcstl . 

BREF 
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• „STOP-CADRU" o?Slc nu
mele publlcariei realizate de 
"" colectiv al ziarului ,,&în
teia Unt1retului". cit pnr.:jut 
Galei filmului cu tematică JH!lt
tru tirn?ret, desfifşuratif , ca fn. 
/focare an, la CosHncşli. „Coll
diarl din care M: ponte a!h1 
ce-l cu filmu"'. după cum 
sfrttcm bif orma(I de \!llCre tw
tori, foaia . preia mlsi1H11!e, 
colabora torii, umoni.L, de la 
predccesoorca cf, „Secvi?nţ:r• , 
însoţitoare publicl11rlcă d (•ctt
ţiflor anterioare ale f cstiva
lultlf. Difercnf,4 Intre cele 
doua publicaţii o n/Wm tot 
de la nali.zatori: „Ca ~li nu 
d4m prea YnuWf blfUJle cli> 
cap comparatiştilor ,mn:enţl 
şi viitori, vom. sp une cif o 
Secvcntă e'l'a o S"C\'<-'nlll, pe 
d11d un Stop cn<lru c un 
Stop cadru". ulmu.rilf flhuJ. 
11u ne mai rămîne d eci! sd 
addugâm că. dincolo de aerul 
.4/fu ::burdalnic (merit ce nu 
trebuie. nici el. tTrcut cu 
uederea>. ziarul art calit6ţl 
oa.::etăreşti. care ii fmpun a
tcnţfol. Prima dintre ele ni se 
pa re a /i pcrsonn.lltotea, Hm -

brul propriu, fzcorin.d dtn a
deccarea la obll!cr. Stop cndru 
nu se dorc~ tm buletin teh
nic al G<tlel ci un mar
to-r sensib i l, un liutanta
neu fidel dl u 11ci n.11 u.111e at
m()sfere; nµ fn venrar rl" fli· 
nic ci lmag111e sugestivă u 
lumii /ilniulu·f, a un.el dipe 
ele sd-rbtitoa re ş1 lu eoctlli mu
su r ii de lucru. de co11/ru11-
tare, d e eooluăTi crhiC!!. Slop 
cadru uu uitd nici ..:a a o 
foaie de vac111tfcl, nici ca se 
lldresca.z4 deopotTfoti .:u1c~
tilor, cincfflllor, ti1uirilor 
spectatori. Vorbeşte dc,;prc 
actori, reg~orf, vedete. dar 
lumhwazd şl unghiurile mai 
puţin cunoscuta publicutui ale 
seducătoarei lum i a filmu lui. 
Se glumeşte -mult <şi uwi 
bine $1 ma.I rău ; ele obk1.1i -
mai Mne). dar printre lronif. 
i ntopiilurL şi tot .~olul -le vo
ioasP clmillturf. se ?f erd o 
hifnrmaţic bogată, 11dP.sca fne
df.ră. se fac aprecier i exacte, 
se exprlmif opinii perthu?n(o?. 

li fellcitifm, deci. j)e r<!a.li~ 
:uitori fi aşteptăm cu neriib
darc cdlfla 1981! I 

Am 

la 

El:U \ i3 1987 a Al.MAN 
LUI SATELOR retine. 
prin c·Cortul vlidlt de 
SJrk~U'e teinaticii. jntr~ 
sl .su~e5tivâ cuprindere 
tuall~lii, e mul ţiplelor 
nJI de ecllvHate. 

A vi nd fn deschidere 
001t1I „Erou Intre e.roll 
muluJ, operl de dim 
epocale" - ampla pte1.0n 
a slrăluclt~lor calitAU 
neinCrlcat revolutlonar a 
\'arli$uful Nicolae Cea 
.almanah ul ~ntinuă cu; 
Vf'.t'SUI 1988, .,Se vid blae 
literaturi U\ranul romln 
~ntul românesc?'', „Bio 
nologia. s l agricultura„, 
dlaţ lllc Lonli:antci .tl v 
Oltcva din oele .1001 dr 
tur( pracUcc ,, 1 lnlormafll 
reUne w această robrtcA 
staJalll tcrmosolare "" 
Io t ul.n I ele slteşU "), • .Arbl 
tura satului ronilnesc la 
pul prezent", ..De dod 
Erou al Noii Revolulll 
re", • .SPort" : „Concar 
naliona le slkştr doU.&e 
·•Cupa U.N.C.A.P.~". ,,Jarllfoo 
tul nostru la. dispoziţia c1 
llCQ\10 1\Slrliu etc. 

Am splcuh aici doar dteva 
dln Interesantele 11ubricl. ". 
nelc de traditre. prin care 
,, AlmanahuJ sat~or" se ~ 
aproape de inleresul şl aus\ul 
ctt1lorilor sfii. 

Cu Q temntlc:ă cuprlmtoa
rc. bogat Uustrat. n'ind o 
graf1cri I nteresantă şi C) PA· 
g1nat le vie, „Alm:umhul sate
lor" 'a consUlul o lecturi 
o-treahiU1. i nstructivă. 



PE BARICADELE LUPTEI 
PENTRU LIBERTATE ŞI DEMNITATE 

P·resa 
ale 

românească in 
insurecţiei din 

zilele fierbinti , 

August '44 

„Transmitem 

1n comunicat important 

pentru tară" , 

Miercuri 23 augus1 19"-I... Polrl
\'lt. l?ult!lldl'.lrului, sonrcle n r6sărll 
la 5 28 şi u apus ln lD,011. La ora 
I.SO.' nici un manuL mai clevromP. 
ntcl un minut mai llrLlu. tehnlcle· 
ntl celor douu posturi de rndlo n11-
ţ1anale - RadJO Bucureşti şi R:.u:llo 
Romankl - . unul lo Bunca5ll. c<'
Wall la Bod. lingă J3raşO\', ou co
nedal 1nstala\11le, le-au ,.încălzit" . 
apoi, C{I ln toate celelalte l'Jle. nu 
veriOait Cuncl.ionarea frecventelor. 
dupi\ cure au raPorlat la Bucu
~11 : „Tul ul e în ordine. TraM
tntda 1matc ~ă irtceap d". ln d\Cu
dttll! aparatelor de rndio clc.11chl„ AU rlii>unat semnalul obişnuit. un 
..cucurigu" prelung, gla.:.uJ nevino
vat aJ unul băieţel l'C\'llind o ru
âclune, DPOI crainicul a anunlnt 
IOlemn: „Aici Radio România. Ra
dM> BucureJtl I Domnilor şi doam
ltlor, bu11d dimilleuta ! Dăm ora 
Uletci Cin.d ro ba.re oonaul 110 11 
ON..~" 

lnccp~, deci. o nouă 1J. ce se 
lllunţa cu nimic deosebllă de ce-

ARU RtllSTENJEI GEllANE 
BURU rmouml SI Ol.TfJIA 

!Blllrall!IA A FOST CQ.WlKT DPl.OCATÂ 
IDll l'l.JlO'.\l~L'lU. \;A&l 7 CO.LMLI 

lelalte. Nic.I ziarele din dlmineata 
nccea nu cuprlndeau ceva ca.re să 
1't!ţlnă ntenţia omului de rind. Cele 
doud posturi de radio au continual 
~ll Lrnnsmitl1 emisiunile Jo„ obls
nuite, neinter~te, anoste, Jnt.re
rupte din cind în ctnd de comuni
cat.ul devenit şi ci ste1-eoUp : „Ach
tung!, Achtung ! ln LuCtraum Ru
manien he.rsch n1hc I" (,,Atenjlunel 
Atenţiune! ln spa\lul nel'lan al 
Romltnlei domneşte llnlşten !"). De 
:iltCel, t?ra singurul cumunical can• 
tl ma.I Interesa pc bucureştenii te
rorlzatJ, pe Linllă aUtea all<.>le. sl 
de bombardamente. 

Şi, totuşi, în ulmasforă - evi
dent, în cea polilicil - plutenu nod 
p1·evestil-Orl de furtună. Spre seara, 
Vasile Ionescu, directorul Radiodi
fuziunii rom[ine, a Cost chemat la 
Palal Nu mică l-a !ost surpriza ln
tilnind atei un nou şeC de gu\•em, 
generalul Sănălescu, noi mJniş1.1i. 
A aflat imediat cA Ion Antonescu 
şi sfetnicii siiJ prlncll)all fuseseră 
1111eslaţi. I s-a spu~ şi penlru ce 
tl chemaseră lt1 o c>l'll. aşa de tir.de: 
ca sr1 l se fnmlneze pr<>clamn1La re
Rclui, Imprimată in prenlabll pe ur\ 
disc de către un tehnician al parti
dului comunist, precum ~i alte do
cumente de mare insemn~Lnle. Too
te urmau să !le lransml~e incepind 
dt: la ora 22„. 

Cite\'a minute mai Ur1.1u. Vasile 
Ionescu se întorcea tn biroul său. 
La ora 21,30, emisiunile cclol' doun 
posturi de radio uu rost inlrerupte. 
Asculh1torii eruu lnvltu\I s1i rtlmină 
pe l'eceplie : ,.La oru 22 vom t.rnns
mlle un comunlcnţ lmpl)rbint pen
tru \ară ... " $1 llDUnţul s-a. repelaL 
de mai multe ori, adunind oscul
tritorli lingă aparule. Jnlr-ndevl\r, 
Io 'oru 22 incepea diCu1.area procla
maţiei regale. al dlrei text rusesc 
inlocrnit in p1·olect de cutre Parli· 
dul Comunlţl Român. discutat cu 
împuleroicltll PalaluJW şi deCiniU
\'at in cadrul a doull. şedinţe ale 
mnjorităţfi pal'llcipnnţllor la pregă
tirea insurecţiei.') Procl11mo\1a a-

' I „~1acaun l.1norlc", nr. 8.IOiO, p. ia. 

nuntn inlltlurnrca dictaturii mil!ta-
1-e rusclste, tnceLareu acţiunilor ml
litru'e impota·Ivn Na\iuollor Unite 
ş1 prcved~1 tnccpereâ luptei comu
ne a armatei romune. nh"iiurl de 
!ur\cle coahtfcl antihitleriste, pen
tru apă111rca Independenţei na\io
nnJe n 1urll ~I eliberarea nordului 
T1·~nsi I vunJci. ') 
După proclnmnpc uu fost tmns

ml.-;e şi cclclallc documen1c de cu
pătii tlle forţelor snsurcc..11t1nnle : 
Declaraţ10 gu\•ernulul. Decretul de 
nmni„rie generalu lpolltica. mili tnrfl 
şi agrurn) şi Dt-crclul de cTe;Ulntn
re u lngarclor de concenlrm-e. 

Nu se poate şti dacu, clund din 
zece In 1ecc minute-, cu glns 
sulcmn. textele documentelor amin
tite. crainicul işi dlidea seama ci\, 
inlr-un fel, 1ntrn şi el in Isto
ric. ~a Cc.! se ştie, insn. exact 
este faptul că vestea doborlrii dic
taturii fasciste u generat. in Bucu-
1·eştl şi in loatâ ţaru. o bucurie de.! 
ned~crlx. Atunci, noaptea, mulţl
m ei1 a leşit pe strl1l'J, manifeslind 
îndelung, sprijinind unanim istori
cul acl. iru· solda\ii şi ol1teril din 
unit3\jle operative de pe front. din 
celt!lallc unlli1ti ortale in lntelioruJ 
ţării, au consldernt comunlcntul 
d rept ordin. lreclnd Imediat la ac· 
\lune. !i1ru n meii aştept.a alte dl~po
ziţh . Astfel. la or.a 23. doull es«1droa
nc din Regimentul de g.ardA călare, 

'> Rom fln lr• ln r ft7.bOlu l ;antlhh lt•rl~I , 
F..dltUMI .MllltarA. Ducurcş\I, llHJO, p. OG. 
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Din 
ale 

tradiţiile progresiste 
presei româneşti 

împreuni:\ cu Cormatiunl de luptă pn
lriollce, lichidau subunili\\}le, nazis
te din parcurile Bonaparte şi FHl
pescu. O ju mîtlnle de orii mnl lir
;du, în zono Mlllnl-Vnlca Seaci1, 
tlin nordul Moldo,·el. un dek'lŞ:lment 
ele gr;Jnicer~ de liirin unei brigăzi. 

comandat de rolon<-lul Nistor Teo
dorescu, alnCl.I prin surprindere u
n i tăli clin Oivl1ia 3 munte germo
nil. p1·odC1cindu-le p ierderi i:rcle. Ln 
Ploieşti şi in alte localilliţl de pe 
Valea Praho\'el, muncitorii. spr!Jl
nl\I de subunitătl mllitnre. treceau 
111 du1.armrll'ea naziştilor. Nicil.ldnlă 
în Istoria t'tldlodifuziunil romunt>Şti 
cuvintul transmis rn elc1· nu ~wu
sese olita forţă de tnriurire co n
tunci, in 1944, in nonplea aceea de 
23 l>)lre 24 nugusL...:il 

Începea o nouă eră ... 

Cei dlnlil ziarişti din prcsn scrls:l 
cure au pîtşit cu holărh·e la lup\1i 
pe bnricadele ln.c;uN.-c\i t'I nnUMole. 
f11lo<:indu-sc de condei Nt armii. 11u 
rost. bineînţeles, comunlştU. tn con
diţii neasemuit de izrefo. infrunlind 
Gestapo-ul şi Sigu11mta :mtonescia-
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nn. ci cdltaserll. inceptnd din 10~3. 
„ROMANI A LIBERA-· , subintliul::n 
„Ziar patriotic-, cure chemuse \011-
tc rurţcle sănufuuse ale popon1 lui 
S(1 se une::iscfi in ,.marf'le front 11a-
11onal de lttprd pentru apă rarea pa
triei-. ţ) ŞI, cu trei luni m::ii înainte, 
trecu.'lcrâ. dln însărcinal'Ca pal'tiJu
lul. ln pregătlt'ell p1imuluf num.ir 
legal. Dlspune11u de un pion de 
::in1cole, şi , un lucru imporwnt pen
tru vremea1 ncee;.i, de hlrUc de ro
t;11ivu.") lntă ce relala in leguluni 
cu npnritln primului numur legal 
ni „Romaniel libere". un an după 
Istoricele evcnlmcnie. Lucreţiu P:i· 
trâşcanu : 
„După citirea proclamaţiei, la ora 

10 şi IZ mtnute, dupd ce rara cu· 
nnştea. scl1imbarea intervenită, am 
oărd~lt Pa.tatul pentru a pl'egăt i 
aparliia. prim.tthd număr legal al 
.,Romun1ei libere'·. De cu seara a-
11un1asem pe tot·arăşil cu ca re lu
cram in aparatul no11n1 de pro
pagandâ să fiu pregătiţi, f lhidc:ă sa 
aşteaptă a.numite c venlment c. Tna
tu lumt!a e;ra ad1mafd h1 casa con
.!plrnlivif din strado Armcne.a.a
că („.). 

Imediat am Sr1cepu1 să facem pia· 
nui (Jaz.eteL şi s-a pdşft I.a redacta
tea artkol l?'!Or care urmau să apară 
ln primul 12umăr. S·4tL mobH!zar 
lndatâ uamenfl de la. t'lpografta din 
strada La.tină, 4.Şa lncir în mijlocvl 
nopţii sd Ji>OOlă p4ţl 1a culegerea ar
UcolelLir. O munc4 febTild a ince
put. Ca să faci o ga:cră. chiar nu
mai d<' dou4 pao/111, ln cttet•a cea
suri, era o sardnd deosebit d t> 
orra (.„). 

„Romdnfa liberu" o apiirut dup'1 
citcva censuri -. cel dlntii zlal' U
ber într-o nouă Romfinie.„" 6> 

Sii ddfl1 cuvintul şi lui Petre lo
slt, unul d in I re redactorii ziarului: 

„Rodu aştcapt6 nervos tP.lPfonul 
„brttrlnu lut". 

Orn 11 . Nici un semn. 
La m iezul nop(ll t~lefonul zbir

nile Este Condren, tnlrcobă : „Ce 
facem. ce aşteptifm ?" 

Pe!it.c un srert de oră o maslnd ii 
duse in Sărlndu1'.„ 

lntr-o cdmi1ruţă din pnlntul zia
relor. Conclt·ea. Octav, Pan\u şi 
Radu ţinură prlma 101· şedlnW l<'
gnlti. 

Romfin ia lfberd" trebuia ,(tJ apa-
rlJ." La. 24 august ht primul său 
numă r l1•04L I 

Dar ce numl\r \'a purta zi::trul „ 
Anul 11, nr. 11 ? Dacii ceilalţi 
prieteni. oeputindu-1 1tl1si pină la 
această oră, vor sco0te şi el <> „Ro· 
m:'.lnie libert\" tot cu nr. 11 ? 

•) Mltwll i::. J!)Tlc11011. „Pulurea r uvln
tu lut•. Edllurn $tlln\Ulc!l ş i EnC1Cll)p1•
cUrA. Bucure 11. UIM. p . !9t-t93. 

11 „1'ta11n·tln t11orlr". nr. 7-HQ!l!GD. p. IU. 
'> „RomAnla llbull", :n nu.i:ust UH5. 

Radu îşi 1toleşte b 
1ind materialul r>entru 
gJI. Acesta ~i-a achiaa 
ţia. Vo Intra ln Drirnul 
231 : 

,.Apelul pruorneriio, 
u.n.s.s., tşcdltt de o 
riori" . ,..~a nifest 1d t 
pafrio1i polonezi" , ,,E 
luf Hitit>,.... „Memori1d 
lor romu:niu. (.„}. 

Cei patru prieteni 1f1 
pe numele consptrauv._ 
Octnv, Pantu şi Radu 
i;ublcctele. 

Rndu nştc1•nc lncct pe. 
mina uşor lremurindt. 

„S-.a prU:buşii 0101er11UL 
114fiolUJIPu 
Dlrninen'ţa. mn~lna c 

tovl \l ucns~. slrlibatc 
me11 !remutindu de bu 

Vinzlltorll de zllU'e 
răsputim : 

„Români.a lfbt>T4" I 
„S-a pnibuşlt guvUQl 

11a1ionalc" '>. 
A:ce~1st.a era, Io f.npt. o 

riunlă a „Românfol H 
rn ttpogrru'.iu din Sărindar. 
în esenţă, acelaşi conţinu' 
ŞI, demn de relevat, am 
o ţinută publlcl.sltcA eleva 
He.la cditărll lor intr·un 
rapid. ln primu va.rlantA -
Latină. caa·e purta n r. 11 
publicate. st.ib genel'lcul 
Uter~ de afiş : „23 AUG 
RĂSTURNAREA 
HITLER[ST DIN ROMA 
clnmaţln rcJtală. Declaraţq. 
nului. ~I cele doul'l decrete. 
ml'nen, ero Inserată, ln 
ginii intil. Declaraţia C 
Centml al Partidului Com 
Romiinîu. cru·e tnCAUşa 
bic.oetlvele imediate de ac:'1 
ten lllnd de fnpl oblec:tl 
rcc\ iel romaneşti : ,.Inch 
dfată o armLstl,luhd, UtJlldlllll 
mthtiel din .Axd şi cur4ţlnS; 
-riulul romdne_ţc de ocv 
-rută. instaurarea. unul 
drc!pturi şi llQerrdti publlc8"' 
dul chema lnlregul popor 
luptă pentru apârar~ 
den\ci na\lonnlf'. a llbei1l 
tegriU1UI teritoriului R 
ciocni rea h1Pvll4bifd au f 
lerfst11 - se arflta tn 
Partidul Comunist ţffn 
clwamli muncitorimea, 
b1retectualitatea şi tofl 
Romil11M Io. luptă f4r4 a 
toate armele. bnpotrlva 
d~ moarte ql poporulut 
tru asigurarea viitorului 

o idee cardlna4i ctrela B 
cxpre'!lc şi edltorio'lul dln 
np~rullt tn S5rindnr. eh 
\luncn să sprijine „dfn tot 
cu toatti energia. ouveriud 
.,.u 11aţlo11a le. Vom ctştf{lll 
pacea d reaptd şi vnm d~'4 
ber<rr<'n''. 

tn nceenşl dimineaţă aplre& 
alt zin.r d<'mocratic, de sttnllt. 



ir ublntitulnl ,.Ziar de ln
~- • 1

5
1uptd iioclallstă''. Redac

jJr"!"fk ţ incepuse febrila-I ncll vl
Ja 1~1 1$ • seara zilei de 23 au
t.te 1ncA 1;:' Sărindar. intr-un birou 
~ tol d cel unde se pregătea 
iJ1turn1t !arJnntele „Roman1el 11-
1111' d ~ar sii vedem ce ne spune 
~· cest eveniment cun~cutuJ 
a.pre ist şi scriitor Io~ Pas : . 
P'~,-am îndreptat (10 5earn . zt-

,..d 23 nugusl J 9-14 - n.a.) spre 
lei e 1•• Ade11tlrul", unde urmau 
·-ro - "' n · · llb ă '· _..... rfJ>ăreasc4 „ omanw. er 
" • tz>i rtatea". Eu devenisem. prim„ „L al ziarului ,,Libertatea•, 
~de presd al Partidului Socia l
= ocrat. Imediat 11e-am apucai 
• rucru inccrcind s4 t ran.spunem 

IOvti# care a doua zi #tlam c.d 
la 1 ll/'4 in tniinile a mii de c1-
:0~ cit mat mult dtn i11candea

ra acelei zile deschiztltoare de 
:!m nou în. desllnele noastre ale 
h&hlrM romcinllOT" .8) 

ln~ ollele. primul număr l~clu
dea 11 mnnlrestul adresat tă.rit de 
Partidul Soclal-Democrat, în care 

1Ubllrlla cii popoml român, ţupt~d 
: acum inal;

1
lle a lat uri de naţlunfle 

ua.trc ole !umil. in frunte cu Uniu„ Societică, Anglia şi S.U .A., 
a.pr4 prin ace(Uta pentru in•dşi U
""'4atH şi independenţa. sa fn. Eu„ 1111toore. rJUbera:rea Ardealu
llll dt Nord, T4plt prin dictatul /~
cUt de 14 Viena, trebuie sd /te 
tflplalo tmediatd a, acestei lupte 
t0m4nefti". 

Foarte lnler~11l, in contextul e
ftlllmen lclor. articolul ,,Ceasul so
eot.lilor"', semnat de Nicolae De
lelnu. Autorul alt'ligea atenţia asu
pra unul aspecl care, în perloada 
annltoare se vn situa ţn centrul ' . JllW!CUp(lrllor fol'\elor de sllnga, 
populari.' şl democrntlcf! : 

..Btseurla de a ne vedea leşiţi 
dtlafr-un rdzbol stupid şi al.dtuTafl 
paterilor oare Jupta pentru Hber
~. nu trebuit> sd ne J.acă s4 1ti
Mna calvarul de ptnd acum şl 'l'rici 
PI autorii lui. Ct>I care au dus tara 
a. dwutru rrebuie sd ptdtească. 
Ceuuz 1ocotelllor a sosit" . 

Schimbări neprevăzute ... 

Ştireo răstumă'rll dictaturii fas
dste a căzut ca un lrărGnel tn re
dlc~11e zlai·elor burgheze d in Să
rindar ş i Brezolanu. Materialele 
Jlllltru 11 doua zi .fuseseră trimise 
tn ttpografle şi aşteptau sll fle pn
llnate. Dar„. SU vedem ce ne spu
oe ln legătură cu aceasta gazel.arul 
Cdrnunlst Gheorghe Dinu, cun06cut 
ca SCrlllor sub pseudonimul Şte!an 
Rol!, care în nnil t'l'glmulul nnto
Descln.n rlimMese s4 lu~l.e ln re-

"> ..Ma1u.111 1.111or le", nr. 5/18'74, p . 13. 

Din tradl1ille 
ale presei 

progresiste 
româneşd 

daclia ziarului „T1m·pul" : 
„L4 un moment dat - povestea 

Gheorghe Dinu - era mi se pare 
după ora 10 seara, postul de radio 
Bucureşti transmitea comunicatu I 
prtn care se /dcea cunoscut că re
gimul antonescian fusese doborit. 
Trebuia sd acţionez conform cu a
ceastă situa.ţie. Legatura mea cu 
parti dul nu aveam cum a-o stabi
lesc. ZfaMJl trebuia să fle transfor
mat tntr-un zl4r democratic. M-am 
dus la redactorul-şef. Era docu. t1'e
mura, „Mllne facem un nJt ziar, ai 
nuut comunlcatul de ID radio„." .ŞI 
deşi la. ora aceea zia rul fusese pre
gdtH, am tntocmit unul 1101.I. ln 
aertar aveam unele -repor taJe tnter
zbe de cenzurcl, şi care &coteau tn 
lumind G$pecte ale dezaJtrului hit
leris t. Le-am dat tn lucru. Redac
torului rubricii dl} ştiri de la Ra
dio l-am cerot :iii 'Tecepţloneze şti-
1'1/e posturilor a liate. Peste toatcl 
pagina I am dat. la cules titlul 
„România n trecut altilurl de Na
tlurule Unite". lntr-u-n material re
dacţional t lpd rit. cu llter4 neagra 
se scrla : .,23 August a lntTat ln 
istorie (s.n.) ... Dictatura a lua:t sfir
şlt şf o datei cu aceasta arn început 
01tflltăţlle lmpotriva dlJ#ma.nului 
comun ală turi de Naţiunile Unite. 
Ne-am alăturat deci, fncepind de 
ieri, marilor puteri democra.te, 
M -am in tors pe drumui de pe ca.re 
ne-a abătut regimu I dictatorialu. 
lntr-un reportaj intitulat „Capitalo 
acln.mc'i încetarea ostll!tAţllor" ~e 
rela ta despre fn/lâcdf'area cu care 
populaţia Bucureştfulul lşl manifu
ta hotărirf.'4 de a lupt,a pe~tru zdro
blTea hlilerlştllor. Cronfc,a rclzbofu
luf, care incerca sd strecoare pind 
a~uncl, print re rindurf, indicaţii !f
bU!nfce, a /osi făcuta dup4 Telată
Tll" age-nţlilor de p resd aliate, pri
vind 8ftuaţfa reala . E4 scotea in. 
evidenţă prdbuff rea frontului hitle
rist. Aşa, a apdrur ,,Timpul" 14 
24 august 1944.0) 

Probleme deosebite privind sp:iri
ţ in numărului din dlmlnea\a Zllt»I 
de 24 august 194;1 nu s-au ridicat 
nici in redaclla ziarului „Ecoul". 
unde cei mal mi.ilti oameni emu 
comunişti snu simpati7.tlntl ori de 
orientare democratlcit Acestul 
grup numeros şi blne oriental ii 
aparlinea, de ollfel, tn.wşi d irecto
rul publicaţiei, Mircea Grlgoresc1.1, 
cel care asli;urase hirtlo de llpal' 
pentru primul număr legal ol 
„României libere" ."'> Nu înlîmplă
tor numărul d in 23 nugust ni 
.,Ecoului", ca de altminteri şi cele 
din zilele următoare, au apărut fn-

'> Gh~ri;l'lc Dinu, „ e arJcad a dln cAU-
m arA•, Ecllwra .Emlnuc:u, Bucureţt l , 1•1•. o. 71. 

••1 "M•rarJn le1o r te•, nr. i-.L'l9C9, p . „. 

tr-o ţinută adecvam, bine 0 11lenlate 
pollllc. Esle d~ajuns, credem, s!i 
cităm din cditorlolul re!erlto1· la 
semnlllcu\ia eve.nimcnlelor de la 
23 august : 

„Eliberarea de sub ocupaţia tl1'a
nicd ce ne-o implns orbeşte Io 
Tdzboi_. aratd poporului drum11I 
pdcli şi al Ubert<iţli. Zilele prin care 
trecem acum stne hotdri tO(J.re pen
trl!- toa tă i storia RomlÎ1ltel. ~ 
23 August, PoPOru l româ.n s-.a ali
niat fn rlndul popo11relor iubitoare 
de pace. oata să fac4 totul pent'l"U 
a dobindi fi pentru a-şi crol o i.-laţd 
11ouă, birui tă pe independenf4 M
ţionald şi dreptate socUiU!I'. 

Se pnre Că mnl greu au stal lu
Ct'UrUe in redtic\ille ziarelor de 
mare Urnj „Universul" şi ,,Curen
t ul" . $1 nceslen s-:m nnga:jat fnsă, 
in rindul celorlalte tri bune de opl
nle pu bllctl, adnptlndu-se in linii 
csentinlc ln ce1'intele momentului. 

Jn „Unl\'crsul·' . pe lingll princi
palele documente oficiale - publi
cate sub gcnel'icul „Românfa. st if 
piu4 pe s(ICl rta el" - nu fost lnse
rnle şi relatări ln~llte despre nea
semuita insunerlre cu care popu
laţia Bucureştiului a primJl vestea 
marii collturl. l n rest, ce-l drept, 
nimic deosebit care să Ci putut a
trage atenţin c.itilorllor. 

Primul număr ni „Curentului'' re
llectă deruta in care intrase redac
ţJa sa, chiar dacu numele lui Pam
fil Şeicaru, sustlnăt.or zelos al 1-e
gfmulul antonescian, nu se mnl re
găs~ pe !rontlsplc:iu1 ziarului. 
Despre această derută vorbesc in 
chip grăitor articolele politice din 
pagina 1, con!u7.e, onacronlce, deşi 
se doreau o pledoorlc pentru noua 
opiJune a ţtlril. Stu.ioţia va !I cc\'a 
mal bună in numerele urmiitoare 
ole ziorului. • după ce conducerea 
redacllel va ri preluată de cun~u
t ul ziarist cu vederi democratice 
fn;i Vine.1. 

Tol in cursul dimineţii 1Jlel de 
24 august a reapărut şi r l nforma
ti4 zilei". „Făcut cum s-a putut, 
fără redactori. cu puţinu colabora
tori tehnici din ut~llere", cum !le 
aClrma intr-o nolltă publicntll in
tr-un numdr ulterior. Pe Cronllspl
clul ziarului pulen a clllt numele 
lui 1'udo1· Arghezi, ca prim-redac
tor. Cu 11 lunl rn tinnă, la sUrşl
rul lui sept~mbrl<? 1943, zlarul fu
sese suprimat dato1·1tt1 publlcllrll 
pamfletului • .Baroane"". semnat de 
Tudor Arghezi, pamDet care dl\duse 
expresie sUirli de spirit anllbllle
risle a poporului romiln şi se bucu
rase de un uriaş 1:cou in tară. 11) 

") rnceplnd C'u 29 AUIJUSI. 1.!llrUI şC 
va ln1Uultl „Curentu l JlOUM. 

11' Mihail E. Ionescu. Op. el t„ 11 . 201. 
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Din tradiţille progresiste 
ale presei româneşti 
Reluindu-şl npan\lu. ..Iniormnţi:l 
zilei" se angaja sn sprijine efortu
rile guve1•nulul naUont1l, ale forţe
lor domc1<;1·atlce penlru înfăptuirea 
morilor ci>mondamente a le ucelor 
/.li<' lstol'ice.„) 

„Fier.are român -

un soldat 

al Româmei libere I" 

Cum era şl !iresc. lnlreaga presă 
np:lrută in aceste 2.1 le, cn şi cmi.Siu
nlfo de rnditJ, nu susţinut cu pu
tere e!ortlll'llo (ortelor dcmOCl'flllCe. 
.ile armatei, ale inlregulul nostru 
popor pentru dcsâvirşirea insurce
\lei naţionale, penLru nlungnrea o
cupanţi lor hitlerişll , pentru elibe
rarea intregulul teri toriu al lf1 ri1. 
Din ncesl punct de vedere sint 
c..'Ciificntoare documentele publicate 
de ,.Romîinln liberf1" in num:'.'irul 
silu din 25 augusl : Chemarea C.C. 
al P.C.R. adre8atd munclt.ortmil d<' 
la. or04e şl $4te, intrt>guhti p opor 
TOmd11 şi Apelul Comandaml'nl11b1 i 
f ormaiiun:ilor dl? lttpt1i patri(>tlcc. 

tn Chemarea ParUdulul Comunlsl. 
paginată la loc centrol. se cerea 
poporului român ca. ,,alături dP 
marlLe 11aJiunl u11lte. ctllatti noşt rt 
fireşti, să duc('m lupta pentru alun
oarca. armatelor nemţeşti din tarii 
şi dh1 Ardealul de nord, să de:ar-

mcJm. şi să fnterndm hoardele hitle
Tl.slc fi aaenţU lor care se aăsf.'sc 
îuclf in ţa râ." 

$1 ln a cesL document <?ra subll
nlul.ă pre~ant ideea sLl"insel coln-

" ) • .\,şadaT, 1n cursul dlmll'\eµJ dln :t~ 
aug.USi l&H nu apArut ln Cnplt&tll 7 
publle'1jU cottd l<.-nc. Nu unul, •• 11Honna
lia :i::lle • , cum 5c atlrmft din i'..tOll.te . 1n 
•• 01c1tonarul prl!Sel literare romii.tic- (p . 
J7~). St nfcl nwn:u trei, cum am S<'r 11 
noi, to \ d l n eroare. lnlr-un 11ntao1 111n 
n r. 11'10117 al r1w1J1el ru111.SU"e. F<Ull'm. ln 
conoWClnlll, cuvontui ~u!lclU'e. 

conruzln li-li dntJOr.in &I cap1u 1u1 c!. 
d lnlr -o \'eoc:he oblţnu · n\A, 7.lar<!le d .n 
\'Teme;& .1Ctta ll\SICJ'!llu to mall!lelA nu 
dat.;a real~ a apari ţiei. c i dnw zilei u r . 
mtl.to:ire c!nd ie prC!lupunt>n co\ aJuJll? 
ln Rr<>vlncte. P ('OIJ"1 a oVl!-"1 0!'<1:1? r o n 
!uzlc, ln pre2:C':unt :u·uc:ot {Im lnd!Cllt 1n 
1oa1e cnzuruc doua realii a l\pllr111..i fi 
nu cca to.seru;\ pc Cron1l.9olctu1 Zinr:i-
1:.11. 

52 

boruri intre popula\ie şl armntu in 
ac\lunc.1 de 1.drobîre a duşmanului· 

„Cetlft<ml. patrfoţi ! („.) Colabo
ratl cu armata. cu unilăple pat rio
ricc la. zdrobirea. re:lslenrcl 11em
Jilor. Inrolaţl-vă in detaşam entele 
pat n ori ce". 

l\Ct'llSW idee ero prezentă, apoi. 
Cil un Or cl'1lltu;:ito1·. în Apelul ro
mondamentulul Co1ma\iunilor de 
luptă patriotice-. Deosebit de semni
ficativa cste subUnict•<'n urmill<>:we: 

„ l .upta. cu arma t1~ min6 hnpo
trlt.'4 cotropitorilor nemţi a început. 
ln această clipă, fieCJJre 1'0mc!n e 
-un soldat a.I Românfcl lfberc". 

Jntr~un alt npel nl Comandamen
tului fnrma\lunllor de Juptă pntrio
tlce, publi<'ol n doua zI în „Tim
pul". se sublinia răspicat : 

„Capitala tdrll, in ima mişcrl rlf dP 
<'librrare nat'ona1â. trebuie t hwtd 
cu orice preţ". 
Aceluiaşi Im pe.ral i\• ii dădea glns 

şi editoriolul cu cort> se deschid~n 
numii.rul din 27 11ui:u1H al .. Univer
su lut" · 

„Ne vom apăra cu armele i mpo
trlua oerinonllor care nici de dara 
aceaţta n-<iu inţeles ce fn.,ţcam 11{[ 
drep'11 l şi dreptatea, socoti nd cil 
teroar l'a, singura 1nr armcI, mai 
PoQtt' fn/luenra rolnta llberd a 1.111111 
popor intreu• . 
Rămlnind in ncclnşi context. 

,,România liberi\" este cel dlntîl 
7.H1.r ln care s-a scris despre luptele 
purtnte inel\ din zorli zilei de 
211 august dl:' cal.re ln1pele rom~lne. 
imprC?unO cu forma1lunile putrlo
ttcc, penlru 7.clroblren rorlelor hit
leriste din jurul Cooltnlcl. Titlul 
ar tic1>lului era sue;est l\' : „B1111dele 
hitler iste 1nfrîn te I Ordinea fn Ca
pitală alli(Juratd I''. 

Dem:J..'>C1ndu-se şlirile false d lfu-
1.ntc de posturile de radio nn;:lste 
reCerilor ln prelinsa de.rul.â o tru
J)(!lor române, in &1 rticol se nnrmn 
eu l~rle: 

„O.sta.şii noştri se bnt cu furie, a
ctim ci:nd şti u pP11tr11 ce luptd . In 
apifra rea. Capltalel, r eQhnentele 1)e 
ca re A11tonescu. le co1111ide'fa ,,pro
prLetate personald" s-au distins tn 
lupta contra nemtilor 1>rln dinenie 
şi rapiditate. Cuiburile şt detaşa
mentefo ·nemţeşti dln inter iorul &ro
şului au /ollt toate l ichida le". Jnr 
intr-un alt articol se nrăt.n ci\ „pre
tutindeni h i ţară, -unde nemţii au 
alnca1 mişelnşte armata noastrd. el 
JIU au putut- o tnfrlnf1e, Armat.a 
noa.stră e st4pină pe sltua.tte". 

Tn 7jun aceea, insi1, din pricina 
bnrbnrelor bombnrclnmente hltlerL'>
tc, nu toate zlar@ll! ou putu t si'1 
nparll. ŞI-nu lntrerupl emisiunile şi 
posturile de radio pe unde medii, 
ntrlbutlUe lor fiind preluate vre-

„Brat'a armată 
cioaSă guverrtuiu1, Jf 
p1talei a ştiut .să-şi fad 
datori.a. O partiafpare 
aC'castâ actfune a avvt-o 
olmen tul de gard4 al I 
reşal Antone&cu, dupd cu-. 
l11itc unltdll ale Capitalei". 

Mfn lei legitime n 
ele agr.esorU hlllerl~ti. can! 
clnseră in chip barbor Bu 
d11den expresie Ion Vlnea, fâ 
rul di n 26 august al „C 
Cu regretul de a nu·l pu 
duce intec:rnl, redlim !I 
lufa: 

„Aviatorii et (al G 
1isle - n.n.) se pot inv 
pntrlt:ci României fnc4 o 
trei. E.: in zada.r. Romama, 
Aif la lradftiHe e„ofoe ale 
Romănia de 14 Oitu.t fi M 
11a lot.; dtn nou f ero~ltatea . " na„. 



1 Marcel Olteanu, con
co1111f10 cbipurl1e in linii exac

U· c Exempl!Ocăm cu unul 
i"!Cise · te portre1e : 

dflltl'e ~r-o 11ucacă acest sergent 
:,prte Parrif anume ~e nu~eşce 
~ vinjo!ţ şf nemf rlcat . 
~ ~t~on. 8 ~te n repo1:tnjului 

IJI 8 to~l scria despre ,,J.lacci·la.n
,lll. :. Odăile şi popu~ţia din 
jril t" care „au pus mm.a. pe ::-fi' C:;l au intdrtt rîndur/.l.e 
-~.~..fflnr,_ . 11 • 
11111'""!"":' ere.a este de z e man : 
}f!'tfMO cetdţanilOT din c_omu

_,_.-: ni şi OdăUe 1ut m 4t !a.sd 
..,. Of~li de in.doialti că ci11is
~ '::.-i ştăpîneşte marnţestă toc
; faoldrfre<i tor de a--ş1 conduc& 
~ du tlnele". 

eompottarea de _excepţie .o popu„ .... bucu:re.ştene in a.oele zile este _,.tl fl 1n numărul din 29 au
plt al zJarului ,,Univen;ul " : 

.,izt:mplul pe ca1'e-L dă populaiia 
CiipUAkl mGrtîre este flntnrmcftor. 
CI eimfnurile sfcf;-imate, cu a.vutui 
,.,...u, tnfind zUţ şi nopţi fdr â f"rupert sub trornetuL impătji-

da m04rte al bombelor du4-
...,, S>OJ>U La ţla bucureşteană din 
_., tnpfele şi de toate vtntele, 
• """"41 ad nu s-a lăsa.t intimi
• da ur(7f4 lovitu'1'itor, dc.r, cico
ro .... 1-4 ivit ocazia, a ciot spri
iltl reoi am putea şpun:e ostdşesc, 
.afWmt ' de dezarmare a tntpetor 
"""""4? •. 

III' .iVfftorul" din 28 august, elo
llfDd aceoslă bravurii, sublinia d 
&kJllCalaţia Capitalei „se aşează ală
Cilri da lupldtorli di'ft. p rimel.e linil 
ale ff'O'lltulul („.), alături de cei ce 
u ufgur4 victoria". 

Aproape toate ziarele au publicat 
IPIDle reportaje de la demonstraţi
ile -prlleju.ite de primirea unităţilor 
romaneşti care zdrobfseră gn:ullirile 
bl~le din Jurul ~J?italel. „ ... Ce
nt 1-oi cutremU<r4t de 4tJla~e („.). 
CIN venea.u din. inima cetdţenilor„." 
- 1e acrla in numărul din $0 au
IU*t al „Romdntei ltbere". A.ce<iStă ::'"ta'ie s·a tTa.nsfo111'14t 'ntr-o 

fi grandioasti demonstra.ţie 
JIO)nllar4, manifesti11du-se p e'ft.tru 
,,_ oarei legdtura frdţ~c4 dln
lrt Gnnat4 şi POPOi"". 

Scris cu vibraţie patrlolicli este 
el articolul din „Libertatea" (31 
iU&uat) : 

1oU'44Ufile ca.re au sa.lvaL Capitala 
firit s-au acoperit de glor ie. Popu
~ G'.<i.Pltawi. .ca şi a. ţdJ:ii înt'l'eql, 

lalutct c~ mindrie şi le urează 
C111. aLUuri de armatele aliate so
~~e ( ... ), să ducă mai depGrte 
-- pe care şt..au crea.t-o tn zi-

uadi11Ue nrogres1ste 
ale presei române,d 

lefe clnd - singure - au infn.m
tat cu a.tita erolccl indir::li-re 1.upta 
cu un tnamic pe cit de vn111eitlios; 
pe atita de r>erfid". 

„Nu se poate inc~ipui 

o Românie viabilă 

fără Transilvania'• 
tn pGfido deoseb1rllo~ de coo.,cep

tie - ~zabiJe, deocamdată, într-<> 
mai mică măsură - ziarele bucu
reştene se află la unison într-o 
chestfun~ vitaUi: ellbenueo plirţij 
de nord-vest a t.ătii, rlipltă cu pa
lru ani mai tnalnt.e prin dlctattU 
fascist de la VJena. ' 

„Rcnn4nia liber cY.• d in 26 august, 
subllnllnd cotitura care se realizase 
in raporturile dintre armată şi P<>;
p.or, scotea în ~vldenµî şl rolul ~ 
care aceasta urma sA-1 albă tn pe
rioada um\ătoare : 

„Annata 1'0mcmd a doue(Iµ tn 
aceste zile f™UţcJtoore c'4. ' d te 'a 
fării şi. G poporului („.). S-o tncit
ra1ăm cu toGt4 dragost ea (.- ) . rrra
la.scă arm4t4 rom4n4 ca.re azf tuptd 
să distnlg4 bandele lu{ Httfur, iaT 
milne va tupta. pentru eUbeNrea 
AfdeGlulut de ~·. 

Un articol scris judicios. care 
Impresioneazi\ şi astăzi. mal ales 
printr-o a rgumentatie soUP.A. per
fect logică, a apărut tn numiirul 
din 27 august a1 t.iaru,lui ./timpul": 

,,l'!u. s~ 1>04fe o Roman.ie viabilă 
fdră Tra.nsf.l1'4'114a. Aiei s!nt vesti
giile 11oastre istorice cele mai de 
preţ, aici 1)tutuc, peste munţi şi 

plaiuri, umbrele eroitcv noştri cei 
mai indrclatti. aici 11! s-a plămădit 
limba.. -ni s-au p4strat 1\eG.ltemte 
datinile strcimoşilor noştri daci şi 
romani'". 

l ar ,,Univers~l", inlr-un arUco1 
din 30 augu!!t, consemna încre7..litor 
in lriu.mLul caur..ei noa.sfre : 

,,Nu peste multe zfle ( ... ). fron
tier4 b le$temcnit tlinla de demarca
ţie stab lttă prin dictatul d~ la 
Viena - n.a.) va fi şte4rsă de pe 
haTta lumu•. 

De un putem.ic optimlsm era 
străbătut şl articolul lui Vaslle Ne
tea din ,,CU'l"l?ntut" (30 august) : 

,,La 23 Au gust Romăn'ia., şi odată 
cu ea T-ran.sUva'IJf4 fi-a 'fegdrit e-

chiHbruI şl drumul f i'resc şi• nimeni 
nu va mai des·pdTţi de ~· ma.i:r~
te p e fr'41ii c:atre se retine,sc dflp4 
o traalc4 despcfrţire de wru ~ni". 

Ca şi articolul publicat la 28 au
gust de ziarul „Dreptatea" : 

„Lu.pta pentru Ardeal este ries
chis4 ( .. .). Ne cheam4 kdea!ut fi. 
'in fine, sintem in mă$Unl să-i cu
cultdm chemarea" . 

Sau „Viitorul" , în numat'Ul său 
din 31 august : 
„Astăzi clnd t1"Upele rom411oe fi 

sovietice lna.inteaz.c! tn Ardeal pen
tr u eliberarea unei popUl.a.ţff opri· 
mate fi q. unui teritoriu Juat prin 
'IYJlf)t, ele nu. fac declt 34 con.sftn.
ţească Dreptul şi Dreptatea.". 
Aşadar, t.oţl ziariştii rbm'ân:i. p re-

1.en ţi in ace.le zile pe baricadele 
insurecţiei naţionale, independent 
de convingerile lor politrce, nu
treau oplnil Identice tntr-o aseme
nea problemă ca aceea 'a lichidArl l 
urmărilor ne!aste ale odiosului dlc
tal de la Viena 

Si comentatorii , 

de politică externă 

au fost la inălţime„. 

Este un merit incontestabil 
al Pl<esei apărute In zilele de foc 
ale lnsurectJei de a f1 sesizat, ri
guros şi responsabil, impactul deo
sebit de puternic al Istoricului act 
de la 23 August 1944- asupra între
gului mers al riUbolului tmpotriva 
fascismului. Astăzi ne este relativ 
uşor să desprindem conciuz!i, să 
!acem aprecieri globale asupra eve
nimentelor r.'espective, întrucit dis
punem de toate elementele nece
sare. Dar atunci.„ Şi, totuşi, comen
tat.arul de politică externă al 
,,Romdniei libere" îşi intitula arti
colul clin 28 august : „Hitler a pi.er 
dut Bat-Oanii" . 

lar cel al „Universului!' scrin, cu 
o zi mal tlr1-IU : 

,,Prin conj4aar~a acţiunii. politice 
şi mimare ro'm4neştl cu ·Ofensjtxi 
soutettcă placa turnantei· a strat.e
giei germane fn. 'r d.sdrit şr tn Bal
cani este sfc!rimatii cu efec~ ca-

ARMATA ROIArll CARE A ZllUIJ 
RHISlDTA &EllAIA IA DTOPEI~ 

~~~~~~~~~!.!!~~~ 
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'4strofak pentru oenn11ni, care ift 
pierd di~-od&t4 fi posfbUftăţile 
de apcif'are 1n Carp4ft şi potiblll
taţile de nit-ragere dm Balcani". 

Foarte interesant est.e şi arl.icolul 
apiirut ln 28 nu gust în „Libertatea": 

„Gestut Romani.ei... a gntbit f'C
nunţarC!a l4 amudtne4 şov4ielnf.cd'. 
de pfn.cJ acum c Bulgcriei.~ Terenul 
pentTU noi acţiuni militare de co
clrşitoare fmportantă e&te prep4r4t 
şi inconte&tabil cif prita. aceste ac
ţtu11i ie 1'G gr4bi elibera.rea Iuao
stavid şi G Grecid" . 

1n ncelaşl timp. iD paginile lor 
e-'<tieme 1farele nu publicat comen
tarii străJne desp1-c intrarea Romil-

rl.Sla llDllAIO VA 4YrA EfECll PUllU... 
..sE .utJlM.A LA LONDRA 

r a;. • _.:;::.:;, ::-..:- • :::... ~ ---' 
,_&,.-.::..~~- ~ 

nleJ în coall I.Li MUhltlerlstA. prc.>
lunte, de regulă, dJn cmlslunlle 
posturilor de radio nle t;ârllor nlln
te. Intre nllPle şi un comentariu 
semnlfkaUv al :tinrului ,,Pmvda" : 

,,Tmportanţa ieşirif .Romanici dht 
A.:r4 - se sc:na in ziar. - dcpd
$efte cadrul Romdnlel Pru.a. alră
in4 are dreptate 14 .spu1\d: cd a.cea.s
ta inseamnd pnlb!Jffrea. tntregulul 
sistem de a.pdruc german din Bal
ca.ni1r. (,,Timpul" - 29 august), 

La rindul său, „Uniuersut• n pu
bUcat. numeroa..c;e ecourl din presa 
americanii, care a nprec.l.at că, prin 
actul de la 23 August 1944. .,s-a 
dat o grnvd lovitură Germa~ pc 
frontul orlentaJ•, Rolllânia filnd .o 
piesă l1ot4ritoare fn $h'41egia o~r
m4n4". Jo alte ziare au fost pu
blicate comcni;irU similare ale pre
sei britanice, franceze, suede7.e. cl
vetfene, turocşU, Comcnlat.oril de 
POUtică extemil. 7..larişt.li „exter
nJşti" au fost, deci, la fnlil\imc.„ 

• 
• 

Fură indoială. palct.n tl'l1\a\.lci1 a 
presei romlincstl npătulc in 7.llele 
tnsurecţlet na\lonalt: este mult maJ 
bogată decît nm putut noi sl\ o 
in!Aţişron in articolul de fntă. E.1 
se cere Incii aprofundată. nec~ltind 
a O relevnl<! şi alte :ispeclc. alte 
laturi. Oricwn, dJtlcolo dP i;lingA
cille şi erorile ce le potir intilnl ln 
paginile îngălbenite de vreme. chinr 
zdrenţuite, publlcntl!Je din nceasUi 
perfoadă, şi ln primul nnd ,.Româ
nia ZfbeTd" , şi-nu adus o cont.rlbu Uc 
grea de sulx'f>Umat, ţinind ~amn 
mai ales de c:ondltlile deloc uşoare 
in care gnz.et.."Uil de abmci au tre-
buit 64-şl dC?$!A~re activitatea. El 
nu scris o pnglnii memornbilli tn 
lstoda presel româneşti. legîndu-sl 
pentru totdewnn numele de lupta 
mase.lor, a poporului nostru penlru 
Uberlate şi neatimnre deplină, pen
t~ o viaţii mru bunfi $Î demn!l. 
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(conunuora din pag. 42) 

deci, de-o fnoe cu o „!ugfi dupli 
senzaţionalul 1n sine". Dar un 
criteriu important al iniormaţiei 
ziaristice - conlradic\ia - nu poa-
le fi eludat. Faptul reţinut de 
ziaristică din realltntc este ne-
cesar, ~dor, sâ conţină o con
tradlcţie : tntre realitate şi apa
renţă, fnl're nou şl aparenţa de 
nou, intre nou şi veehl - cele 
două categorii polare ale dlolccU
cii materialiste care pun tn evi
denţă contradicţln universală 
dintre schimbare şi !.lnbilitatr. 

1\rta f'nmunicăril ziarisllcx- f'<;te 

arta culci:eril unor u:.t'mcncn 
faplc <doeumentaroo) si. totodn-
1ă, n pr~rentfirli în presfl (re
rlactRl'en). Rclori(!O zinrlstkft ur
măreşte ombele e'Utpe ale aces
tei ttcliv!Ulţl 
VIII. 4. Ziaristico ~ste o ştiinţă t 
FărA n moi aduce nrgumcntclc 

de rigoore tn !avo.-rren unui r:1s-
puns n!lrmnUv. con.siderăm că 
termenul zlnrlstlcli va trebui c;ă 
denumcascli. şl tn literatura ro-
mânC?attc.li de specialitate, ncC?a 
disclpllnli n ştiinţelor sociale 
care studiază presa, sub multi-
plele sale aspecte. Cu alte cu· 
vinte, ZIARISTICA =- ŞTJTN-
ŢA ZTARJSTICTI (sau TEORIA 
ŞJ PRACTICA PRESEI}. Rea-
mintim cll o asemenea accepţie 
primcşU?, tntr-un f el snu altul. 
în litcraturn de specla1ltalt' din 
R.D. CermnnlI, R.F. Ct?rmania, 
Fra:nţo , U.R.S.S„ Polonia, Bul
garia 

l n aceosstă privinţa MicC'ZV!l-
Jaw KafeJl!I cst.e categoric: "în
tr-o disdpllnă nu 5e poate lu
cra la ncsfîrşit fără a se dispune 
cic o bnză teoretlcli soli dii". t n 
concepţie aceluiaşi nutor. ştlln\11 
zinrisUcii nr I.rebui :;A ~ ocupe 
de : l . s ludJerea sub to11-te aspedrlc 
a PTOfei;iunil de varist (s\luaţln 
Jllridic!J, economică ~i poll lic::\ a 
<liforltclor • grupe de „lu<'1'iitor1 

li) :Uklc2y.staw K G.tel. cen:c-t.att.a ttJln· 
11tld in prcsA. S ptdal!%0l'C I n1ttoch' 
de N·rccui.rc 1n domeniul „~11fc:ll. 
ln : .• J<11.1rnallsmc• nr. ~1J. 1067, Strnl\.'
b~. ct. PrCllll n:onsult, nr. ,,19'17, p . 
ll2-38, şi nr. UlfltG7, p. 33-38. 

Reinnoltl·vi 
la revista 

din presă". prcc1.1m ~I 
oUcialc şl oficioase · 
m!Jloacclor tehnice al~ 
şi tehnologici funcţlei de 
cercetarea econOJ:niej p 
treprindere) : 2. contiam.1 
forD1A prin care aceasta ._ 
("nnallz.a de conUnut•• ; 
selor de infonnnre şi d• 
~tud1crcn proportlllor dintie 
te forme specifice ale p 
minarea roPortU11llor dintrt 
nulul n-nl al Informaţiei tt 
tul el potenţial oblectiv • d 
studiilor comparative ' 
cucetarca mlJloaccJor th 
re in mnsl pl'in care s. 
2.ioris tul : Upolol?in Prtwl 
~n7.~, slstcmnllzcaz(a ţl 
dlCM"li<! tlpurt de inlltU 
rL5t:kc (PrCl'iu scrisă. 
!evizlune. r11m doc'umitlftlllilof; 
!ereoţlazti. compară $1 
valoorea fiecăreia din _.,. 
tehnica şi iehno~a 
celor de lnlormare in 
in ce s cop e transmis 
modul cum sint reali7JBle 
le pl'C:SCI : 5. eul se ad 
dusul presei sau ccn:~tai'ea 
cititori: cine f i de ce d 
modaliCl(lle prin car e pr 
rls'ul transmit. Informa 
cititori : cine şi de tt el 
şi mc>todele muncll zlarislJOe 
ruca ~I lf'hnologla ~lariiUdl ; 
listlca I imbajulul ziaristic; 
graf leii n 7iarulut (rt'Vistel) 
core~Pond<-'otelor sale Jn 
tclcvlziunc. 

\ulorul citnt conchid" dl 
tru a se njun.lfe la l't.'1.ultatlt 
bile din puncl de ,·edett 
fie. $T'UNŢA ZlAR.ISTICU 
bule s.'I abordeze obiedul li 
studiu (PRESA) ('~ P<' UD 
s ub toal" ru.pectele." 

Este lcw.ne de inţel~ cA 
RlCA ZfARJSTICAll face 
comţ10nc>ntă din STllNTA 
RfSTICU ca atare. R 
7.IARlSTICĂ t'crCCll~l;\ 0 
Zl \ RlSTICA (obiectul !>!la de 
d!u). urmArind soorlroa 
de PERSUASIUNE :1 

li) A$A aum J-am oCIUţ;at 
do a<i~tune 1n Presa nOastrl. 
11111'1, p. :n. 

abonamentele 
zlarl,dlott 

l,ll~.\ 
NOllS'fllA 



un dlaţlonar 

de prelă 

Alexa11dru Sahia 
znsplrntia mea nu e a mea, 

crHt•U ml'U nu c a mea, e a p1r
fld»hd! Secretul lumH 1101 e al par
tidl'Jull Cul'intele niele nu sint ale „,,. ci ale partidului! Erfsld tn 
f"'I cu'a a. noastra un partid in-
1.,.11i fi 1>uternlc. care lupt4 pc>ntru 

1 
u scoate pe tott din a,sfb:ia ,..11 uurgheze, ţi µe muncitori, şi 

11 l'ranl, şi pe lntelecluali.„" . 
Aceste cuvinlc emoţionante. 1.gu

dUltoure mărturisi re de credlntA. 
aparţin mililnn lulul revoluţionar. 
.ailwl'ulul şi l.inrislulul cuinunicil 
A)eXand1•u Sahln. care şi-n dedicat 
IC\ll'la lui viată inlrenga sn rtlnţil. 
dalei muncito1.u·e, pni·Udului el co
munl~t. luptei ln1potrlva orlndulrli 
bUfihc1.o-mt>şler<'sll. a primejdiei 
de moort<> a foscismulul. penlru 
Jndependcn\a ş1 suveranitatea pn
fl)el. 

Alexn.ndr11 Snhln, pe :ideviira'!ul 
flu nume Ale:ran(lru Stil nescu. s-a 
nls('ut ln 11 octombrie Ul08. in o;otul 
Mtn"4tlrcn ciin fos tul ludeţ llCov. 
DupA obc;oh·irea pr imelor cinel 
diise ln locall toten natală. urmea1.ă 
- lnţrc :mii 11120 ~I 1927 - cur!lu
tlle Liceului mllllrr d in Cr!llcwa, 
far ultlmn cla!'o ln Colegiul „sr 
Sava" din Bucuresll. 

Inc.l pe bimclle şcolii, tinurul li
cean !;() nfirmlt prin reuşite tncer
~ puuli<.lstlcc. mal ales pl'ln 
dteva srhltc care li apar in revis
tele .•colare "Şotmil" (Craiova) şi 

• „•11ur11 literară" (Bucureşti) . Con
.Sngerllc <i:i le prpgrcsiste. democra
tice alrag a!entln încă ia act'i nni. 
lia Colegiul "sr. Sava" este sw;pec
tat penll,t aceste CQO\'lngeri si. in 
dtevu rinduri. suPorlă perc;ecu~lî 
din partea conducerii şcolii. 

lnceplnd cu t.oamna anului lll28 
~la e s tudenl al FacullAtli d~ 
-..:pt din Bucureşti. Se dedică stu
diului m ozoClel. literaturii, urm~
rtşte mişcarea literară a vremii, îşi 
lntenslrlcă nclivltaten publJclstlcA 
trlrnl\htcl articole. rnsemnlirt de cri
Uci literur5. mal inlii la ziarul 
„Ultima oră." . a Pol la mereu alte 
li alte goi.ele. Este perioada cind 
clte-şte o senmă de lut'rârl mal'XL'lte 
:':u~alA. aJungind i;ii inteleagă şU
lul . c sen..ul lsloriel. menlren omu
f an sncl~• tate. Unlvei·sitalea nu a 
l)Sl ~nlru el o citadelă a liniştii 
~ in\•iitâ turll rupte de realitate. oi 
la 41'ent'i de luptli aprigă, de tnfrun
m~ ~l~·ecl.i intre s ll1den~imen de-

t ' 3 "' şi elemenlele reacţionare. 

n n 3celaşl ll mp, Snhin {ŞI ampll
ci ncll,·ituten literară şl publlcls-

t îcâ, sustlnind, împreună cu Rugen 
Jt-b;l.eauu, rubrica „Mişcarea llte
rn: .i • a ziarului "Rampa". Ulterior 
este secret3r de redacţie al paglnll 
lltecnre Io „ Vremea". Incă de pe 
:1lun<JI organele Sigurnn~d callC!cau 
fn r1tpoartele lor pe tinărul Sahln 
drepL un „cunoscul colaborator nl 
zlarelor de nuan\,â comunist.A". Ern 
pe1'1oad:i în cure Snhln s labllea pri
mele sale legături cu partidul co
munist. perioada in care. luminal 
rlc lnvăţăturn marxlslll, trMspunea 
în scrierile sole, cu lontli căldura, 

slncel'ltatea slm1ăminte!Or lui revo
lu\1onare . 

lncadrarea in rindurlle partidului 
cumunîştllo1· nte asupra lui Sahla 
o puternică ln1;urire. Aceasta se vn 
l'eDecta cu p1·egnan\ă în activitatea 
publlcti.tlcă , nrtlco1ele sale căpi1-
tin<l un piu<; âc vehemen~. ŞI , 
ct.-ea ce e!tle deosebit de important, 
condeiul lui vizează limpede ne
dreptele rinduieU soetole :>le vre
mii, gazetăria sa fund dominată de 
o vădită nrlentnre revotu1 1onară. 

lncepind de ln 3 apr11le 1932, sub 
directu îndrumare u pat·tidutul. 
&lhla edlleată revista sliptAmînalU 
- Veac 11nu", care se afirmă încă 
de ln primul ei numAr ca o tribună 
de lupw a clasei muncitoare, a ma
s,~lor largi. lat A ce scrin cl în art 1-
colu l-progrnm : „Jnţelegem s:ct-ne 
adresăm in a11zeta noastrd largilor 
mase populare şi nu mfnorit<iJU 
om11ipolente. Vom incerca eti scri
sul nostru să apărdm fnreresele a
cestei ma;Of'ficlţ1 sociale, slf. le ex
primăm 11d.zui'nţele, s4 le fim cin
stit şi fără p6rUnlre adev4rac pur
tiftOT de cut>int ". Problemele dez
bătule ln "Veac nou" Ilustrează din 

I 

plin acest crez de luptă. Apnt oru
cole dei.p1•e şomnj, despre salnrll, 
clei.pre inundaţu ele.. in care se ia 
ou adcvarnt apăru1·ea celor oropsi\!, 
con<lamnînc1u-se profllorn. Cea 1nai 
mare porte n timpului şi-o pelrccca 
in redac1le. Medita, scrin. stătea de 
vorbă cu muncllol'il, le lumina per
spectiva luptei lmpotrlva patronilor. 
Fără nici un !el de lncliuti\le or:i
lorlc.71, ,,tovarUşul Sahln", aşo cum 
I se adre.-.au orunenii, era oscul
uit cu devoţmne. De asemenea, con
U'etill intă\işi1rll sale - slab, deşl
n1t, cu g~'>lurl roUnutc, cu ochii 
miopi ascunşi sub ochelnrl - a
tunc1 d nd era -vorba de s11rcinl re
dacllonale doblnc1en un dinamism 
ce-1 nntrenn pe cellnl\i redaclol'l. 
r Alm·ga după articole - ·!şi amin
teşte George Mncovescu - s trângea 
în şedln\e operative pe colaboratorii 
r~vislei cei mal apropiaţi, scria, 
corecta, pagina, se ocupa cu dltu
iarea, in stirşit, duccn o netivita~ 
ctocolllonre" . nur rcvlsln nu poate 
să npnrâ dec1t lrei numere, !ilnd 
suprimntă de nutorltdţi. 

Snhla cdlte:nă apoi re\rJ ii tn tllc
rară „Blttze al.bastre". Cilitorll erau 
anun\a\I. chiar de Io început. cd in 
paginile el vor găsi „explicaţia 
vierii adeulfrnre". ~lumea tn pre/a
cere vie şl car e se scutură clin ce
melie pentru o alt4 nouă zi drjlni
tfva". 

O p1·ocl igioasă act I vita te publlcls
llcă a des!ăşurnt Alexandru Sahln 
!n paginile cunoscutului c.:>tldlan 
, Diminenţau. ca redactor QJ I U
bricil muncitoreşti a 2lnrulul se 
ueplasn în fabrici, slăten de vorbă 
cu lucrdtorii, obţinea corespondenie 
de la el. Aici. el a luat np:lrurea 
celor concediaţi, a mltint anchete 
Sn l egătură cu soarta crea a lupt!i
lo1•llor revoluţionari deţjnu\I ta 
Doftana şi în nite inchlsorl. PrlmEa 
zilnic delegaţii ale muncltorilor din 
!abrlcl sau de la s indicate, care a
duceau memorii , ::irUcole. lnC01·ma
ţll pentru a Ii publicale. r.cgillura 
v ie, di1·t.-ctă a zlm·ulut comunist cu 
muncllorimen ero evidentă . 

Activllaten desfăşurată de Alc
xand1·u Snhla înLre anll 1032 şi 1937 
aralâ el! nu a existat momc1nt mai 
de seamă in lu pta oluse1 ircnclloore 
ln care el să nu Ci !ost preienl 
să nu-şi CI spus părerea, si'i nu fi 
transmis maselor cuvinlul parUdu
h1i, alit cit se putea sub regimul 
cr:nzurJi sl stării de asediu. 

La 11 noiembrie 1933 reaoare 
săptăminalul cultural „Cut·i'ncul 
liber", revlstli care a jucal un in-
1oe_mnnt rol pozitl\• în cultura nons
tr~ dlntre cele două războaie mon
diale. Meritul el stli mal ales în 
orientarea democratică, antlfosclstii 
sl nnllrăzboin lcA. in promovarea 
unci literaturi mllilanle. tn paginile 
„Cuvintulul liber" Alexandru Snhla 
aduce contributll deos ebite într-o 
seamll de prob1eme majore. cum a 
Cost explicarea nPCesitll tll renll7.ărll 

neintinlnte tn România a Frontului 
Unic Muncltoresc şi, pe această 
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Fişe 

al 
un dicţionar pentru 

oamenilor .... de presa 
b.u..i, n Frontului popular untl(as
.!hl. Deoun\ind, totodarn, cnrncterul 
u1vcrJionlbL ul ld~loi:;le i hllll!risle 
ş1 .1Jevllrntt1 e!)cm\â a rasclsmulul, 
Alexun.dru Suh1a l-a prezis, in ne
numarnte r induri, cu mulltl clnr
v1zlunt:, inevitabila prtlb~lre. 
.,Banda H lrler, Gocbbcls, Rosttnberg 
;ri Cuerino - scrin ci ln .,Cuvintul 
hbl!r· - t'O T<lmrne de-o pururi ln 
ist<>ru: ca CC'l mai Pt!r/ect semn a l 
ruulu -. 1 mpotriva uccstul rllu -
t'Onllnu:i el - inlt enga omenire 
trebuie s:J acţioneze unllă. ,.De pre
tut h1denf, din orice coif al glotru lui, 
• e aşieaprd cu infrlgurare {JPStul a
C€!$ta supr<>ni, care sâ iiuemne i" 
f):lori11 lumii plvcnrea cdtre o ulafc'l 
noua". 

Numele lui Alexandn.1 Snhia rl 
l;ureuz;l Jo loc de cinsle in 1·indul 
intelectualilor cclur mm nctlvi din 
mişcai ea de ·olldorltate cu eroicele 
lupte ale .-eterişti lor şi pctrulişlih)r 
cl in I 9;j3, cu procC!.Sui care lc-n ur
maL mişcal'e desraşurotll tn anii 
rn:s2-Hl:i'1 de closn muncitoare şi 
ma.oţel e largi. Dco.-;eblle prin con
ţinutul !nr dP idei sin t reportajele 
publicate de inrlăcf1rotul mllitanl 
comunis t pe mnrninl'n dezbaterilor 
procesului de Io Cruto\'tl din 191-1 
ol c•1nduc'l lflrilnr mundtorl mll cetc-
1 lsle $i pelroli"te. 

fn tunmna anu lui l!J:l4, Al('xnndru 
~uhln n \'l7ilnt 1fmo de 1r1>I luni. 
Unlune1 Sr.\•l l'tlcli. a\•lnd orli„.lul d" 
n cunnasll' ''ht, Mll1ică. 1>conomkn. 
s.1clnl.i c;I cullurnlii n n::imenll ir i;o
\'iPlld I .a inln11rren> n o;crlc: cunns
cutn lucr'lre -U.R.S S. azi". oe cnre 
n p11bllc:it-n in 193!1 l<i Craiovn, lnr 
11' lfl:lG l:i 8 11rur""ii O""""l l'I buru
rinrlu-~P "" n hunii nrlmlre din 
pn1 l(•n p11bllcului romfm. 

~Corturile ch~Jtulle pîn6 Io epui
zare de cut 1 c Sahm Hlu şubrezit 
!<oniilnlen. Intre J935 şi 1!)37, ci 
mal colnborruza. totuşi, la :darul 
"Dh1111wntn" cu nrllcolc de n1•ee:işi 
viru len\u critică : „ Traoica soartei a 
muncitorilor din porturi", „Accf
dc11taţ1i Cosei Centrale nu sini a
jurarl" l!tc, In nccstu din urmil, 
Sahin evoc:n din Mu s ituntla m i
zeru a muncitorului care Cnce purte 
„c.1111 cot••ooria lucrurilor", Clind 
tral~ l ca un nbiecl, ca " un obiect 
/dtlf v alorire•·. „Poate fi dnt a/ard 
<ffn fnbrlcă, din uzină, Insultat, a
restai pe .simpld pre: um1fr. mel roa • 
f)Oatt! fi tratat oricum, Contract1•le 
µe care el le inchele cu mt1rllP i11-
1r<>pri11deri (uneori cu remnne 
mondlnlJ moi totdPatma s-nu dot'e
dlt sl111nlc pr.tcce de liirtlc.> L11cr11l 
OCPS(O J t• pctrPce ('1l IOO(i! car'-1gO· 

ri l1P de munrltorl". rar in nrticnlul 
„E. t t! rlecesar~ o grabnica anrhetil 
la Dotrana". npl\rut tQl ln _Olml
nr•oln". ln I o;eplembrle lD:tfi Pl !>e 
rltl lcl\ tmnolrl\'n celnr cnrr> rctu'l.nu 
... , acm r1„ nreptul'il<' le~ le de1in11-
1llor pnlitlcl. 

Alexandru Snhio m>-n lâ!;nl n 
mo<>lenlrc publlcls1icti ~I litcr'lrlt 
, ohll'Oil'lfJ. rl\mtnind un ndmlrabil 
c:.empl11 de tt:wc!nr şi 11crlitnr. co
mu,M. Un <1luJllnr ni conde1ulul 
trf'lmie l'ă liP, în npinin !l3. "1111 

IUJJl1ltor ~rJcial.„ Vla1a zllt'lor non'-
t re cautâ $6 /ic- im pins6 d 11116 alte 
Jnrmc. c-11 1111111 mal atprP. B1°ora 
roma111i~mul11I la ng11ros. 11 rTlll:?U

lai mistlr cMIP i1117enunahlatt1„. de 
a/tt' realităţi ce cau1ă să /1> depd
şl'ascn". („Farla" din 17 nclombrie 
l9:l5). 

Faptul c.d •1clivilalea sa 
Ileu cvolueată mor illlenis 
~u ni pnlrulea deceniu al 
no~u u, cind erectele crizei 
inice deveneau lvl mai a 
venll'U masele de unine.n1 
Cvallct"ă scrie.ritor IUJ 
Snhia o deoscbltii i.emnlQ 
clnl-polllk4. Vtilourea pUb 
Mile, ca şi a crcaUel Iul 
1e1.idil Jn ntltudln~a sa lbJI 
c•JmfJatlv{t r:ittt de problemei.: 
\ Iole Jle :;ocletătfl rn care 
trnt.~u e;.1 nceo;to.r probleme 
;>ui lt1lle closet muncltour~. in 
JUI mobili:uilor lrnnsmls 
Jo::.,plontnrea şi oprlmnr~ 
dmil. rnscbmul, rizboiul st 
dsmul - int!i temele predt 
lui Snhta. 

Murnca su febrilii, de zi '1 
\lllre:i d~ wns!Unc JX>rJJt!h&A 
r.11~ de persecu1tn au 
burghcw-muşlereştl nu adus 
\'ore& bc.liJ lui Snhlu. Tu 
l·u impi•~inat puterile. A 
din vlu\li, dupli indalu.ngt 
cu 50 de ani in urmll. la IS 
103i, an co.:.n părintească de 
11ilslll·c11. Gmetelc deinucrnte.; 
Cusclste nle \!remii, ln llpeclal 
ln rorc a coloborat Alex~ 
h ln, nu cons:icra.t itpntll larC( 
ctlril chipului luminos al 
disp1lrut inainle de vreme. 
brica „Tribuno rnuncllore 
zlnrulul „ Olmrneatn", cond 
S.'lhia ani in şir. npf1ren. la 14 
l{Ulll l 037, !iub semntlturn lui 
l11e l><•leanu. un emoUonnnt 
tn ~art> .:e a rMn: 1,SnhJn ii lu 
m11nclloli cu ucco i;lnrorlta~ 
care 11-o d"t entuzlnsmut t 
~I crecJintn in acc>i nc.bll I 
cl;ii;el orolotnre: <1 ~ricMatto 
r'r"RJ'lh1 CAră e.'<olontnţi 'li e 
lorl„. I i lubPa pe muncitori 
cti le ieu11oş len durerile şi 11\d 
tele, s ufc.>U!!l toldcaunn alt1turl de 

Reînnoiţi•vă abonamentele 

la revista ziariştilor 
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rrr"a in loull\ lumea. ,După o 
tt UcA pubHcalJ de curind, n

itnr ~n to11t..1 lumea 3:1 OOO ziare 
pa pu1>hcu\ii pl'rlod1ce, din car<? 
fi Eurt>P& 20 OOO şi anume · 
i!'l lu o crms.nin 5 500 (800 zlln•-

ln Engtltera 4000 (aQO zll
~~> în francia ·1012 (300 z:t1nl
!:c1 , 

0

ppol vm in ordine de.scrpq
\inda • rtalla. Austria, Spania. 
llu a. România. Grecia etc. 
După. curele aceleiaşi statls

•lai publ1cat11le au la LondrA 
~ ~ 11 culnlle ~uolâ d~ un ml
uard SI 17 milroanc lei ; la P n
rl un mU1ard sl o sul.A de 
mmonnc. la New-York 516 ml
unone („ ni versul" . 15 aui:W>l 
Ulll'i) 

* Lucr!llor ll zeţari a l atcUcrului 
SoccC t l Teclu s-au pus Ieri in 
:ireva. E1 au cerul patronului 
un ~por de 15 centJme pe.nt.ru 
fo.oc:are nue cie Ulerc. Patronul 
re!ui;ind :.porul cerul, lu.crulor1i 
au l)ărnsh 1mecllnt. lucru1. (., Unl
ver1.1ul". 19 auaust. 1887) 

• 
Greva JucrAlorllor tipografi 

din atelierul d-Jor Socec şi Teclu 
a !ncclat 

Pwtronul cedind Juir;t.elor cereri 
cik tucr.\torilor. lucru a rein
copul de .;istăzi. (. ,R llsboiul ", 21 
aUl:tbl 1887) 

* De la Aduna.rea Asot-laCiuncl 
Tran„lh•one. Ieri AliOciaţiunea 
transilvană pentru lllet·aturn ro
mâna ş1 cultur a popol'ulul ro
!Mn a a\'Ul la Sibiu a 25-a adu
nare a sa E o frumoasli exls
lcn\ă act?St pătrar de i;ecol. so
cotind neajunsurile -prin care a 
c..l lal i::. !>lr!'ibal~ de la inilin
tnrro sn, căci multe nu Cost pie
dicele care i s-nu p\J.'I în calc 
sl prin cai·e din Cerlclre n lreeut 
trlumfăfoa.re 

Pull:'rea de \·iată a unu1 popor 
se m~ra după puterea de via
tă " 111.e<raturit şi cutturh sale. 
$alul.1m dar cu nespusă bucune 
rlvnn cu -care fratll noştri au o
let'lal la nceas~ inlrun lre. ( ... Ga
u ta Transih ·an lel ' '. 18 au!o!•JSl 
18flTI 

* Oln Rla l ne soscslc trista !\lire 
rl\ Timotei Cioariu. u nul clintre 
Crunta~1i uloloi!.lel romime. CnsL 
Pmoo nle al Academiei nou„\re 
si or~cdmle al Asoc1nliei P<>nlru 
aullurn t><morulul român clin 
Tnmtlvunl11 a incelat din \"ial11. 

E o oierdere simUU\ de rn
mitnim<>n int l'c>a~6 . ( „ Universul ". 
1il :tu11u-;L 1887) 

.... 
Doritor de a n din C'e in c~ 

Dllll ulllcut I folositor citi torilor 

!li.I, • Unl\•ersul". c:1 cel mni 
popular şi ra$plndil zlal'. işl ia 
~in~ de a răspind1 :.crlerile 
c:cle mal bune ale ouLorilor no!>
lra rom.in I. 
r n fll!c.1 1 e :.ăplllmin{I dar. a

test L1ar va publ:ca cile o nu
velă orlitlnalu. Incep<'m deci de 
azi cu „o vla'li o lt'rdulll", uno 
din c&?le mal Crumoase scrieri ale 
bhilluc: lulu1 nostru orozator d. 
Jon SJancJ 

l n curind vom începe :\ pu
hlica un roman de mal'e senza
lfc („UnJvcr.sul ''. 31 nuirust 
isa11 

* Opt ~lare ruseşti . cnre oubll-
cau in tollelon noul roman al 
Iul Emllc Zoia. „ t..a Tc1·rcu. au 
prtm1\ ordinul de a susJ)C?Jlda pu
bllcalla dupi\ holăriren c:enw
rlt. („UnJvtr ul ''. 5 August 1887) 

1r 
lli.i>oz.illunca coopcralorllor din 

(,u l tHl deschis Ja Craiova in 
?.iua de 15 augusL eu1•cnt. cu un 
sLrâlLlcil succes. 

Sinlem vcseU vhînd di ro
mani din toate unghiurile tăril 
5C ~răbcsc n \1izlta ace!ll templu 
al 1ndu<>lr1el nationalc. („Kăs
boiul. 19 8UAUSt llllm. „ 

lfonumenluJ lui OvhHu ridicat 
in Ccn 1a nl a.. La Const.anta. ve
chea T• mls se lnaugi1rnzA as
thi CIR august) statuia marclul 
po~l cnre. acum oplspruece 
\'OOCllri şi mat btne şi-a trăit 
srirşltul vlel'li acolo. exllal din 
Roma de impăr:atul Augustus. 
Lumea lntlni1 intrea,µ partlc:lpli. 
c-u lnim.t .şi spiritul cel puţin. 
l<i ncca!>.t1i s.~rbătoare.. la acc.lţt 
r.mac:lu cc Sl' aduce uncia din 
a.lorltlt? <'I nemuritoare sl geniu
lui lnlln. 
Ac~t A <''le poel1.1l căruia c6-

1~mh1 h1Llnă venită ln urmn lui 
1;e tnrmurl1 i\Firh Nee:rc ii arlu
ce n'>lilt.\ lrlbulul admlrntiel la 
rnre iircc drept din partea lu
ml 1 între1tl 'li in 'lnt>"ln•1 dln 
O'trtP·1 lumii l.nllnc. ol cărPl g~ 
nlrr ii 11uslrP~Z~. 

C:talu in eo;le lăcul6 de eminen
t 11 .;rulntnr italinn r"rnrl ~I 
c~lc un <':tn de noern („ Unlvcr
„u I", t O aU'tllSI I RR7\ 

* lnougur.irca sta tuii lui Ovlcliu. 
ln z.iua el<' 18 august. plata ln
de:.penden~ei. unde se a!lă ridi
colă st.atuLa lui O\•ldlu. era 
~ln1luc11 impodobiltl cu arcurl de 
"crde..14ă şi cu ckapele na~iona
le : pe la bulcorulele şi rc.,.estrelc 
cru.elor din de primr>reJur WO
inu drapele Lrlcolore şi erau im
pndobi~ cu covoare bogate. Tru
pele. sub eoomancJ.a d-llll col. Sal-

mnn, ~'rnu lnşlrate de-a lungul 
şi rudei „ Remu.-s Opreanu" d~ la 
hotelul Carol pinil in strada Jn
dep~rr'..cnlel. J\spe.clu era dln1.re 
c!!.e m«I ma.rele. (,.Gaz.et11 T rJn 
s.lJvs n iei ", 3 aiumst 1887). „ 

ClirU din slr41.ol1la lc._ ln 
Bucure~ti d. Nlcolae 81.arenberg 
n publicat un lmpultor \'Olum 
"" aos paginc. fn care 9. întru
nit toate d1>e:umcn\ele autenhct? 
ct1re pot servi spre a face cu
noscută 1sL01•ln politică a Rnm.1-
n lci (l nc:ercare comparată n„u
prn irulitU\lunllor. legilor şi mo
i·avurllor R.Jmânil, Bucuh'Ştl. 
1 monme.rln " Poporului Roman w 

18661 D. Bitu e.nberg a_oarţ.lne 
iiurl1dulu1 jnalnl-al dar cart.Ca sa 
csle o 1.>1,eril nepătiinHoore sl 
r:11 totul oblecUvă. pe care de 
:i.lt-1 inamle va trebui i.-o Ctln
!Ulle or.cine va scrie a<;upra a
c:c.,te.1 bo@te \ărl. pc care na
tura a inzcslr.il-o ou aut~n cle
mente de pro.J')ă$1J·e. (,;Rllsbolut1•, 
? aw;ust 1887) 

* 
Mal Iuto "" trenul. O prm-

:mare lnteresnntă au fAcut mnl 
multi linez·1 din Arad. O parte 
din el s-a râmftşlt cu celJalU pe 
10 st.1cle ele şampanie că cu ca-
1·ul po\I ajunge din Arad la $i
de rr.at cu1·ind dccit cu t renul. 
num lmcă a Cosl ~ptlimîna. por
niră din Arad 3 cure. in care 
!>~ aOau cel ce au Iăcut rămnsu
gul. iar martorii au plecat cu 
trenul. Carete au ajuns cu 12 
rnlnute mal curtnd dcc.tl trenul. 
CTncl trenul a intrat ln gnrll, 
dela &e scoteau dopurile de la 
!-liclele de sampani.e. <- Gazeta 
1'ranslh•a nici ". s ou gust 1087) „ 

Canalul d e ln Corint. Lucrli
rlle pentru tăierea Istmului de 
la Corml cMe ncupă 2150 de 
luc:rulf)ri sini după cum -;e ;i

nunla. aorono<> de sfirş.l t , 
:-loul canal \'a scurta c11ka co

r:ibillM şi vat')Oorel<>r ele ln M!lr
!>llla. Genua 'T'rlesl. etc :-.prl' Pi
reu <'U mai mult<' zile. 

Drumul de la Mars-llin ck spre 
Pireu vn fi rnai 5CUr• cu a 'I.~ 
l'"'l o-irt„ • ci„ l;a Gen11A "" :"I 

nnl'l rle tn Venellri si 'l'ri<>c;l cu 
'\ rlncen 'll ri„ ln Rl'indl~I npron
pr· cu "' lrcin. nnrte. 

Canalul vn nven o lun11.imc r;r 
M!>O mrtrl : alhln "3 YI\ 7111'" in 

"T'llHnrir 1~ 7~ metTI !'llb nivPlul 
n ll,mi nlul11 1 dlmnre111r. eu n n· 
ri:nc-im•• minimii. „ Rm>i '1" A mr· 
lt„ "' n l'l1•t>itnP fA fonrl f\I' '1'2, 
metri (_ ' nh·crs ul". '.?3 nu:tu.<it 
l 8Ri) 

RobrlcA r i:7_,u1 d„ 
Dr. ltodlcn $ERRA~E CO 
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,------ITINERARE PROFESIONALE--- ---.:1 

Redacţii, gazete, gazetari... 
- Vizită de 

C:xisht călătorii . si nu 11umai că
lătorii, ca re se a 1iu1t;ă de la inceput 
rP.11.~itP., Acesta a fost scntim.elUu i ·pe 
care L-am avui: - Rodiei) SimLo
niMr.a, redactor-şef al gazetei „ Vre
muri not"-Căfciraşi şi cu semna
uira insemnărflor ele fo.ţd - aj1m
Q'l11d la Moscova, c1i prilejµ.L unei 
vizite de documentare pe probleme 
de cttlturll, uizltă cuprin.să iii Pro
gramul de .sch11n buri bila.tera.le al 
Cons!iiului Ziariştilor din Românfa. 
şi Uniunii ZiarlştUor din U.R.S.S. 
Şi cum puteam oindi aLtfel, vă

zf nd siguranţa cu care Nlna Borov
scala. (ce a.vea să'. ne fie îmoţitor
translat.or pe parcursul celor şapte 
~i!e) 11e-a desco11>erlt intre nenum4-
ra,tii călători aflaţi pe modernut ae
roport Şeremetievo. zttn.betul cu 
care ne-a lntimpfnat (zlm.bet pe 
care nu-l istoviseră aele douli ore 
da n.ş'tepttirc a avionului). frumoasa 
şi foarte bogata limbă Tomcind in 
r.:ire ni s-a adresat, rapiditatea cu 
care ne-a descurcat de bagaje_ bf.
lf'tr. jormulare de completat. pixuri 
de descoperit in 11ea ntă. ochelari 
care nu freb1de rdtă.dii. ş.a.m.d. 
1netă de pe aeroport ne-am simţit 
rcch1 cu.noş-tinte iar in. maşina ce 
11e conducea la hotei „Ucraina" e
ram de muU prietene. sporouif.ind 
tl>mainic despre programul vizltei, 
nPriuetiilf? drumul"Ul. viata cuUura
lă 31)Vfeticd. cen „()mtinea.i:ctl. cunoş
tfatc> rnmunP etc. Am r/Izu.1 de a
cord c(t urem. să uc>df'"' ait mni 
mult. slf c-unoastrm activitnte11 cole• 
nirn„ noş(.ri mrzPfori nrol>lemeh~ ctl 
rare !>e ct>n'irtLnM. i:R no i1ttil1ihn 
••u nnmeni de arlJf snvirti"i. •I( n
flă.m CP,-i 'f\rPOC'ltn/f r11 .,-nq,li':.ărl n 11. 

Propunerile 11.oast.re de prouram 
- destul de numeroase. Tecwwa:ş
tam - au fost fntlmpinate cu, m:ul
ti1 „ eccptfvitate de conducerea 11ec
fiei de relatii int:arnaJionale CL Uniu-
11iî Zia.ri.ştllor. aşa incit cele şante 
zile ale vizitei Tte-au oferit urn. bo
rmt material documPntar. adunn.t nu 
doar Îll car~etele d~ TeDOrter. dar 
mai ru i;P,a;mă i 11 „ baaa ful" nDst ru 
de hnvresii. onh1li. nmtnHri„ .Sf cwm 
1·el1,brele M non/i al lie" nu i:t .... t nu
mni ann11ai1d LeninrmidulHi. a11n 
cum ""fi.nrrsem 1ini de. l a oeonrafie 
.Fi rl:! la vo,,t'nievlkl, d isi fac sim
tftr'i, n rezcmta i 11C'r-o zonii mult mol 
frrtinsd. rll'nrinzî71d .~• Moscoua, am. 
m·ut pliict(tn su,rprizc'r. a linei sdp
tăm.h1L mai cu.pri'nzâtoare dectt ne 
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documentare " Ill 

aşteptam, cu mai m:ulte orc „ac
tive" . 

/>rl,ma vizitii lntr-o reda cţie a.m 
a"Vut-o in Vfadimir, ora.ş S'ituat la 
mai puţin de 200 km de Moscova. 
illtemciat la începutul sccoluLul al 
X1 I-l.ea, considerat leagdn. a.l oultu.
rîi ruse. Despre tradiţiile deosebit 
iU bogate ale locnlitâ~ii. ale i·ntre
gii zone. despre 1mwc1ipiirile ac
tuale ale oameni.lor muncii de 
etici, despre contHfnJţta pre-
se·i ln. viaţa politică, ecorm-
mioc'i, socia,,lff, c-u.lturald, ne-ll 
voroit pe la.ro, cu exemple sugestt
ue. ctt aTgumente concreie, colectf
l:ul ziaru.lui .. PRIZ1'V" : redactorul
şef. Victor V. Cemov. precum şi 
Natalia 1vano\·a, Larisa Aldinova1 
Larisa Vnsilleva, Sve.Uana Barnno·.1a. 
toţi ceilalţi ţlazetari prezenţ.i la în
W.nire. Din. discuţia 7>Urtat4 am cles
µrfos. ca una dintre 1)reocu.pările 
escntial-e lile redactlel. efortu.i de a, 
se uttpUcn. activ ht prcrentui Ime
diat. de a. împu_l.riona acti1>Uatea 
productft>ă şi spir(tua.lă ·a; zonei de 
care ~e ocupă, de a populariza. şi 
<t contribui Ta generalf.zarea expe
rienţei pozitive, combiitind, in. ace
laşi timp, tendinte1e de ş'faonare, r4-
min.erile in unnd. Titlu„lle unora 
dh:tre rubrici2e ziarului· .dnt perfect 
edi(lcatoare, in ceea ce priveşte 
ooiectfrel" .urmă.rite : „ Pliinut c 
l~ae". „Calftat.ea superioară e.ste o
b1footle "" 011n11 re a. fiecărui mu.,1-
dtor u. „Rene fi darii produetiei rle 
Vladimir". ~Ecnnomla ne llnin in
t1>11sifif'llrJf". „E:rperiPnto fÎP frun
te" . . , Tribuna mun~if„„t17tJJ" R.n.m.rl. 

T>P. " nt1m t.Lo ·'"'"clalt'I so 11„„„„;f, 
itt 'l')(J(Thulo zin.,..,•Îttf fll"'lfll1mlnl" ~o 
m•dll'! ~„cial. c,eti'i tont>~C. 'J)rnhl<>mf'lP 
fin!?retului. i-nifiallVl'l" cnm~nmn
H~f„ lepate dl' m•t1'1riî ·sl vi11'if. ~„ 
i:tulfltt, de J>r11qiftlr1>11 rod„„lor. <W 
.,,etrecerM tfmtmlui Zih11r, Un11 df1i
lrP. ace.<tte in~tlatiue. rfp t>iJtflf . re
„""' ndot>tntă . se referii 111. r1ni
~truireo d.t? 1ncuinte p1rntirii -f11ml-
1Jit„ th~rilor. con.~t-nwtie i~1credin
f1tr.ci c.Mar 21Utorijor b(!nefir.itrri. 
7.iarui „Pri1.'i\-'1 a acorflat tm .~patiu 
a.mplu dezba.f,erfi proo1emel.or r.om
p le:t:e ridicate dP acPa!rtiS a ctiune. 
11 ornainiz.at un cuprinzător si in
d.eLu·ngat -schimb de experientii in
tre cei inte-resati, a ap11lat la sJrt
t.urile speci4liştilor. in st,rădania de 
a f)(Jrticipa a.ctiu. cu mijl.oac.e sµe
C'ifice gazetdr.iei. la acest meritoriu 
efort a1 tinerilor muncitori. Urmă-

U. R. S. S.-



uno~cuto de cititori din 
~~ r:rJ : ,.SOVIETSKATA KU1.,
:;:,1R_-t• DcshnDta 4l fi <> t ;i1>

1
una 

J • C'Zbotcta a c<> or mai m
d'! d rti problemt• ldl!ofogicc, pu-
JI0'10'\1 o11:a11iril rare o rea-
11~ca!~ ' sa stntd i.. lcsc sa itttcf-
1t:11n-d merni a..acr acrst <'11racter 
ttaJ'mma1k - de dl.'7.bnlcre larg:), 
ptoO Jlrtd opinii di t:erse, rejlec1 ind 
rl1~iiiul pohffc ldeoloatc def i nLro
rhl moment 1t!ul actual. fo . ~ginile 
r\~uff't $C discutrt .:ele! mai 11npor
tdJ!ft problemo ale creaţfel ar1h1-
rkt profedonf.~tc fi de amatori. a.s
pttlt dt Qrdin aocfnl , po/U!c ale 
0 t.aUI acttrt11HI. ~fot e.rprhnate 
pi'llClt' dt! ucderl.l dlf errte. un.eorr 
chlM roncradlctonl. cittrorul /find 
lndtmna1 !id participe şi el la dia
log fu mod direct - adre:;fndu-se 
n1i·1atcl - 50U doar llmpuindu-~i. 
,wnlru slnt', lllllllc idei. Mob1lil<llea 
fn (lllldfre. de8Cl1ldrrca p1tmlane11til 
:tP'I' dialog, r;pre cm1f ru11larea dcs
rhhd a oph1iHor co11,ţfUuJe penrru 
rtd4Ctonj re11Wcl. p(•ntru. cond.ucc
rta "'· coordmuttc perma.nentt eh 
ocriunc. ~Ne c greu i.neorl, ne mdr
ri1,1.u•au. sa acceptdm cd intr-o anu
'"''d problcmd un cltiror, un colabo
rator Pot avea dreptotl' li nu nea
p4rot revi3ta. radactf>ru.l. Tocmof ln 
011tt11roreo nCHUtrd de nu ne con
Aldrra atolJtfurorl. de a nu da $C1l
r1111c r1 a fovortza n dt'zl>otere rea-
14, creind posibllltatea. cilitonlor 
RQllri SO JUdrce liUtOUri sohdital('a 
punctelor de vcdert e;rpnmatt!. 1 oc
rno1 pc acea.st4 dlitudlrae adoptatd 
do noi 110 t1pr11i11ă poptdarlcar-Pa. hi 
i:onllnud croşrnre a. rcl>fstei, presti
giul ci", Lup ta cu hiertf,4. cu r u. 
11114 c<> apari' insr;Uobll En pradico 
oo.:cldrcasca (aşa cum apctre b1 
m.ultr alte prof mi). dorlnt.a şi stro.
d4nla de a fi mereu -receptfui la 
nou - lri unohtul de abordare o 
rtQlfrclrii, in selecti4 tinnelor. in 
ullUziirea mi}loac('lor de exprima
re - efortul de a /ace un :iar 111-
'•~~nl. urmlint cu su/leful la 
auro, făra a recurge ln.sti la refe
rr.fe unUi .tenuipon.a/ leftm, respon
aablltrorta oa:el<irului in e.rprima
r.a fi formantl opmiilor , lara doar 
t"llt·~·a dlntra problemele a$Upra ctl
"Oro am :4bot·lt ln dtscurla purratt'I 
fn n>d4cJfa T<'Uistt'I .,Sovicukala 
ICuJruro", dbc1itfe colegla.ld, t.mnărl-
1<1 Cil 6Q<ll fntcres de Qazde şf dc 
~Pilit, iii care. pc tkld, formulam 
ntrttb4r; şi răspundeam la illtre· 

bdr1, intr-un utll achimb de e:rpc
nc111d profcslonalcl. 

„Buni'! uun· . ..B1nt' a\i venit'". 
„lunţl loc". a•tfel ne-a Intim pi 'tat. 
•Pre pldcula nO<Mtrd surprindere 
r"ctac.rorul ,cf al r c11islci ,,TE1lTR": 
Mthn1J Ş\idkol E drept că a ici cu
;"'''lltcle ck Umbd romctn4 ale oaz-

t'I 11ocutre 6e i11ch<'ia.11. dar nu şi 
<'llm~Jth1ţall! .wle privind cutrul 
romanesc. lnalnte de a vorbi desf"P dramaturgia şi arta spectaco
d111"1 in Uniunea Sovleticll, am a t'IH 

l'Cf Prilejul sd răspundem nµmc
r'Oa.Yclor intrebtlrt ale iflli?rlocutoru-

Itinerare profesionale 
lui ltostru - intreb4ri dovedind o 
buna cun~lerc a artei scenice 
bucureşrcnc. Am aflat astfel - cu 
mindne. de ce sd nu recu~tcm! 
- ca acroril. regizoru şi dramatuT
Qll din Romănia. slnt bane cuno!1-
cu11 fi prl'tultl hi Unnrnea Sov1a
hc<l. că actlvltatl'a IOT e~te 11rmu
rlrc1 cu l11ter1ts de .ţpectatorll dar şi 
dc $pcc1al1şCfi de a ici. Poate şf aceit 
d<'bur al dlscutlL'L - dar nu numai 
el - a făcut ca irt vizita la ,,Tealr" 
aa ne inmrfm <"a aca~d. Stma me
reu telefon.ul, colaboratorii şi rt•
dat·torit lnrrau ş11eş<"au pct uşa care 
slâlca mai m ulc dcsclalsd, d lnam&ca. 
noa.,trd ga;:d1t ne uorbea despre 
1ra1ru1 sovietic. dddea o fugă la $('

cruUiriat, ne imbfa cu ceai şi cu 
1 ur14 duJce. ne fntrt?bo cc mai Lu
crează regizorul romei n Dan Ah cu. 
ne vorbea. despre 1mer1 actori şi 
reoizori souietict. despre reconside
rarea. 3cenfcd a unor texte drama.
tlce. ne rccom0-nda spccracolc mos
co111tc (pe u nelc am reuşit sd Ic 
şf t•edtim). dodea o raită pn11 blro
urC, anaUui. cu compr1c-nţd arta. Lli
tcrpret4tivd a. Iul George Consta n
lln. ne im b1a dln nou c11 ceai Jf 
rurrci dulce.„ Sincer vorbind. n.c 
a.ştt'pl<Lm ca d1ntr-u11 moment in 
altul sa ne caute şi pe noi la tele
fon un colaborator ori 11ă ne certe 
secretarul de rcdactfa cd n-am pre
dat la timp un ortico!, să primim 
un şpalt pi?ntru corectură , Vizita 
noa. trd. dis<:UfUJ p1!rlatd cu Mfha.11 
.Şutdko1, au abur insă nu numai o 
ualoare afecfittd, amintindu-ne al
mosfera obişnultd drn redacţie : am 
a./lat cu acest prilej numeroase date 
de1t7>re viara. arrf.ttkcl şo1·ic1icd, 
moscouttn, despre tr.ndhllelc actuale 
de> ctuzvoltan•, ob!ll'lrt-'Qjli perttncnle. 
v.rtrrm de lntt•re3a'lltc despre con
diţia presei culturale şi a oa.zela
rului de .spectahta.tt, de$1lrc rolul 
lor i11 edu.ct1ţlc estetică a SPecta-
1orilor. 

Vorbind dc$pr<> clne ri creatori a
ffrrrutt• in ultfmlf a.ni pe scc1icl1• 
souier 1ce, inh?rlo~'UIOrul a fif<:ut ln
h•rcsante ob~eruaţll prl1Jitor la trll
~cil urile de/h11torh unrl :one sau 
aLteia, la caractcnslfct arHshce ale 
flP.n{'raţiei actuale de oameni de tca-
1ru. la 1mbi11area ferrlltl. e:rpreslvd 
de 1 radlţic fi inovape. Eoolutfa. 
maluri.zorea criticii teatrale, 4 pu
bltcaslicii di> spl'clo.lltale, este strlns 
lcoatd, determh1alu dfrt>ct de evulu
ria, dr ma.turluirM artei pe care o 
ob:1rrvă. o cualucard. asupra rârcla 
em1re 111uccurf de valoare - aprecia 
interlocutorul nostru. ,.A vorbi de~
prr oazetdrle de teatru înseamnă a. 
vorbi. totodatd, despre uotru. dar 
şi de$prr publicul sdu, de.spre preo
cuparne. a,ţplra1iile. problemele şi 
11ir;elul lui dr i111elqaer<>"'. 

$1 la ,,OGONIOK" am rtiment 

rot lnt-r-un 111omeM ,.fi.orbfntt>'" (dar 
cc momcrit nu e fierbinte ill mun
ca unei rcda('rfi ? ), biroul f;l(Udel 
noa.st re, 1>ccrctn rul respon~ b1L de 
redacţie Dmltra I\ nno\', fimd aco
perit cu o sri 11d im~reston4ntf} dll 
ma!)uscrfse, şpoltun, pagtnr cc tre
buiau 84 ojunoa uroant 111 11poara
fif!, prmtru aparlrra de a doua ;:l. 
Sigur câ ne-om strad.uic s6 nu rd· 
111m prea m u Ir rtrnp hlterloc1uoru
lt1i. dar am oasit totuşi rtiga.:ul 
pentru o di.scuţfe concisd, /oaric 
rntercsantd i11sd, prwind editarea 
u~I publlcatU de more u:ra) şa de 
more pl)JlU.lantalo cum catt> „Ogo
hJnk' Un acac nr dcos<>bh a fo~I 
pU.'f, i.n dwloaul nostru, pc relaţia 
cu cftHorul, gindită ca un rapc>rf 
de tnterdependcmţd, de reclproca 
injorma.rc, de sl11cerita~ ~· incrt
dere. ..Semnul cd o revi6ta lnttte
seaza. cd redactorii ea muncesc bine 
- sau. oricum. unul dintre semne 
- ne spunea Dmttri lt;a.nov, e3te 
faptul cd 4utorll, colabora.torh pro
/esfonişti sau ocazionali nu trPbulc 
câ.u1a1i el se adre&eazd el lnşiff re
dac~iei. foc propuneri de teme, de 
idei, de orllcole. Alîra uremc cit 
a t·em mutr mai mult ma~erial de
clt $paţiu. tlpoara.fic. alita 1Jr('mc 
cit articolele publicate de noi pri
lejuiesc o bogtlt<! coresponden1ir pe 
adresa zlaruh1l, credem cd e bine, 
c4 drum.ul pe care-l 'Urm4111, nu c 
greşit". 

• 
E.ristă cdlatorH care se. anunţa de 

la. inceput reuşite. 1n cazul 11iz1lef 
de documenl<ire dl'&prc care am 1e
lata.1 - Lnevttabil, foarte scurt -
rt!Uflto. a con ~lat tn pos1bllfta.tra, 
of erltt"i cu amal>illlate eoleal4ld de 
Uniunea Z1an1tflor din U.R.S.S., c,fe 
a lll? folosi bine timpul, df! a avea 
cit ma:f mulle comacte prof e.tionale, 
fn redacrif ale unor publicapl di
f erltc ca. arie de preocupdn, moda.
Ht4te de expresie gazet6na~cd. pe
riodicitate. CLJ ieoorle de cititori ('tc. 
Nl s-a impd rt<'lşlt şi am 1m..pdrrd~U 
e.rperle11fă, s-au co11/nAn,ţ.(Jft opinii, 
am de11co1Jetit asemon<iri ft dPosc
bln, puncte com unc fi difer(• nte 
şpccl/fce. III Jlecarc dfnlrt' redac
ţiile vlzH4LI.' arn fost prLmite pne
tcne~e. colegial, cu o ospllahtat<' 
r eaîd, Upaftd de rclceal.4 pl'otoco
lara, cu o politeţe ce rui rid/cd ba
riere ci le tnllfturtl. Şi poaft.1 do 
aceea prooramul destu.1 du încărcat 
Cm a.erate intccmll4ri om cuprln„ 
doar citeoo dm 1mnctcle lut) nu a. 
const,mat ci a dAru!t energie, aatfel 
lnciţ, Io intrl'borca pe care gazdele 
11e-o puneau rulcsM : „~u aţi obo
sit ?W. rtlspun.dcam rnra.riabll: .• De
loc. Acum unde mergem 1 

Crisllnn DUMITRESCU 
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Duel intre titanii . 
presei 

ca„a de prc!cf uCi i-uner + 
Juhr* dtn flamhura. care pu· 
ol <" 1 11. na acum doar ret:btc 
<l" uput lui „Stern· sau „Brl· 
r.1 Ic • a d ~c• ~ rece nr $4 cum· 
1 Crt' ruttdianul „Hnmburiter 
~l ,, „ ·n11o~l • pus rn vlnzarc 
rn ur111a rtnlJr serioase dn:toriL 
At·i11d i..n trraJ dp 120.000 du 

c> tTmplarc. ace.ţ1a N1t1? coUdkt
n 41 crl n1ai mare dlu Ham
bt1ra. dupd . Blhi Zchun.!" al 
'" i Snrrn:tcr. 

,GrtWM + Jahr• au in.vcs 
t1t 5fl de rniltoonc d<' mliTci 
7,c-111 ru ,1 far11 din .,1norfa" 
111m1111tar11 mtidia11ul rel mal 
T'llt ular, di,tdu i un pro/11 no
l•tlc şi crtltrual adresai cltlto
rilur •le oricntar(.> lfb1>rn 14. De 
n!et1h nea. colltlia nul eate me
nit sa /acii ro11r.u renfd coti
rlf.z11t "' ltu S1>ri 1iacr - .. Bild" 
. n.11nbun?lr \bendblalt „ m 
.• Ole Wrlt'. toate cu un tiraj 
de 25.000 de rxcm11la rc, din 
rMi' 50 ta <tu~ aD4rtln lu i 
„Bl"tl" 

El'lllt nt . nki Jlrma Springer 
n-a „tar scl ubsercc rituaţta 

1·11 m1lnU(! incroclşnte. Claus 

Interpress - 20 
A('ftmţ1a polone.zd „lnler

t>rc::.s , creată la Varşovia tn 
'mul l9117, dfJu2ca.:d €nforma
i11 rlesDrc l'tara politică, eco-
11nm1cft şi culturnl<f o. Polo· 
1, irl Din l:a sa este ver i
d.1cilate. overatioltate f( exoc
tltutr. 111 vrezr.nt. ln a(Jenţte 
/ucreaza circa 600 de şpecla
ll ti cu innltci calificare, in
tri' cor<' JW!ftc 240 de zfari.~tl. 

.hi cobi, redactoru L se/ 111 Iul 
"Weit nm Son1ag" a cerut, 
din partea patronilor sal, 
dreptul de a an('IOJa redact„ri 
r;~ntrt.1 tm nou cotidian dc~tl
nat cttitorllor ~ ribcroli„. Pur
tătorul dl! c11t•i11t al firmei 
Sprh1acr a afirmat cd demar
:.ttl o.re ca scop indbuşlrea 

conc11rcnt1lor de pc piard. l ar 
ndatd realr.:at obircttuul -
sl)un el -. noul cotidian pro
iactat va JL susoo1idat J 

de ani 
Agen/10 cd1teată un- buletin 

trrformata 11 s!iptihnlnat. c:-tde· 
nerca ltrnarâ „Polonia con· 
~moorana". Tcvlstn flusirata 
.,.Polon1a4

', alte diferite ma
to?rialc d e re/erlnttf, broşu rl şi 
cârti în limbi stTtlfne. albume 
cLe Jo1oura/il din Polonia, ara· 
flce. 

Zola, reporter 
( n IJl'ria "La tern~ des 

homme:.·. editura pari=lană 
„ P1 1n„ a pttbllcnt .Caielele 
d' in~emn3r!• ole lui 'Emile 
Zoln <"Uprfn:ind clrCJJ 100 de 
pani 111 ma11 u.~crf.sc conservate 
la Biblioteca Norlana1d Fran
cr.:if. 

llrniruta Mntru prima oarli. 
ncestca contfn rt•;1orta}c, an· 
chete>. d1>~crlcri p1> car t> scrii
torul le-a aşwrnut îll scopul 
JlTeglHfrH romanelor s11le. Ma-

tcrialtt1e apifrute in volum sint 
(, rupate in ordine cronologi· 
l:d. Ediţia a ap4rut rob tn
arijirca marelui 1pecialf.st în 
opera Ltd Zola, f'TOf. Henri 
Mitlcrnnd, care, ltl anii '60. 
a editat „ Op.-rele com olete" 
ale s.:rlitorului. 

1n.scmnt!rilc redau atmo$/c· 
ra epocii, scrie rrvista ., Le 
PoJ1tl". s11blinlh1d că Zoia a 
fost 1111 11umaf 1111 maTe 11crll
tor, el şi un strtlLurft rcJJorter. 

Ca trebuie făcut pentn& 
:1t1ru! !;a atragă cU1toruL? c 
~a Jac<'m ca ziarul sd /1e de 
cu mal m~re aclualit~te1 1 
tr-un h1Lcrviu obl111uit, 
cMc aac de ziamt. Cd 
l11f ' .\C Of t!ra în pagfraa .te 
z!ar "1m produs finit" , PJfa 
f1 termediul „Linie.I direc:W 
t·11Horulul i se oferii nu ,..!. 
r.iai 7>0~Lbflt1atea. de a ~ 
intrcb(m. ci şi de a-şi a~ 
111te,·locutorul. Ace!te infor
maţii .\Inc f tmtfaate de Glie 
m1dl Scle::cnoi;, 7'edaetor „, c:!'lul mui mare. r iar al ~ 
nurctulul dtn U11funca. som.
t1cif „ Komsomols~ 
J'ruvdn• • 

rractlc, cum se procecfcc.; 
.:a '! l)ln t.Lmp, se aduce 14 a.&• 
uoştlnjil. prin intl!rmedful zia
ru/ul. da ta de$Chfdmi uael 
1.o i „Litrii directe", precum tf; 
numerele de telefon. Cel e» 
<'$tt! i11tcn;iecat, la ora ff:ra.-
1r1. rll~punde la toate întrebi.o 
rile, mdlfere1tt dt de „neplj
cute" a r fi. 

Toate ronvorbirile t elafonl
rc liÎnt i11reai.rtratc pe baricii 
ma1111etică, pentru ca. aJ>OI. 
dtrpif sl cnonramd.. să fle prc-
011llt tc:ctul pentru ziar. Nl& 
c1tt> Poslbllâ redarea ţn. intrc
gime a. unei inregfgfrcJri, d•tl 
rn IJrlca ~LI n in directă" ara la 
dfapo;;iţie spatlu mai mare, de 
:-eou1it 5 coloa.ne. 1nsd. uaeorl, 
n stcnoqramă a1un{lc la 280 de 
-..11nh1ă !„. 

Presei 

i se interzice ... 
Camera. Lorzilor, camnrr. 

superioara a parlamentului fi 
instanta judfcl.a1'ă suprcmd a 
\furii Brftanfi. •-au pronunţai 
u11potrit:a publicării in pra! 
t1 U JIOr (.'%!TOS(' din memorlJle 
fostului ofiţer aL servlctilor 
:. e c: r e t c britanice, PeCe'I' 
Wright. apartLte in Sta1cZ. V-
11de ale Americii sul> turul 
„ Spycat cher". 

1 n acest /el, ~ Tbe Guar· 
li lan". „ The Observu'' fi 
,.The Sunday Times" sfnt lm
r-1eclfoa1e să publice cele mai 

lmvortantc• caplttJ1l' din e<1r· 
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I•'" metifionotă. Cauza ? • ln 
<mrld si>rrlcillc trncrt> tf.' br1to
nlae ;,11 , acuznla de adil'lldţ; 
rll!Ullle şi t•omportomen1 ar
bitrar. 

\nlE>rwr. o curtP de apeL 
tfr~ Lmicfra hotfl.rise ci1 ptrblf: 
tatlltc 11mintflc au drepruL 4CL 
fdCO rofl'TiTI la Cll ll(hHllUl 

1 itrl h. dar nu să şi publice 
r 1 trose. 

Nl'rllulţumfte de vndicl, 
t·rle t-rel µublfca/il, cdrc cum
P<Jrtuai·a drepturirt! dt> 11utor, 
.c-au adresai Camerri 1,ord
lor. Guc:t?rnul b-rllcuw· a Jâ
cut apel şl impotrkn ltCJlărirrl 
1ui 11 trlbun<tl attlitrullan caru 

n 11t0Tlzase. la tncl'p(1tul anu
lui. puhl1ca r<'a t'tlrrH lui 

Wrla1u 11i Australfn . 

Declaraţia de la Harare 
La 1nclu•u·n •a Co11/crl11ţri. 

rn111utt>rtolc a i6riî.or 11eaU
r1l11hl ftl cfomennJI tnformaţl-
1tor Ş1 cmn1111lcatiilor. care a 
a L .,, loc lo Harare (Zlm
babrre), a fost adoptat4 o de
clnrarw in care se şubllnia::4 
ne, r~Halca t·a mijloacele de 
111/ormar r din jdrH<> respccti
n• să Jic alflşate in mod con
s11111t pr111clpfllur mlşcdrh de 
1.1·11linfcrl! ~I sd·~I inten:; ifice 
1 &>prra.rea tn vederea apllcif
r i& QCP&IO r prfncfpH. 

Oecla'l'aţla de la Harare a 
f<m adoplatd duplS 1rei zile 
cit• dezbateri, la care au par
t1<'1)>41t 80 de mtnişlrl al h1-
J11rmaţ1ilr1r. oiţi repruzentantt. 
ai Ilirilor 11ealfnlutc. pr ecum 
şi diverse organi.zatli inll!Mlfl-
1ionale. 

A <'nmm11ca ~ a. /i ascultai 
conJtilule un drept uman şi 
Mrfnl f v11da mental, s" preci
%1·azci in Declaraţf.e. adlfugin
dU·l e că hr/onnaţfa est r 'l"C&tlr
stJ «'Sentiala p<?ntru asloura
rra indcpcndcnrci şf dc>:1;0Uă
rl l narwna-11•, pentru l!l:t'rci-
1,a rt1a v ut c rli polit lcc, aao110-
m kc şi cullurale.. 

Partlc:ipantlt au reafirmat 
"""'"titalea urgl!fltd ca ţ4ril~ 
11eai111iote ,;ă se elibere:e ele 
h~1i/r d e d1•pc11de11ta aaentli~ 
l<>r de presă tran$"natlonall!. 
coopcrind Io reorganfzarea şi 
d11:1'<>ltarca propriilor sisteme 
f a hrfra.slruclurf ale informa-

Oct. El au ntbliniat imporia.n
ţn bizuirii colective pe f orfe 
proprii şi a, conrtnuMU coope-
1·dri1 rec iproce, cce<t re con
stH1fle conirfbuţi l concrete la 
<'Ore-c1" rl!a dezechll/brelor şf 
dl~rltd plor din actuala or
dlnr lnlernaţlonală hl dome
niul l1~forma1iel. IJaoorect> 
aciua.Iul sl.tfom fnternarfo11al 
al flu.rutul de i n/onnatlr ser
veşte la perpetuarea domlua
rfef ţărilor dezt•ollate a.supta 
comerţt1lul şi sal1lm burf!or 
t11tt•rnaţlonals. miniştrii a11 
sublinwt ccJ Instaurarea .uoff 
ordfnl Lntcmiaţlcmale in do
numfu1 in/orm<Jiiea t'StP pa r t e 
inteara11tc1 a hrptel 'J)entru. o 
nouli ordît1e economicii tnter
natlonalci. 

Declararf.a de la Harare 
$Ubllnla.zu dt' oxt'mrrwa, im
portanta pool-uh1j ammtlllor 
de presiJ dhr ţării<> 11ealh1iola 
în Lupta pe11tru d••coLonf.:o rc•a 
l nformaţlrl rl ('(Jttlracararca 
unor rpf.atifrf tendenţioase şt 
campo.nh a le mijloaculor dl' 
111/onnar" lmpotrl un flirilor 
nPalh1inl1>. a a ltor ntate in 
Ct'1S di> dt'zunlrare şi a mtş
că rilor di> elrbeTare naponaliJ. 

Mi nl!tfril au odrl.'$at tuturor 
m.:mbrUor mi$Ctîrli de neaU
rtll"ro ap!'lul d•• a Incuraja 
rl'latdrll1• de prc•să şi dlf u ;;a
r ea de lnjormaţ11 dfn şl in 
loo<ltura cu fd-rile ncollni.a.te. 

Arestări ilegale tn Coreea de Sud 
o„; z:ari~ll fi eminenţi mi

litau(i p1.> nr ru liberi arca. -pre
llE'I în Cor1><U1 d<' Suc! - K im 
1'01•-l1ong şi Sll;n Hong-bom , 
ront1111u.1. s6 /ie deţinuţi J4rd 
a li .sP f i lntPntor nici un 
PrOrl!.s, defl de la arcir1arca 
lor nu trecut zece luni. Acu
:a1la care li se aduce este de 

a fi pu blknt , I.o G i;cprembrlc 
198G - fn r e vilii .a. ,,Mal", or
ou.n al MlşcilrfL pt.>nlru fJ pre
s•I dl!me>rroti.<'11 - 1111 articol 
CE' 11e referea la cen.:ura Pxer
Mt1ud de ouuern. a~upra pre· 
.,el. Artico lul $ C Intitula. III 
mod J(emnificatlv. „Pre.'IO şi 
comtpîrntla puteri{" şJ lncrl
mfn"I m1burlle reprl'sh1e luate 

de out·t'rnul sud t'Orcc-an im
potrtva pre~ei, la JO octom
brie 1985 şi la tl augu5t 1986. 

Cl11e suit cei dol zf.ariştl ! 
K bn Ta t -ho110. :la rbr I 11dr 
pendent. r sLe .<ostul ;,r„şrd•n
te al A~r„•i11(fP1 7.inr1şlrlor ('l)

r1•cnl. El ~1 mal /"~ arestai 
rn !lllQllsl 19RO f1ln1l 1•llbcra1 
rn 11 " Llllbrk J•J· 1, Sll n ll"lnr,
borr '"'' membru al rom11c
li 1111 d • ('rmdurP.r(' <11 Co11.ri
l1t1lul iumrrtt n pn•11a rff 1111>
c rnrwu. , mbil zlorlşl1 lw·rt1 -
~1·rd la U{/Cllf ta dt' prtsii ,Jfop 
Dem o" pi"ld iu 191 o. cin l a
ceasta a intrai JCUI> eoni rolul 
rruimult1l atit rle 'l1epppular 
fn Coreea dP Sud. 

Libertatea 

democratiei 
" 

. 
Sl „ 

dezinformarea 
„.1\m ales aceasrli zi pe11t-ru 

a marcu labertalea a ccesului 
nostru la informaţii despre 
17uvcr11· - se ordta in 11ro
clum c1 t1a spectalil scmnatd de 
preşed11tlcle Ronald Reua.111, 
îi& 2 1ua de 16 marile. anul 
a.ci•sla. 

O r1ef rriaită Ironic a ~oartf.'I 
a J1ic11t, htSă. cn proald ma.tlo 
.„fi f(c data. publiclrăţti de 
Ca$0 All.Jă tocmai ir1 niomen
tul rn COT(' Admhn&lrOffa se. 
s1ru<ia1u sd dea uitării scan
datul " lra11aa1~" 111 care ern 
fmplrcatd. Tor lu acest scop 
nu $·0 lll'Olijut nid un mijloc 
S-a recurs. a!Jndar. la „do
:area" şt irllor fJUbllcnte. ca
mnJ lur"a f aptPlor. c11!ar la 
mlndunl. 

Păfoujenlşu1 de dczlnrol·
n:m e, neade\•ăr ::ii nă.o;coclrl 
A Pl'u\'c1cni crl?'l de încredere 
fal.i d' nc'lualD Admini-;lra
lrc", ICU bUnia:ii $1 revl~tn. 
, U. S. New~ nncl World Re-
11'" 1• Si tt><Jt <> acP:ttt•a nu sin i 
v11 fnpt 1-i>lal. At unci. rum 
riimi1t"" cu muli lrimbitatn „ori 
u libcrlillll l nformatirl ? " 

Rubncă rf!:1ll1;1tli rl 
Oomlantln t .UPU 

61 



62 

• tn fotimpinarea 
Confortnte1 liano""11" a 
part!dului şi ~ ~foi de-a 
40-a nnlversări n Re
puultcit. redoclla 2iru-u-
1u1 „Faklya" - Bi hol' 
n organiuit un concurs 
de oublJdstlcll cu llll ul: 
F IU colaboratorul nos
tru l 

rnltlată din dorlnta 
de a rrolt1.a un oonklcl 
tot mai suins cu cll1-
tor1I. de a cunoaşte 
prcocupărlle colective
lor de oameni al muncii 
dfn întregul Judet. oc
Uunea urmfireşte tol
<ICl.ata depistarea unor 
~1.lent.e. Unerl ce ,.or li 
reoomnndaU de redt1<'tle 
pentru invă1llm.intul zl
utl~tk. 

• La 26 august. n.c. 
a apărui cel de-ni 
H .000-lea numdr ol tlu.· 
rulul "Scintetau. Prin
tr-o fericită eolncidl:n\a 
evenimentul a avut loc 
cilc\•a zile după ce zin
rul impllnL-;e :;o cit- ara 
fle cxu.1t-nti\ Sincere şi 
calde fehc1t.ă.rt colegilor 
noştri, intre~ului C•llec
llv redac\ionnl. urări de 
nl8l'I SUCCt'SC io rodnica 
ŞI n~oboslta lor nctlvl
Hlte. consacrat:l lnCflp
l Ul l'll e:!<etnl)lort.1 a po
liticii partidului no!\tl·u 
de murire a <;o;:lelă\11 
socialiste mul LI lateral 
de7.voliale p<: teritoriul 
Romănlel. 

• Membr.11 sectiel n
IUtu't' a ztarulul „FIB· 
cllrB lB$uluJ" au renll
wt. 41 sollcllaren Co
miletulul .iudetean rle 
pari Id sl a Dlt"Cctlel a
Jtrloole jude-tenc. o foa
ie volantă : .• A4n"icullu-
1·.i jude1ului fnsl pe C(l· 

ordonatele n<>it revolu\ll 
itl!răre• 1n ncesl cadru 
e prew.ntală pe Iar~ 
experlent.a P07.lllvă do
btndltă de unllAtl ieşe
ne. activitatea de;;făsu· 
r.otă <le onmenii m uncit 
pcnlru traducerea in 
\·lată a sarcmllor rele· 
site dl n cu\'1nUiroo 
t<>v.arlişulul Nicolae 
Ceauşescu la Consflllu
lrea cu acUvul de PQr
tid $1 CA.drele de bazll 
d in ai?rlculturA. 

• La S ibiu. intre 3-
!i sep tembrie s -au d cs
tnşurnt luerdrUe celei 

de a Xl-a edilii a co
loc,·hlor re\•lstei „ Tran
~llvonia ", avind o lemu 
de mare actualitate : 
~ Rt>Sponsubilltal!. exl
gt>nlfi. profesionalism fn 
crlt le., lilerară roma
nească contemporană• . 
La colocviu au pnrtick
pnl cn Invitau Mircea 
Znclu, Ale.xnndru Geor
ge, Ecaterina •parălun-

gQ. Jon P op, Mnrln 
:vllncu Dolna Uricarlu, 
I.aurenliU U11Ci, An-

• A apărut alma
nahul ,.feb hab·s 1u 
(F'\'rlca - t·utiU\.1 cu 
"omori> - uflnt n<'Um 
Jn etli\lu n ol•a - al 
reviste! braşovene „Kar
patenrundschau·. E.'ll<! 
\•orbu 1le r1 ollcnrli1-
nlnrnnl1h struelurnl."1 
pi• anul <icolar l!lB7-
tllB8. rle<ll<'alii cl<·\'ilor 
din <'idul i,:imnrizrnt şl 
ht ~nl. 

• Dbllnsn 
cola bor.i toare 

noasln'i 
ilioora 

PE SCURT 
de la noi 

ton Cosma. Conswntln 
Barbu. 

• Re\•ls~ „Orb.oul " 
din 'l'lrrdşoarn a edit.al 
un supliment - •• Ori
zont şcolar" - dedicat 
Thbcre.l naţionale de 
crMtle Mterarii ~tru 
elevi „Excelslo1· ". 

• A apdrut în acest 
prag de toamnă edlliR 
de vnri'i.-lorunnă 1987 a 
almanahului ,.Realitatea. 
iluslr:ili". edltal de re
vllita "COntempManut·•. 
Aş.a .cum precl"Ze.:ni1 
reruJz3tortl săi. publlca
tin a fost concepută ~ 
un „almannh al Mtpt!r
lnthre'lor, pe c::iTe ne-tun 
slrăduU !W-1 reallzăm 
ca un superlMlv o.J al 
m nnnhurllor". D1lrim 
colegilor no~trl cu a
censta să Iie şi oplnla 
cll i tC>t·ilo.r ! 

• La Edit~ MHl
lară. •Platon Pardlu pu
bl.că romanul $C!l'lsorlle 
\•enf'llcne. 

• Redactla zuwulul 
,,Stcn~ul roşu•• - !111-
cliµ a edi*al dolii~ fnt 
volante : „Yocun\a mn
re' ' (renllzalor lo.m Fr 
nnt'he) şi „Tonmno n
grlcolA '8'7" Creallzalnr 
Constantin Nnncu). 1\
mtncloul'i publicntiilc 
au foi,l ilustt·ntc <'li 

fotoirrafii semnat<' Llt> 
Con'>t.inlin Bun.uc. 

t\ \•ram. cundUC'iiloarea 
colectlvulu1 de grnm.o
t1cu al Jns11tutUlui de 
hngvislic.J din Bucu
reşU. şi-a 1·eun1t in vo
lumul Problemo ate 
exprimării corecte nrtl
colele publicate i n tre 
1954 sl t9SO. Inclusiv in 
re\•asta noa.s11·ă. Cartea. 
deosebit. de inslrut•tlvă 
pentru toti <:el ce n<' 
indcletn iel m cu scrisul. 
a apărut la Editura A 
Cl\demlei R. S. Romii
'lln. 

• Fellcilăr l şi urări 
de lrnlnlce sucr.„se în 
muncli, noului rednclor
şef adjunct al ziarului 
.. Drapelul roşu •1 - Ti
mls. Corneliu Popovloil 

• CQlE!clJvul gazetei 
„Bnnalske oovlnc" din 
Tlmlsoarn a fitc .n o 
vl.dtli de documentAre 
ln C A.P Topolovă1u 
f.:lnre. unde a nvut 
rodnice schimburi de o
pinii cu preşedintele u
nltf1tii. .cu membri rnn-
1wrntorl. specinllşli. 
precum !ii cu cititori 
ni publlcaUei. 

• La &liluta Io n 
Croon~ă au at>ărut re
ct-nl două volume scm
M le de stazei.ari orii
denl : PB.Slre dt> lut 
<oon~<i!lrl sl nuvelcl <le 
Domokos Ester si GrA· 
dlna miraculoas!i (\•er
i.url) de Fabian Emtrrlc. 

• Z larlcrtul Mireel 
Novac este au torul u 
nul volum dl! POVt!'a 
pentru COPH. Pe 
şi oceune. npă1-ut 
<'t·n• in Ecl\tu1u 
Crt•anRă. 

• Dfoloturl ln 
11ltttonrc dn<.pr„ lu 
in cnre tr l'ilm r.-;te t 
tlul voluinulut 111.' ln 
ter,·iuri cu pc•t";ona)I 
t.J\f din ~f Prn munnl şi 
rrt'n\lei 1le pc toa'* 
<'Ontlnentete. semm1t i.ft 
c<>leAul nostru Vlonl 

lli\1tcnn. 

• Cunoscut. tndeo
'ieba în ultima \•rome. 
C3 publicist şi PMZ&tor, 
Iulian Ne.acsu este l)re

U>nt tn llbrill'il c•1 o se
lcc-tle de micropoeme 
nmnlteo <iub litiul Ma
ria dc,o dpadl . 

• Mircea 
c;cf ele -.ecţ!P 1n re. 
dnr\ln :rlarulul _.ln•la• 
te" - Dolj, l'""' au
torul Yolumulul ilP re
portaje ,.Locuri tl 
Jexcodc Io nordul Ol• 
teniei" . 

• La Cfi1.lcrllle d& 
u rtl'\ u le zlnrulul „Stea• 
i:ul ro-şu" - Ou<':iU, 11 
fo<;l deo;chlw o exp<nl· 
\I<! rfo plclură "'emnalA 
ele Grori:?c ~IOC"nnu. Un 
\lctnllu dt>mn de ron
semn.'lt : oină in pre
zent acelasl s~1t1u PI• 
d ulse 'lucrAr1le ml· 
cilor elevi al pirt~ 
rului-profesor. 

• Gheor1be Tomo-
ro1ro. rcdactor-~cl ad· 
jUOCL l a „Drnpel•JI roşu" 
- 'rtmlş. şi ron Uhru, 
rl'dactor de rubrlcu la 
l'lcel4$l cotldlan. ~u fO!lt 
c:f1rbl\ tori\I de colegii d~ 
rcdac1 lt! cu pr!Jejul 
pensionării Le ură.m anl 
multi. c:ăoJtate şi „ 11A 
le fntil olm in continua
re ~mnlltunle in pagi· 
nlle ziarului. 



• i\ ap.irut, la ecU
fl&ra Qrl&.lo-'>Ct , volumul 
dr 111cmorlalU>t icA „~,? 

roletar la "Flgaro , 
' ... ft„t de Mlch cl- P. 
~„„... I . 
lfl&Dl('lel. J\Utoru a in-
•ral umlntea celui de-al 
doih:.'l r:JLbol mondial 
ln ri,'()nc\1a c:unosculu
iuJ :r.1nr frnnce~. dato
ril.'I lui rran~Olli Mnu
rlur. 1n prezent ziaris
tul Hnmelc.-t este In 
vir tll de i9 de am 

8 La 1uceputul ace:.
IUI .n. 14 mllloillle de 
1r1~pcctator1 americani 
a u nzll)JUl '1t! canalul 
-Dl~l'OVCr) ", limp de o 
,,.\ptan1ini\. emuilunl ale 
1cle,•1r.1un11 :>ov1ellce 
rrun:.mlse prin cablu. 
,\curdul. Lnchelat cu 
fi rmo .iniedcană „Or
blut•·. n prc\'ăzut 62 de 
ur~ de cmlsle. Abonaţii 
r;snalulu1 au putut ur
nl!n 1n emis:!unUe so
v1c: c<' şhrl. piese de 
tttatru. desene animnte 
şt lntrecerl spo11lve. 

• Biroul Federn\iel 
lnltrn.tllonale n. Zlarlş
lllur (F.l.J.) l-a desem
n.11 pe Aldan Wbllc, 
f u:;\ lr~orler al Slndl
cat.ilui Na~1onnl ol Zla
ri)hlor (N.U.J.) din 
Mw-ea Bni.anle şi l r
Ltnda in tunc\la de se
cruw {>eneral al Fede
ru\ tel. EJ ii StJccede da
nt zuh11 Hans Larsen. 
Whtle an.• 36 <.le ani, 
!'·il nascul la Derry (Ir
landu de Nord) are oa
I 1«1MJILate Irlandeza şi 
b1ilJ nlc6 , I a Intrat tn 
ilun-.tlcâ în 1968. lu
cr nll la „ T ho Guar
dlan ·· din Londn1. 

• RadluteJe,•izlun® 
ll11llani (RAJ) real!Zt'a-
7" 1n PrC?.ent o adnpla
' P~n·ru micul ecran 
dupa l't!lebra •. Dl\•ln11 
Comedie" a lut Dante 
~.ghicii. Sinl prevă7.U
l1. 100 tic episoade, clte 
un up1s11d pentru Ueca· 
re cint ni poemului. Se
rirllul u1·m~ a il p~
?.Ull;il în pnmele trei 
luni ale anului v!lto1·. 

• r.a ummuJ aton 
lolt·.tn.1\(onal al uomu
nlcaţlllor Prin cablu şi 
'1leli( de la Lonc1ro, 
!.l'l:tctatea japoneză 
„l\latsubJtn" şi !Irma a -

mer1cnn5 „com at" au 
prc1.cnl:tt un nou tip de 
ontend pentru reeep-
11orurea transm.s11lor 
l\•. prln satelit. De o
bicei. fn acest t;OOP se 
rolo..~.~ antene parabo-
1 l<:c, pretentioase ln e
xeou1ie. Noul tm este 
n anlen(l plană. muJt 11\31 
wur de montai şi de o
rten IJLl. Eo l.'Stt> format li 
dintr·() mult lfudlne de 
ar1tene de mici dlmen
si un1. St!mnalele lur in
sum1ndu-se Ja Ieşire. 

flhnulu1 Şi TeleviziunJi 
<11: lu BradJC1rd, 

• Un seriaJ de G ore 
alestlnal ldevl2Junll, a
vlnd ca subiect vi~ţa 
tuf Hemingway, este un 
proiect CaJ't! şi-n ~ăslt 
deJU nclorll princlpall : 
S1ac~ Keach (în rolul 
lui Hemlnnway) şi p;i
mel" Recd (ln r(')lul ul
timei sale soţii). stabl
lmdu-se s1 locurlle de 
ltlmare - ACrlcn. Spa
nia. Amerlcu, Italia 

PE SCURT 
in toate lumea 

Dlmcn.i-1unilc! lor : 2 cm 
gruslme $1 între 35 şi 
i:! cm pe l aturi. 

• ln rcda-0\ia .ziaru
lui „ 'ew l:'.ork Times" 
a to:.t interili CumaluJ, 
c.l~t 40 lu sută din tre 
zlfmştli sltl sînt fumâ
lul'I. Noul director exe
cutiv al zJarului, Ma x 
1:-·rankel. a anunţat cA 
vn renunţa Ja pipa lui. 

• Primele emisiuni 
de tclcvl1tune au fost 
ln ms mlse cu r eculadta
lc1 ln l\lllrea Brllanle, ln 
urmă cu 50 de IUll. So
cietatea de <;lat B.B.C. 
a fosl inrnntntl1 în 
anul 1022 şi o oont'U-
1·ea1.n acum soctetAtlle 
c~1merclnJe l.B.A. (in-
Illntatll tn 1954) şi 
r:r.v. 

• Cu prilejul im,Pll· 
nlrli a 25 d e aru d o la 
aparllla pr imului numlr 
al rcvlslt'i britanice 
- 'l'hc unday Time „. 
rcdactiu a sol!cltaL ::;li 
se lrlmltl\ fotograti1 ca
rt: sii 1ll.l.'llre1.e geniul 
brftunlc. Re\·i~la publl
cn fnlui.:rafll ale un'lr 
m1u·1 p~·rsonalltă\t. cum 
sini Lnurence Oli\•ier, 
Alee Gulness. John 
Schle. lnger, Harold 
Plnter ş a. f'otografllle 
au rost prezentate aix>i 
şi in cadrul unei expo-
1.1U1 speciale la Mu7.eul 
Nat lt)naJ n1 Fotogrnllel, 

Dala prcm1tUet - aprl
he 1988. 

• Potrivii dale.lor 
tuml~a&e tic presa vcsl
,ermanil, m R. F. Oer
•~nla actione.ază circa 
200 de grupUri ncorns
cisre. cu 22.000 de mem
bru. Ace!\ta.'l ed.1~7.ă o 
sutli tle z!ure ş l reviste 
cu ron\}nUl f.nseu•t. 
„Der Spiegel• const.at:l 
cil orice „"lnterdlctllh 
pen Ll'u activi t.atea nE'O
nazl:>ul s-nu dcwed!t 
?.ndarn!C'P" 

• Ou ln cepe.re d e la 
25 mal a.o.. „lntcrna
tlonal Herald Tribune''. 
cotidian in Umba en
~lezlt dlfWA1t in UW d1: 
Ili ri. C-\tle tipărit sl la 
Rt>ma. t niU~lJv.a col n· 
cldt.> cu împlinirea a „ sulă de ani de lJ 
fonda.ren ziarului. Pjml 
.icum. L'<llli.a dcstlnmu 
Italiei era t.lpări{ll la 
Zurich şi aJungea l.:i 
Roma cu a\•ionul. Ttra
Jul zfa.rulUi estl' de 
170 OOO de ~xemplare sl 
este tipărit Ul tion~ 
K•>njl, Sin~porc. Mia
rni, Londra. Ziîrlch Şi 
Mnrsllln. „I H'l'" \'StC 
primul l'.lu.r inlernnUo
rud tip.tril in Italia. Po
f!inile MtldlonuluJ sîn l 
tl'lmlse. vi.a satelit. ln 
!icc.rre :.eara la Qra 23 
tle l:t P.aris. unde-st '1T" 
tied ul dlrectia sl reda<-~ 
t1a 1.-i tipo~rafi3 . .Stum
pn Quot1dllln3" d lf'I 
Re> ma. 

• „Nihon Kclul 
'ihlmbun ". unul din 
celt' maJ mari zinn fi. 
n1U1cfare din Je.p0nla. 
<'U un t r.ai dP 2.5 m•· 
lloont' de exemplare. 
l'tile ll1>firit de la t h i· 
lle a.c. sl in Olond.R. 
de cfllre pubUcntln 
„Llmburgs Daghlad" 
Edllln este dl~tr!buil!'\ 
in Europa ()C(:jdentală. 
Afnca şi O~entul :'.'flJ
loclu. inlr-un t•™ i.11-
nlc de 15-2(J OOO de 
exempl~re DaLor!ld dl
le.ren Ici de rus or.ar 
edltla cur<>pe;mă aooTe 
cu o jum!\1.ate de z1 

mai cle1treme decit c
dltlo J~i»ne1.U. Pni;inl
lc gow eiabor...ite l\int 
h·ani.mi:;e dln Tokio 
sp:-c Ellrl'•JXl, \'Ul S.U.A 
prin :.stelll 

• rotrlvit recom:lll
al:lrllor ContCresulul aJ 
Vll- lt'n aJ "nJunll Zla
rl~ I ilor Bulirarf. eonrlu
Cl'l'C.l Clr~n12.:1bel nro
r~lon.nJe n colo.ulor din 
t.:irn veci nli a dl'<:!." 
creorc..1 unnr c-l mll'lll cc 
t1e t·or ocupa dP u1•in.'\
tJnrele domenii : crc.n
lle SI J)reJ(l'tt !ren cadr•'
lm• : prubleme or~n1· 
1,alt1rlco - pro(e-;.on:1 t~: 
Premieri : acllvl1.nte S<>· 
c!ală $t de odihnii : 
probleme lnternat1M.l
le; primiri de nlli mem
bri ; b.120 m!! lrrU1lă a 
m1Jlo.:icc!nr de C'!>munl
O.'lTe în masă ; proble
me de l'lkâ ziaristld\. 
A to.c;t organf7.at. tol
c>dotll. sl Fondul de 
l"renl(l• ol Uniunii Zw
rlşUh,;r. 

• s-au împlinit 50 
de ani de l.n ao.1rlt1:i 
primului nurru\r al s(1P
lftmlTIJlului •• Urutv•-. 
organ al Partidului Co
munist din Irlanda. 

• Decernate tradiţio
nal de Unh'ersitnten 
calJrornfa (S.U.A.). pre
miilt- Pulit~er pentru 
zlaristkli nu revenit in 
<tccst on lui Michael 
Poks de ln „Los Ange
les Times „ pentru arll
c:olelc sale dc.,pre sltua
lla drt.unalit'ă din AfJ·f
l'a de Sud. precum ş! 

lui le\•e Twomc~ . oen
tl"U cel mol bun renor
f.:lJ. 
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I. C. P. E. 
. 
an sistemul 

fn mod !iresc, datorltli po
zlliel sale ş1 a rezultatelor ob-
1tnulc. l.C.P.E. de\lne un lot' 
prlorllnr în dezvoltarea ştlln
\el şi tehnicu electrotehnice 
in cadrul M1n1sterulul Inel 1s
t rlcl Electrotehnice (M.1.El.). 

Accastii postura Implică 
re.-;ponsablUtli ~I şi sarci ni deo
~ebite. rea limbile numa\ 
printr-un eJ'orl sus11nut şi 
prin contacte dlrecle cu 
factorii responsnb!Ji din sis
temul învâ\ăminl-cercetare
produc\ie-l'XPOt'i. int ruclt. aşo 
cum este binecunoscut. ccrce
lllrea nu reprezintă numai 
crenUe. ci cu mult mal mult, 
ndscii aplicaţie.. eficientu. com
pclllle. 

ln afara relatlllor de subor
donare fată de mlnlRter şi de 
cr..ordonarea asigurată de Clln
slllul Na\ional pentnu Stlln\.l\ 
sl Tehnologie (C .N.S.T.~ sl de 
t n!'i lilulul Central penln1 Elec
h,,t"hnkă (1 C.Et \. t .C P.E 
inlrellne 'relat ii strin~„ de co
lubornre sau illrectlonare cu 
o serie de or~ane cu respon
!'i:ibllltăll din sistemul de cer
~etare nalionnl. 

Astfel. ~ linin st!lndMdl?.n-

INSTITUTUL DE CERCETARE 
ŞI INGI 

TEHNOLOGICĂ PENTRU ELECTROTE 

de cercetare naţional şi internaţional 
rii elcd:rotehnlce. lnsUluluJ 
coordonează acllvllalea de 
sl.<ln dardlzare la n ivelul mj
nislcrului prin Institu tul Ro
man de SlandnrdlT.are (Lfi.S.) 
In acelaşi Ump. in cadrul 
T.C.P .E. îşi desHl$<>nr..1 acth•l
lalea Seci·elarlntuJ Comitetu
lu i Electrot.ehn1c R om A n 
(C.E.R.). membru aJ C.E.I -
orfilan mondlnl de standardl
Wl'e din ramură. t n acest fel 
standardele na\ ionnle pot 11 
allniate prevederilor din stan
dardele CE.I .. produsele rea
lizate f iind la n ivelul celor 
mal r ecente exigente tehnice. 

I n ce pri veşle cercetarea 
pen lro l!labrwarca de produ~e 
şi t.ehnolo.!Jil noi. speclnliSlli 
lnsUlutulul colabol'ează cu 
o:ltedrele <IP î nv/Hlimi nt 1'HOt'

rlor. cu institutele sl ce:n trele 
de cercetare slllnt lfidl sl ln
gine:rie tehnologicl'1 din re
leaua C.N.S T .. precum şi in 
mod dlrcl'l cu centrele de cer-
cel nre uzinalii. 

Peste hotare. de un inall 
prestigiu este pnrtlclparea 
t .c _p.E. Ui Progrnmul Natlu
nilor Unite pentru Dezvolta
re. în standardl?.art'a ell!Cll'O-

1ehn!M pri n Comisia "Elect.ro
lchnlcl'l Jntcrna\ionnlâ şi co
ne~ă. prm Orl:nniza~ la Intcr
naUon.illn de Standardizare 
(l.S.0 .) . 

Oe a~emenea. contribuili va
loroa~e nducc 1.C.P.E. in ca
drul Conslliulul de Ajutor 
Economic Reciproc CC.A.E.R.), 
in c.-iurul C6n Cer lntel Tnternn
tlonale de mari reţe.le elec
trice de iruiltti tensiune sau 
ol lnroi-mtlril ~t i ln\IC~<-e s1 
lehnJ.re oonlru electroteh
nică . 

Legii1urlle şi relnUile şiUn
rncc Interne şi lnterneUoM
le. corelate cu laborioasa ac
li\•il.'1te de c~cetare ştiinţi
fică desfiişurolă in Institut. au 
condus IR angrenarea specla
l istrlo1· oostrl ln rez.ol\'ari le
gnte de upnral\1rn electronici'\ 
specl<l\ll~<tlfi. crlo,nenre. 111-olloo
tll a le clmpul uJ gi·.wl'taţlonal. 
ma~nellsm. materiale cerami
ce si num~oase alle domenii 
ce preocupil foruri sUtntifice 
1n1em.'1\ion.ile. :iz.I. r>enlru lm
plinlrlle de miine. 

Init. Ilie POPESCU 
cercellitnr shln\ltlc pr incipal 

I 



Creaţiile româneşti din domeniile tehnice „de virf" 
mondial de valori circuitul A 

ID 

... 
Convorbire cu tovarăşa ANGELA VOICILĂ, 

adjunct al miniistruhri industriei electrotehnice 

_ JHinistcruhd dumne4 vcxut·r4 li 
tin sarcini complexe tn domeniu? 

:Opcrclrll inten1attonale fi expor
tultii. FHnd, prln sped/ leul sdu _te
llllllic - clcctrot t.?hnică, electroniccJ, 
mo.ştnl-uneltc - 111n m hJfst.er al 'T'a· 
111urflor de avangardd ale 7'1'oOresu
lui tc/u1ico-industrl11L din zilele 
llOCl&lre, vă r11gdm sd preciz4ţi care 
tlf• obi('divuL central pe care it 
1.,qă in uderc in acţiuM4 de pro
movare 11 colabordrU fi de sttmu
llrc activă a. valori/kclrl i plenare 
~ plan interna1ional ci inteligeTifel 
r.hufcu-~Cfinţiflce proprii ? 

- Vorbind de nevoln CructlLicărll 
superlOArc a sporurilor de lntell
s;enţă i:imagazlnate tn fiecare pro
d\15 sal• lehnologle nouă, trebuie sA 
sncJzăm. de la bun !ocepul c:li. m'\I 
ales tlomenli cum slnt cele ale ml-
1ll&letulUI noslru. oferă [n acest sens 
multiple po:sll>lliUlţl. Electrotehnica 
şi d1Jclronlca, mnşlnlle-uneHe stnt 
1«lo:irc: care, oferind prin ele fn-
6Cle un exemplu de ceea ce reprc
rlntA cre~lerea proPOrtlei de gtn
dlre, de efort Intelectual creator 
lntr-un produs nou - precum 'ii de 
reducere corcsounzliloare a consu
murilor mnlerlnle sl enel'getlce -
pnrliclnA. totod:i tr.. l:i ri<lli:nrcl\ in 
aenernt R nonderll lnleUixentel în 
produwle celorlalte domenii îte ho;i:li 
nlc lndu~triei. EleclrotehnlcA i-l e
lc<'lronlcn - care este, ln !nnl tnl 
eleclrolchnicli, dar a „curf'nllfor 
Rlabl" - ca i;i ramura moc;lnHor
unl'llc.- contribuie tn buni\ ml\c:url\ 
la modernl7.a1'ea 11i rrcc:lerr:i v n ll'lrll 
nrOl'lu!l!'lor. lnslnlntiilor. cch lo'> m!'n
tetor. Pentru Ilustrare. amlnkţc 
ll'ndlnla. unnnlm recunoscutli. de 
1>Jttlroni1.Are. nrecum şi pe cen <'le 
aut<1malivir~ şi robotizare. Mai Mn
cret vni tun drept e.xemolu sft.!rn 
forajului oelrollfer. domeniu in care 
tora noastrA nre. de multli vremC'. 
l"l?CUnti!lcute şi prestigioase pţiorl
tătt - unde aspcclele principale de 
c•onfrunlare. in care i:e decide de 
Cnpt compctilivll.alea echipamente
lor. sint astiizl nu atll cele meca
nice, cit mai ales cele legale de in
stalallile de comandă electronică şi 
control. de? actionore eleclrică. 
Acop~rlnd sectoare ce se includ 

dom~nlilor „de vtrC" oJe progresu-

lui tehnic conlempornn, ministerul 
nusll'U promovează larg, util pe plan 
inleru cit şi lnlcrnn\ional. produse 
sneci fke de un ridicat nivel tehnic 
şi cali~ahv, cu o adevărată unlver
SRlllnle in ccen ce priveşte apllca
\llle. De alLCel. in general electro
tehnica şi electronica, ma.şirule-
unelte. ca domenii activ purl'ăloare 
de progres tehnic. oferă în prezent 
produse i,i inslala\li mult căutate pe 
plata 1nternaUonalA. de 1·egulă com
plex&? ~i, inerent. phlllle mai scump. 
Datorit& polUicil sale inteteple şi 
prevrlZiitoare. t.a1·.i1 noaslră dispune 
in ace$le sectoAre de o lradlţlc vn
loronsll - conc1·ellzatli in dotări 
nmple şi modeme. într-o experlen\ă 
tehnoloit icA bogatll si o comoetenlă 
a cadrelor dovedilii de acum nrin 
numeroase breovete sl orlorttăti -
precum şi dr forte tehnico-sllin\Hlcc 
şi productive tn măsurii să rezolv" 
comule!te şi amQHloa:se prolecte de 
profil. 

- Cum ·ed<'tl <'forturile dP lntc
(n'nre mai vie <1 crcatillor tehnlcn· 
~tilntfffre romtineştL a orndusPlt>r 
noi rlln aaemPnca domenii nr ttunn
"""'M !n circuitul mondial de va
lon ? 

- Amln!(':im la incPn11t "" sQO· 
rir.-.;a nnnrl»r'i inl"llV"OIPi tnrm·nn-
r ''" in "rnrluc; Ac: vTN\ sli nnrru" 
C'C'nilnuin<l aceaslJi icice. cll nluc:•rl 
rit• ineeniozitol<" c:i nrlelnnlllata .!!tl
ln\iflcă I lehn!C'fl din oroilusul no11 
i'le orofil con!„Utuln d0:1r o pode -
P <!reoi cleo'>eblt de lmnnrtanlă. in· 
dlspensal:;lllii - I\ soorului de lnll'
lil!t'nlă malerlall.1.o!A in ncea.<>ta. O 
altă pnrle - care trebule şi en 
mull ampllncat6 - se referă la 
inltiaLrva origln<1Ui si Inventivitatea 
1le pe întregul parcurs nl ciclului de 
creare şi [iMll7..are a noilor solu~ll. 
iucluslv de ln lansarea şi promova
ren lor largu şi avantajoasă în 
i:chlmbul şi clrcultul mondial de 
valori. 

Desigur, realiză.rile inventlvitălll 
şi origlnalită\ll tehnice sint condl
lionale esenţial astAzi de e1Jcienlă 
'JI econoinicil.ale. Aceasta înseamnă 
că uebule să se llnll seama şi de 
exlslenia condiţiilor de reallzare a 
unei Idei noi, ingenioase. Deci, totul 

este sâ al o Idee nouă. vuloroasi\, 
exact in momentul in care trebuie 
ş a clnd se întrunesc conditille op. 
liane dt! reall.Gnre eCcctivă a el. 

- Pledaţi pentru va lorl/fc<irea 
ma.i ausţinuta şi ln jorme cit ma i 
intelige11te o anumitor zone de co
operare? 

- Desigur. Vorblnd despre co
(lperare, eonslder că putem face 
încă muU pentru valorl1icarea plc.'
n&ră a luluror POSlbUitllţ! lor pe care 
ea le orerll in domeniile noastre. 
Cu otit mal mult cu cit acestea i;lnt 
larg stimulate de politica acluall\ a 
ţării noastre, de înţelegerile şi con
venUHe de colaborare semnate la 
11lval înalt De pUdn. se PQt rrucll
Cica în mal mare măsurii şi mol 
larg puslbi11Ultlle oferlle Cle colabfl
rarea cllrecUi prin schimb echlva
l1>nt nevnlu~ar. concretizaJe de fn
t„lee:etilc convenite ln nivelul co
mi9il11)r e:uvernnmentnle mixte bl
lnteraJc. Avlnd în Yedt>re ramuri de 
nvun~ardi\ cum !:int eleclMtehnlcn. 
rlrclror.ica. maslnlle-11n„11e. <:" lm
n11nt> cu ntlt ml\I mult frurlifknre, 
tiP ol;;n url <:unrrioarP. nlc.>n:ir. ~ 

"" "'"'' "jelor :icc<ilor relnlii ncvnlu
t n„„ 

- A111>ti fn 1•rrf„r„ nnumfl<> 011t"
,.„,7""'" rfrrrl•·„ J" fl('l'C't ern e !I"" 
l'.H>rfmfltl rfn" ~ ll11P1P rl'f1PC'tff tfl' 
n-inripiu" Puteţi o/t>rf un e.rcm
plu? 

- Mii voi referi. de ollc1~. ta dn
m <>nlul no;l1?11rllril cnli'tntlvC' ,, , 
nnmmlfo ;i lntormnilei dnr.umentnre 
tir -;oeclalilnle. domeniu fn care re
IHLhl<' nevralutnre au sl fnceout s!i-st 
drwec1ea\rl'i eCiclenta. Cel oulin a
ceasta este sltuatla tn cadrul mi
nisterului nnslru. cnre, numai fn cel 
mnl verhl lrislllut dln domeniul e
leclrotohnlcll, dis pune de valori ln
t•n·mn~iona le apreciabile: ao llOO de 
c•iit•li ŞI b'<llale de prestigiu. 90 000 
rnvL„te. l~ze de doctorat. comunl
r1'irl s1 rnoonrlc ştlin(iCice etc. Tot 
o ld exist~i relalll de colaborore şi 
schimb interblblloleci cu peste o 
i;ulă de wiilâli de oroCil din tnrli şl 
de peste hotare. Dupu cum ştiţi . 
dlncolo de anumile. restl'ic~il ce tto 
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de lmlo)lica~ille actualei „explozii 
lnfonmation~e ·•. de creşterea verLl
gln<>asA a fondului de date no!. de 
~pol'irea numărului cârlllo1· şJ revis
telor de prom care apnr in lume, 
în acest d omeniu mnl Intervin şi 
cuslurUe lo l mnl ridicate. Preţul ln 
formutld documentare speclall7.nte 
pe pJn11 lntcrna1ionnl este lol mel 
mure, insuş1 cQ:.lul cărUI şl re\·lslcl 
lt•hnlco-şllln\lflcc Clinci. ln gt'nernl, 
lot mai 1·id1cnt. De acCt?a, tn cndi-ul 
minisle1·ulul noi. Iru s-nu lnittal. în 
o;peclnl in ultimele douii de<:cnii. o 
serie de acUuni menile st'i-i uJute 
pe specialişti ln depuslrea nce);tul 
• handicap inCormaţional". Inclusiv 
prin tolo iren mai ~usUnutl\ n 
i;ch1mburllor pe bnze nevalulare. 
Astfel. s-au ~hnwoltal raporturi bl
lnl<'• ale dh"ecle pdn schimb C?Chl
vnh;.ll ncvalutar privind schim!>u-
1 llc si.;tem'lllce de surse de lnfor
murc şi dorumcnt.nrt' şi d<!> ~mccln
U5ll in domeniu, pc bnzn cii rol'U 11e 
complelenz.i lără lnvestltH. chlur 
e\•lllndu-se chclluletrle \lalutnro, co
l~•·tllle lnCo1 mativ-documcnlare 
proprii. T•,fodalil, creurea de sis
teme de informare şi documenlnre 
spcclnllzale aslstnle de cnlculalorul 
electronic - nşa cum csle cel dln
lil fl5ll'm de Informare şi documen
tare oulomatlzal pentru rnmurn c
leclrolehnkii, creat la I.C.P.E.-Bucu
rt>sl i - a !gură Mi poslbili1litl . su
l'>Crloarl'. de soluUonare n p l'Oblemei 
lnformli rii documentare de spcclntl
lnlC!. Pdn relulllle de coopcxare bi
lntcrnlă pe bazu nevnlutarA se pol 
reah1.a :>chlmburl reciproce masive 
de: Informaţii şi dale de specinUtnte 
inregl&trate pe bnndO magnetica. 

- Aţi folosit de mat multe ori 
cxmcsla „informare doCtLmentard 
speclnlfzatli". Dm intlmplare sau ci
ceast4 jarmul4 conţine tm sens a-
nume pe ca1'e aţi dorit s4-I sublf
nlcitt? 

- Eslo o cxpresle de acum con
sncrală, cnre clisllnge Informarea 
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ceneran de cea stricl proUlată . Jn
(Ot'11\alhle şi dalele cu caracter ge
neral slnt uUle mai ales in vederea 
txtlnderil orlzon lului de cunoaştere 
în ccneral, in vreme ce informa\la 
documentai ă spî!clall:tnh\ prezintă 
un Interes acut1 Imediat. Aceasta 
C'lle strict lndlspensabill'i spcclalls
lul\ll de asHlzl, antrenat efectiv in 
cL1111inşterc<1 dclnllalti şi solulionarca 
p1·actkA a unei anumite prol>lcme 
sau teme concrete. De aceea, ea 
l'Sle foarte căutat.A şi se ptatesle la 
un preţ tot mal ridicol pe plan ln
lcma\lonal. Oe uic1 şi Importanţo 
speciala a slslemelo1· de inCormire 
şi documentare modt>rne asiştnte de 
calculalorul eledronic. care. în con
dhllle an1l~nsPi vcrll,,.l non.<;0 rle 
dale şi rc7.ullnte noi. rllmln i;lnlnl· 
l'\?ll' ce uermll stăpinlre$1 ooeratio
noUI a !luxului de intormatll. De 
altfel, in pl'e~cnt. numai in acest 
mod se pol uslguru, sistematic şi 
or.crnth. ln!ormn\llle şi dalele spe
cializate necesare în cert.-etarc şi 
p1 olo?clare, ln productle şi lnvă\A
mtnlul de prom, in rindurile spe
clolişlllor din io1·ur lle centtn)c de 
nvl~nrc şi conlroL Pentru a Ci mai 
convi ngătoare. vol aminti dl sistemul 
nutomnllail de Informare şi docu
mentare specializat pentru electro
tehnică de la J.C.-P.E.-Bucureşll -
ci.re apJoalează trei mari m asive 
de date: de lnforma\11 blbliograticc 
(cu pei.te 260 OOO de inrcglslrlil'I), c~e 
brevele sp!!clfice (cu peste 1,5 mt
lionne inreglslri'lrl), de standa1·de şi 
norme de proru - oferă, in n ici 
două ore o blbliograiie cc acoperă 
orice te::nalidi din domenlu. De a
~emenE:i. penlt•a fi ecare din sulele 
de tit luri otcrile de o aslCel de bi
bliografie spcclnllzallt se redA, ală
turi de ,dalele curente despre r es
pectiva sur..ă (autor. tara de apa
ri\!<'. limba etc.), o bnleiere a con
!lnu lulul rc:spcclivel surse prin ter
meni descriptori şi un scUl'l rciu
n·at esciitialluit. 

- Mai puteţi mcnţfoao 
teren /ertU cU! schimburi 
rclrl pe baza nelJ(l;lutare.? 
/ormaii de existenta ln 
nislerufai dumnMvoaalr4 
f nittativc: $1 actiut1i vat 
linia realizdrll şi achhn 
Jfl mc tcl1 ulcv-ştlinll!iu 
metraj. 

- Se constată o cr 
portantei tllmulul de 
p1·omov.H"ca noilor solu\ll 
l11i;ll, di.r occst ciomcnlu 
rare şi schimb Lrebule 
lren,.:u lui complexitate, 
divPri.ll:'lt(;IJ de lipurl de 
nce:>l g~n. Exl:;tă mal in 
pl\1·1le l<·gale de Introdu 
t lnclel'c<l Coloshii ih nctl 
ccrcela~c şi ln productie a 
lor cine-foto (de pildă, 
m.'1rlre„ unor fenomene fi 
fonrte rapide sau fonrte I 
al do11en rlnd, a apărut 
!crează rapid genul de ft 
\llce. c.are pot completa 
licenlele noi ce se len11 
vin, apoi. filmele tehnico-
do lnrormnre şi cele de pr 
sl reclamă lehnlco-ştiln 
Jn::titulul de cercetare ştii 
in~lnerit! tehnologică pentru 
tehnica din Bucure$tl s-
znt mnl multe a.'lemenea 
lemntic1 ce reprezlnUl 
romimeşti de presllgJu ln 
mii tipuri de motoare şl 
acllonare pentru roboti '1 
nni tipuri de ma\erlale şl 
uz specific s1 general, su'" 
nerg!e neconvenlionale etc. 

- Trebuie scl in fcle04M 
pcrspect ivcJ, u11a din c 
~ore ale valorijicilrfl sup 
vo11ibilitdCilor o/erfte de c 
fnternaţional4 $1 de neoofo 
litrii e:tporturflor Tilmtne 
<'arc:>a intclloen.td ... a plu.JUlu! 
teliounrtT himaaaztna.t ln 
şi 1ehno1oaLile noi d e J>TO/ll 

- lntocmili ! Es te un el 
p'}rtanl şi necesar strlns 1 
pret'lcup<irea noas\1·1\ generall 
mina orlcnllirllor si lndleatll 
ltrnmatice date de secretarul 
ral al partidului de a fructlft 
pcrior s i in tol mai mare 
rcsvn.ele !hJbiectivt?. calitatea 
şi orofcslonnl!i clevalii a o 
('<lon\ă, Lrebule să dovedim 
neritor noştri externi el 
comnc llLl\·i. dar nu numal tn 
:;trlclă a unul anume prodUI 
echioamen• conrret care-l ln 
seazA, ci, ln general, ca P 

- Vă mulţumim şi ~ 
mult succes ii• activitatea " 
lactcle Importante pe c1mi rt 
confzaţl. 



o unitate moc/el a agriculturii 

ÎNTREPRINliEREl ,,30 
O t•izito la Jntfeprit:dere11 „30 Decl!mlml!" este ~1t adcudrat 

rretH11011u111'1. Vc ii;cea:ita m-am cv1wms zilele trcotde. clnd. 
prfa a111abiUtatea tovar4.,tului Mihai Dumlu·u, di'rcctorul între-

11ri11dc1 li. ani < 1n1ll.ţ~111 pr.cocup6rile oam~nîlar mw1cU do aici. 
»11J11rrnmcfe tor realfl<ln. 

Siluat inl1-un cadru plto
rt."ic. intre Sabat· si Ar~es. la 
ki lomeLrul 18 al soselei nn
tHJn&le Bucuresll - Glurf{lu. 
ia sectorul agricol ll!ov, 
1111rcpl:lnderen ,.30 Decem-
li1 le" rep1'ezlnta o uni-
t.ale model a anJcultudi 
noastre soc:lalisle1 o unit.o.le cu 
aCCl\lllnte lnlegrată. A lun,l ti
intă cu patru decenii in ur
ma. fiind PC olllnci. in pe
rioada de incepul a edfJicărll 
itoastre s<>ciallste. o modestă 
R°o.'iPOdwle agricolă de stat. 
Nu J)roclu<:ea mai mult de 
300 de tone de legume. Sal
tu] rcallmL este colosal. as
tăzi oroducind de „.JrTO de 01·1 

m.11 mult. adică peste 50 OOO 
tone produse al!ro-.nllment.are 
1ntr-o sr.amă sorllmentalil deo
sebit de bogat!. 

Actlvlla.leu in lreprlnderll 
eSle extrem de oomple.'l\ll. De 
la Drodttclla de materii ori
mc vegelale sl animale se 
trece. i n unUălUe sale pro
prll. la procesul de 1ndust11la
llY.are aPOl la ·cel de comer
cla'.lizsre a produselor. Numai 
in sere sl solarii. amenajate 
pe ll supraf.aţă de 20 0011 nie
trl p~l.rati. se rea1120azl'1 in 
Cleca.re an peste 4 11\ll de tone 
de le~ume sl nori desti nate 
vfniărli in OapH.a.llt Gmdul 
de mecanizare a lucrăTilora
~rloole esle aici ati;t de Innlt. 
tehnol~jlfa ofit de modemă 

incii se ooate ,·011bl de o a
devll.rattl induSLTle 11.1nnc0Ut 
ceea ce se reOectA. evident. 
asupea PTOducUvi1.ă1il muncii. 
dar sl e oalLlăUI produselo1·. 

noastre socialiste 

Este suClcienl sfi sounem că 
aici se pro(luc la hectar 100 
de tone Lomale. 260 tl'lnc cas
lt'S.\ <:~i şi w1 mlllon de fl<11i. 
Si. men~lonind că llvemle de 
P<lml fl;ucllferi se inlind fle 
320 de hectare. yUle pc 4'1 
hc~ta'rl.!. Jrui căpşunlle sin~ 
eul ii vale fo sis tC?m iJ1 lcaslv pc 
30 de bectaro, avem o imagi
ne ~i exactă a prqPOr\ U lor 
marJJ ln'treprl'lldei; din veci
llMalca Bucur·c~tiulul. 

Dar nu completă ... FU ndcă 
Aici e.'<istii şi un pulernlc şec
Lor zoolclinic. Intreprinderea 
d ispune de crcsciHol'll moder
ne de porci, cu 30 OOU de porci 
!lec~n-e. orf.f,nnl:zate in sistem 
Jhduslrrfal. cu hrănire auto
maţii. obtln1odu-se 6 OOO tone 
de carne pe an. Dar şf de o 
mc-µ-c cre.scutorle de 1.aurlne. 
cu o capadl'aie de 8 400 de 
capete, cure produce c irca 
3 OOO tone de Cat'ne pe an. 
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SectOT'ul zootehnic mal cu
prinde sl o crescătone de 
berbecut l. cu o caoaaîtaţe de 
15 OOO capete pe an. precum 
si crcsdtor1i de nutrii sl Ie
puri de casă. Toate lucrările 
de alimentare sl furajare. de 
scurJtere sl evacuare a dejec
t lilor sinl mecanizate. între.a
~ productie tllnd re<llizată 
cu fo:u-lc putini oameni : pro
âucllvitatea muncii este, decl, 
s uperioara. 

Modernizarea a rost extin
să in toate seclrorele zooteh
nice. t n 1976 a Cost. nus1i in 
functtune aici prima crescă
to~1c de pul Pentru oame 
crescull in batel'll dln t.ara 
nonslră . Hain cuprinde 8 
blocuri. loale dotate cu bn
teill tlc innll. nlv~l teh
nic. Sinl produse 6 OOO tone 
de carne de pa.c;lire pe 
un. cu curaclerlsllcl supe
rioare fotă de cresdlmiile 
clasice. 
~odU<:tia 11vicolA est.e or

ganl7..ată în intregtme 1')e baze 
moderne: Se Produc anual 
2G-22 milioane de ouă. a.sl
.inirindu.-se 1otodală scoaterea 
a peste 5 milioane de pui. 
loll fiind destinaţi cres
cAtorie1 oentru carne. Demn 
de consemnat: este sl f,aptul 
cA toate ~ăinJle provin din 
rase superlQare. extrem de 
productive. 

l n ansamblu. seetorul zoo
tehnic al Jnlreprinderil pro
duce anual 13.000 tone de 
cmme. Aproaoe Jumătate din 
aceQsta .c;e desrace proaspll.tă 
în capit..a'lă. iar ceala11ă o.arte 
este translormată. in ~Ulle 
indu.'llriale. in prepaTate de 
I.JOI c, de găinii şi de oaie, 
bine cunoscute in Bucureşti 
si in tară . Calilntea lreproşa
billi a produselor esle aslgu
ral'li uc moterln primă, lntot
dcnunn proaspătll. şi de tra
dllia inlreprlndcrll 

tn !ncllllta Jntreorlnderll 
.functlonează sl o fabrică de 
produse Laota~. unde se ore
lucreazA 7 mJlloane de litri 
de lapte pe an. Male.Ma pri
mii es1e e.slguratA de o cres
cătorlc modernă de vad. cu 
o capacitate de 1450 de ca
pete, unde mulsul se face cu 
aJutOTul unuJ rolo1aclor. 

Foarte Interesant este şi 

tn1'Wl cA furajele necesare 
sectoarelor zootehnice sint 
prelucrate in intreprindere. ea 
dlspuntnd de o Ciabrlcâ pro
prie de nutreturL cu o caoo
dtate de llO OOO tone oe an. 

Aceasta produce tuna.ie pen
tru toate anlm.'.tlele. de toate 
virstele. Făina proteică nece
sară nutreturUor combinate 
este pregătită tot a lei. in ln
st.alatll speciale, care v.alorl
flcă toate suborodusclc d in 
sectiUe industriale ale tntre
J)t'fnderU. de la alte f.abricl şi 
din ~!oarele zootehnice. Sinl 
!ol0o5ite. desigur. şi CuraJe na
turale. inlreprlnderea dlspu
nind în acest scop de terenuri 
cu o supru!ntă de 1 500 hec
La1 c, mire rlurile Sobar şi Ar· 
geş. 

Pe oortlle intreprinderii mai 
plcacu. anual. în magazine din 
Capit.aln şi din alt.e oruşe ale 
tării. 60 de milioane d~ sticle 
~u bauLuri rltco1·llom·e. Bio
xidul de carbon alimentar 
nccesru· piegălkll acestora 
esle produs lot rn inlr~prl11-
clere. 

Fabrica de conserve a in
.reprlnderll produce ln fie
care an peste 4 OOO tone de 
:onserve de legume sl rruct.e. 
:.:allratea lor superlonră se 
latorea7.ă prospetlmil mate-
riei prime şi lehnolo.;lel mo
derne. 

In ulllmli ani s-o CTeat aici 
şi un seclor de micii lndu.<;-
bie pentru prelucrarea piei
lor de ovine. iepuri. nulrii 
etc. 

Concomitent cu dez\•o1Ulrea 
secţiilor de oroducUe. Intre
prinderea se preocupii d~ asl
gur.m-ea Cortel de muncii ne
cesare. Penh'u membrii aces

iel mari familii. îh tntreprln
<.lere au fost create cele mal 
bune oondltii de muncă sl de 
trai. tn cantinele proprii ser
vesc masa. în fiecare zi. In
tre 1 500 si 2 OOO de persoane, 
la pre\ uri convenoblle. La ca
binetul medical lucrează 5 me
dici ş I un personal de spe
cialitate care oferă asistentă 

profilactică şi interventlile 
necesare. Grădlnlt.a de copil 
presoolerl. cu pe.ste 80 de 
loculi. asigură cele ma1 bune 
conditll de educatie şi de să
nă1ale. Intreprinderea oCeră 

loculnte in blocuri moderne 
confortabile la 130 de oer
soa.ne nedislitorlt.e şi 300 de 
:familii. Tinecli Pot si\ desCA
.şoare o bo~tl activitate eul-

luralli sl sportivă, bene!lct 
in acest sens de o put 
bazll materială. 

ln intreprindere se mant• 
!estu o preocupare sustlnu 
pentru folosire.a tehnol~Ulor. 
cele mai modeme în toate 
~murlle de productle. Se POa· 
1e spune. fără teama .de ta 
stres!. că a ici sint lnmal>1* 
în viată oele mai noi descio. 
pcrirl sliinUfice dln doinei.
nllle agrkulturil sl l ndusttiei 
aliment.are. Şi încă cev.a : ta: 
condit.ille crizei eneritelice. ln 
oceastci intreprindere a.11 
creat lns~latu de biogaz. f~ 
Josindu-se dejec(ille de Ja 
complexele zootehnice. De 
asemenea. s..au mont.al bate-
rJ I solare care incălzesc 8l't 
nece&::1rA penlru consu1tU4 
tehnologic şi menajer. rn fn, 
la ExpoziUo mondialii .• Eure. 
ka" de la Bruxelles lnstala
tia de cllrnailzare pe timtt de 
iarnă. experimentată sl Pud 
în runctiune la aceasti Intre
prindere. a prlmn medalla a 
aur a e.xpoziliei şi diploma 
de onoare a oraşului Bue1 
(Elveţia) . Patentul inven 
aparline Intreprinderii 
Decembrie". 

Asadar. vlziUnd aceastlJA.. 
treprlndere - şl ar fi de do
rit ca acest lucru să-1 faci 
clt mal multi ziarişti - vom 
cunoaste o unitate model. o 
unltate etalon a ag:riculturtl 
noastre .socialiste. Din DW'07 
tul de vedere al organfzArlt 
producţiei. al tehnologlYor 
folosUe. dar şi al condltiilor 
de muncii şi de viiată ce le 
slnt ore.ate oamenilor. Nu [n. 

!lmpl!Hor, inlceprinderea este 
\•izltală i'n Iiecare an de zeci 
de delega\ii dln străinătate. 
nliL din Est cit şi clin Vest. De 
aJtmlnleri. produsele sale -
legume. fructe. dwune, stru
guri. carne ek. - sint bine 
cunoscute şi apreciate. oen· 
tru calitatea lor superioarl. tl 
peste hotarele tării. ComPetl
tivitalea reprezintă un obiec
tiv pe care munci1.otii si ~ 
::1alişUI intreprinderii n ln
fa pluiesc cu o consecvenil 
si seriozitate cu ade\·Al;'at IAU· 
debile. 

Elena ŞOIMlJ 



DiD nou despre : --
Un institut de mare prestigiu 

INSTITUTUL DE STUDII ŞI PROIECTĂRI 
PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE 

Jntre Jnslitutelc de cercetare sl 
proiectare distinse in acest an. prin 
Decret preziden1 inl. cu I nalte ordi
ne sic R~publlcll S<K;lallste Româ
nia. se rulă Şi JNS'l'l'l'UTUL DE 
STUDH ŞI PROTF.:C'I:AR.l PEt'{'l'RU 
IMBUNA'fAŢfRl FUNCIARE DJN 
sUCURE$1'1 (ISPfF). De curlnd. în 
oodrul adunnrll l!ener.aJe a rep1-e-
7.entan'1lor oamenilor muncii. i-a 
{(J6~ decernat „Ordinul Muncii", 
clil$11 n II-a. penlit·u !Ileul TI in în
iroooreu soclalistâ pe anul 1986 in
tre 1nst1tutele de prolecun·e aJe 
ministerelor. Cu acelasl Pl'ileJ, Dl'es
tiglosului colec1h• al insUlutulul I 
&-b aeol'd<tl şi „Steagul rosu" sl 
„DlplorM tic onoru·e" ale ~nslllu
lul Centrru al Unlunll Gener.ale a 
Sll1dlcatclor. din România pen\.ru 
fapt'1J.l de a fi OCU'Pltt din 11.0U !<>eul 
I pe ramură in IJ1trecerea soclalls
ia. Este o dO\.'adă grliiloar~ a h!i1·
nldei. competentel si prtceperli 
muni.!11-0rllor, 1ehnlclenllo1• şi lnltl
nerllor slii. o expresie conciudenlli 
a preţultii de care se bucură din 
paritea. l.'OnduccrH de partid şi de 
~. Pl!l"SOJ'l:ll a lovarU,şulul Nicolae 
Ceausescu. Fiindcă. aproape in lot! 
an!l, din 1973 îneoace. P-1rl!cipind 
la Dlal'oo intrecerc social istli pe ta.ro. 
l.S.P.l.F ~ul a rost dC001·at cu „Or
dinul Muncii " d3!iele a 11-.a şi a 
nI..a, ktr in 19H. cu •. Orolnul 
Muncli" clasa J. 

Despre destolnicut <.'Olecllv. in a
dUri.aroo. rep.rezcntanţUor oamenilor 
muncii, prilejuHă de decernarea 
lnaltelol;' dlstinclll, dar consacr~tă 
şi analizei acUvltătil ' instJlutuhil pe 
Primul semestru al anului. s...:iu 
TOS!.it cuvinte frumoase. Totl vor
bilQr.11 au \inut sQ sublinieze locul 
pe care-l ocu.ptl J.S..P.I.'E'.-ul in eco
llOinia noastră naUonnlli. partlcloo
l'c.Xt sa activă ln inflipiulrea noll 
1:1.'voJu~ll ag.rare. a Bl·o~ul na
~?nâl de irJg.aUI. desedlvi sl com
..... terea t•rmuunll soluJul. Tn a<:est 
Cadru au rost cv~le înaltele aPTe
deri tftcute de că~re secretarul itc
~~1 aJ pa.rL!dul.ul. tovarlisul 

colne Ceauşescu. la recenta con
&Ciituire cu acllvul de partid şi ca
drele. de bază din awlcullurA. în 
l l'gli.ţ 11c!4 cu rol ul şl inscmnăt.a·lea 
~de •\li grandios program, alături 

as!1'1ltt taci.ori. 1n dezvoltarea 

ag1·lcuJrturll noasl-rc sooialJstc : "R~
allzArlle pe care le-am obl{nul in 
ultimii dol ani. îndeosebi io acest 
an, demonstrează juslelea măsurilor 
partidului şi statulul nostJtu privind 
realizarea unor lucrări întinse de 
Irigaţii şl a unul vast program de 
imbunătilţlrl funciare„. 'l'rebuJe s i 
spunem tleschis ci, tilră irlga,il. nu 
am n putut obUne producţiile de 
anul trecut şi din acest no I Dac~ 
nu am li r eafi'tat acest progTIUD 
VllSt de irlgaiu şi lmbunătllUrl tun
el are ou am O puiut să a.slg-urlim 
necesltiţUo poporului nostru cu 
produse agroalimentare !" 

Sint aprco.le1'1 care - l\S& cum 
sub11ni.a tn cuvintul său ing. Mir
cea P apadopoJ, directorul DLrecHcl 
Cciner<ile E<.-onomlce de l mbuniita
ţll'i 1'"unoia1•e s-i Constnicţ,U în A_stl'i
cultw·ă - insufletesc şi stimulează 
e!orturile oamenilor munoil din 
t.S.P .t .F .. le dau un outernic Jm
bold in ini:ieplln\1100 sa'l'clrrllo1· !llB11l1 
de anvergurii Ct! le reVGn . Pent.ru 
că mal avem incii de iriJtat. în 
arest cincinal. aproape 2 milioane 
de heoll!ll.'e, ceea ce ~vl_den~l4:17.ii ne
cesitiatea Imperioasă de a se 1ua 
toate măsu11lle - cum cerea secre
tarul generol al parUdulw - astfel 
ca, plrnll la sCirsllul acesbui cinci
nal, ,,să realizăm cel puUn 5 mlll-

011..ne şi j umtllat e de hectare 1111-
gatc". ceea <.-c n.c \'.'.I permite să 
avem „asigurată. în or ice condi \U. 
producUa agrlcoUi necesarii bunei 
apr.ovl'7Jonîlrl a. puporulul ". 

La rîndul sau. tovarăşul lng. 
Aurel Popa, preşedlntele comltclulul 
Uniunfi sindicalelor din a~cullµ
turtl, Indus.\a·Jc alimen1at:l'i sl sUvl
cullurii. adt'estndu-se 001·ricip.antuor 
la adunare, spunea. intre altele : 

„Sucx-esele obţinllle anul trecut şi 
in.allele dlsUnclil ce v-.all fo.')l oon
ferile constituie pentru intl'c~ul co
lecllv de muncă ol institutului. 
pentru oamenii mun<!'li. pen1ru or
guniz.tlli~ de parHCl. 01•g.anlU1\lllc de 
Unel'cl, slm:lknle sl de femei un 
DOU Si put.erruc indemn kt inde.
p!i~lro.'l in oondl!U tot mnl bune 
o prevederilor planulill pe ace.i;t a:n 
şi pe intregul clnclnal . .la Lrruispu
oei·ca în viaţă a holâr.irilor celui 
de al XIII-lea Congres al t>arti
dulul ''. 

Colt?cllvul de oameni ai muncii 
din inslitut se bucul'fl ln tnu·eaga 
sa ac~ 1v1tate de sprijinul şi indru
marca ~mpclenta a Ministen1lui 
Agriculturii. Ing. Nicolae Mantz, ad
JUnclul minlstruluj. este p1~nl ln 
cele mai importante .icliunl, parU
clpft la r l'.!z\llva1·eu p1•otllcmelor ~ 
SEnllale ale l .&P.I.F.-ullll 
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f':"1rft îndoială. re7.ultal<'le obllnu
tc in cun;ul anului trecui. d lstm c
~11le 1mmltc :;int d<? naturi\ :.ă sl!
mull';:c l'f•1rt urile h.nrnicul n i <.xllN'
il\· de o.a meni nl munoi I de h 
l.S.P.1.E' AcestuLu ii sinl p1~nm1. 
de altfel. spiritul de lnllk1ttvt\. de 
~renli\•it~lt'. dorlnt.a puternici\ de 
aflrm:ire a ooulul. C<'NI c-e <1 de
m•:mslrcn7il d in prin sl acLi\·itatea 
din primul S<>mestru al anului. c:.rre. 
h ~ltlun:ire:i rcmrezent..'.lnUlor 0:1me
nllor muncii. 11 fosi annliz.."ltă rn
tr-un spirit de intll lă rl'-'>Pon.o;abt
litau.• ~,munlstfl. 

După cum se ruilta in dttTea de 
senm'l a <."(lnslliului onmenllor mun
cii şi ~ <."Omlle~ului slncllrol - ore
~ent~ln dc tovnrâşul Zamfir ZahQ-
rin. secretarul comllelulul de P.1r
lid. preşed intele <:nnsillulul oam~ 
nil1.1r munc.'li - au fost elnb •rate 
Şi prt-cfa .le, tncll tn ~!l!JO. to.ntc nro
lectcle de lrlizaUi şi clesccurl rere-
1i~oart• la obiectivele 11 cllror con
:.truc~ie t'.O:le prevfizută ~n(ru nnul 
eccsta !n cifre a <'Ca'.ln fnse1mnii 
2'1 9!)5 h<'Ctarc lrlgaţjf sl m oderni
zări, 72 75 1 hc.-ctare dcsec.:iri şi com
plellirl. 10 OHi he-clare dronur.i, va
lunroo to~1lll a lu('rărilor 111d1cin
du-S<? la 5,R miliarde IC'i Ln OCM

lca m.nl trebuie ndiiu~ate încă 17 
\Obiect ive tn valoare de 500 milioa
ne lei. insurnind <:irc.a 50 OOO h<'c-
1.are. V<>lurnul considerabil rit> lu· 
cnlrl exocuL.Jte de l .S P l.F. rezulii! 
şi d in valo,1J·ea dQcumentnllel pri
vi nri det.1 li ile de cxecl.J I le si clc.>v l7.c 
pentru lucrilrile anului \' lilM - de 
2,2 mllll\rde lei. 'l'ot in pdmul se-
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mcstru 11 -..-i reallzat un \•olum ridi
cat de 1>rospc<:Uunl de teren .şi s-au 
int<>cmlt :.tudJI topo. }!l~l. pedo, hl
dr<J şi h ldro~eo. unC'le de u cvlll
phtxll41t e c.lcvsebitn. 

O l'Onlrlbutle insemnat {I 1..1 e ltibo
mroo acestor studii sl proiecte a u 
:t<hb-o .şi lucrlitoril din sectiile de 
pr•>spe<-\luni. cn1·c. muncind in ron
dll ll $!rele de anotimp .si stMe :i 
\>remii. dep{Lrtc de celt- mal noro
p1alc ;1~7.fil'i urbane. ~u asiJ!u1-.:it 
!omJele. mincn.t-uJ ~i celei.alte I u· 
CJ·1u·1 cit• prospecţiuni ne uact de 
şnnliel'C' r;hpindlle in inll'l'=JIUI tarii. 
Tnd le>nkirll de plan au tust nu nu
mcli ind«pllni\I. d şi dep.lsl~I. sem
nlnl-ath'll !11nd m:1l ales cll'Pă5lrea 
cu 11.51 l:i sută ;1 planului de be-
n<>hcil. Totlle aceste re.imita te 1 ·1 
gu"~C exprt.>sLa flzlcu în ekibm-arro 
şi prcdare:i cilu~ constructc,r l a 
llt\UI marc numilr de dC1Cument.at11. 
âpro;ipe 1.-0nte !ifnd ncce-plmc de 
către bl'neC.iclnri cu colirh."11ivele 
.. exc.-ep(l"'MI" şi . .Crxu-tc b1nc''. A
<'tlru>La demonstreaZă că aici s11 ac-
1 ionnt holâ.rit pentru prnmo\•area 
progresului tehnic, pentru imbuni'i
l::i lirea c.:•IJţlllil studiilor ~I pr<>lcc
tel01·, a u rost in t-roclµse solulil sim
ple şi le[linc, cu c:<msurn redus de 
m:Hl•rlt1 le dcficlt:rre. 

Rc7ult.ate1e bune obllnule de 
IS.P.I.F. sint rodul munc11 intre
gulul i;liu t.'<lle<.11v. al tuturor lns:i
nerllor. tcl'lruc:itmilor st muncfl'1ri-
1a.r orn ~1mportimcntcle sl unl liltlle 
sale. dm· şi rodul bunel org.,1nizflrl, 
a condu~rli eficiente '1 :icli\'ll~liL 

Se impune. cu necesitate. sl olllre~ 

cilorva nume. Numele 
rAsl. care. odn compe 
rc.:1 şi <i l.>negulra l<>r. au 
U$11."I lUlur<>r acţiunilor. 
lndc1>.~b i de dr. l ng. Eu 
lng. Gavrll Mudura, di 
Jun<:tl. Zamfir Zahar ia, 
Cl')ml1elului de p..1rUd. I 
Mihn..-a, Inginerul şti!f. 
Ghcort;he Popescu. Cons 
Dan Puvc cu, N. Muclca, 
dch:.-,c.u, Valentin C1 utes 
Gcorjll!Scu. Gheorghe \'it 
labilul şef. Joa n Ton. pr 
cumltclulul slndicnJ. Aurel 
cu. seci 11laiul comltetulul 
Dumitru Aparaschivcl, t 

• • • 
l n rrunten nc,lunllor 

romunl~lil. al căror ex 
abncgnU«? şi dur uire o aluJ 
plld:i lnLregu!ul pers 

s lrl\cLnnlilc lltlurvr~. l.S .PJ • 
venit o unlt.:ttc econom ici 

no3.Slre, l .S.P.f. F. ~re în • 
pe le u·cl decenii şi Jum4 
e.'Clslen\li, luind .!il n11\ i nel 
mii ani ni luptei pentru 
marca s<JClallsti1 n allricul 



pe care. dlltorltii marilor 
IP"fuui sl desch l~cri o denumim 
rt'al (ire~â m1nclr1e EPOCA 
c."11 COt..AE CE1\ U$ESCU. uc:eski n 
~I . 111 insil. <> nouă t~nerete. 
c~4 'atit tic crcşlerea rolulu i 
11'81"' cit şi de amploarea acti vi liltil 
i!U· desfd$0!lrc'I. incepî nd mai :lles 
~ ~ Plen.mi C C. nl P C.R . din 28 
u~le - !? m.:irtie 1973. cind to

rfb .&sul ?\ico!..:te Cc;iusescu t1 pus in 
;':~ p:irtidulu1 şi 11 întregului nos
tru popor ne<:e<>ll•1le11 ao..'lpodărirll 

rn:tximum de W'lhl $1 l'ăst>Un:rt' 0 pă.mintulul. a renll~ăril unul 

1~1 pr<l~".lm de lut'rAri de imbu
ni\tă:ltl !uncia.re. 

pentru ca c1tl.torll • nos~i să-sl 
rornu~te o tm41gtne cil mai com
plt>!ă. de:.pre :ie!Mlatea . I.S.P.l .F.
ului. ~ oogal.3 sa experientli acu
mulatll de-.a lungul anilor. ne~ 
,idrt"l.'lt 1ovardşllor dr. lng. Virgil 
Dobre. rUreclorul gemei-ni t1l lnsll
lulul. sl dr lng. F.ugen Ca•1.acu. 
dl:-i'Clor...adjunct. care n L ... au relot.:11 
&.q>eCtl! întercs.;inte. 

i>r. într. EUGEN CAZACU : 

„At.~oola ek\pli este puternk mar
mlti ele ln t.rn1·ea i n vls.:«tre. l n 30 
lunlt' l!l83, a Progr{lmulul nntloni:it 
de lrl~~ll. desecări sl <.-ornbateren 
eroziunii solului. c.'.U'C urmăreşte 

8'i11urorea unor producţii agricole 
11gure sl stabile. pentru creşterea 

potentilllului produclt\! ,,1 omnin
Lulul, mai bumL <m~ani\'..are sl fo
losh'e în mod unii.ar n leremrrllur 
~• brlrole, a fnlt'<'~ii supr:tfote arllblle 
a \l\ril. J'eall7 .. arM irlgn1utor oe <:lrcn 
55-00 la suln din supnif'lllia tm1bl-
1t1, cit sî prin executarea unor vas· 
te luo-ări de deseca.re si combnlerc 
n erozi unii solului. 

Desigur. am <1b\!nut succese !n
S<'m.Mte. A«>Slea n-ar [I IosL in:.6 
CU pulinfii dod Ml n-am f! linul 
1>as cu ce.dotele prot.tresulul stiln
llflc sl tehnic. Concepţi~1 de oolu
\ ionare a proiectelor pc genuri de 
lucrări :.. cunoscut o cont inuo cvo
l utlE~ si lrnhunfttlltlre. in rilm cu 
e \.·otu1 ia o cestora pe plan mondial. 
Spre exemptu. în domeniul lri~
t11lor s-a in<:t>put cu mici amena
jări. de clteva sute de hectm·e. cu 
relele de canule dln pămint. de 
cele mal multe ori ne<'iiptuslU! si 
C'U <listJ•lbuJ.l'e'l apel prin scur~er<.~ 
l.::i s.upro!.:ită s.-iu pri n inundnre. 
După 196$, odall\ cu trecerea la 
e k1bora.rea prolcclelor pent.ru sis
l<'me mmi, s~nu dl!erentla.1 - pe 
b:JzO de ra ionări - lerenurUe pre
tabile pentru ud1rrca pl'in bmzclc 
de cele pl"ln ac;pcrsl une. l ntroclu
cindu-se ec:hip:imenle pentru ud.are" 
.ldt.>cvutâ fiecl\rel:i tn parte. Reţe

lele de ro.nule de aducllune şi dl!;
trlbu\ le ou fost prevăzute? cu c1ip-

luseli pentru .-educcrca olerdt'dlor 
de npă şi .!>Pol'lFea r<1.ndamentulu l 
gener..al. l<ir pentru uşun1rea ex
plo.1t1lr!1 .„ ... -iu Prl•vdzut nr>durl hi 
dt'<Jlehnlce $1 conslruct li bldmteh
nice specia.le. cnre su a..«l~ure au
tomatizarea CC\nducerll apel. SW!tll
le de J)(lll\P.'U'(' nu a jun."> l'\ dimen
siuni gigantire, llind aproaoe unke 
In Jume (S.P. Busarabi-Pădm·c:: C7 

73 m.c s. S.P. plulltro.re GMăiui .,. 
G5 m.c s. S.P. plullt('lan~ Stanc.'l = 
1180 m.c.1s. S,R P. Spll·u li::it('f 
140 m.c. 's), !n de<:enlul următor 
s-a rudgurat reducerea densilA\11 rc
\elel de cnnalt' ~ntrll mic.Ş· 1:·,1r" 1 
sui: rafe\elor SC«ll)(' din cJreull. o 
consumului de materlnle eMi~ln
t o'!nsive, de energie electricli. ~po

:i.-Jrea nindamentelor gener.a!e prin 
recirculare.1 npei şi utilizarea cu
n.'llelor (le 111ducUune in comun cu 
alte sectonre de oclivlt:ite (ollmen
tll.rl cu apă nlc locnlltlltil•)J'~ !ntlus
triUor. :uncnaJurl plscl0t>le etc.) Tn 
praiL'Ct:ircn sl:r.temel<Jr de lr lgatll 
s -n a~ordn t o ţtrl JI\ deosebi ti'1 m (i

r lrl I rondului runc:lar. r>ăStrurll "3U 

rmb1.mlU;iU.rl1 rondl(111or pedolo~lc:e 

l;le dt>Z\'<Jllnre o cullurllor. llPlidl1•ll 
dlfe.renţ ltltc n re)!imuluf de lr ist.'lre 
prin bivalen11\ (bra1.de şi tl'll'H!t')'ll u 

ne). în aceleaşi ~toa1·e. Tcm<lln1.a 
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odu.alrt esle aceea de a au.tomatl:ui 
tuncllonarea retelei de aducUune .şi 
dlsll'lbutle o apel, meritindu-sc 
lreplat p.înă la dispecerlUU'e. asa 
cwn s-.a s l rea.lizat. de aJ lCel, tn 
sistemul Oll-Călmăiut. Proi:r~e si
milare s-au tnregJstrat sl în lu
cl"ărUe de indi1n1lt'e sl des-eoare. de 
combatere a eroziunii solului eU!. 

Sintem preocuP.iti in oontinuare 
de fmbunăHHlrea conceppel de 
proiect.are, urmărind reall7 . .area uni
tară a luerălilor in slrinsă core
lare cu cele de gospodărire.a 3pe
lor, cu amenajările hldrocner!!elice 
şi cele sllvlce. c.a st cu cele de 
or~nl7.are n teritorlulul .şi ru;ola-
menlelor mici. De ascmen"OO. ne 
intei-esează folosirea roUonaJA :t 
tuturor resurselor de apă din Du
năre, durUe Interioare. Jacuri şi 
băltl. a apel ireaUce sl a ape\()l· 
uzate. utnizarea tehn-0loJ:lllar de 
ex~ulie şi dotarea ameooHlrilor de 
i mbunllUi\ili '!unC'l:n1·e ou echl pa
mente care să oslgure oonswnurl 
reduse de energie. materiale sl !or
tă de muncă. modernlz:troo unor 
sisteme vechi Prin inloou.lrea agre
gatelor termice s.a.m.d. 

C.'l si in ni te domenii ale econo
miei. si în cel al fmbunlilfitirilor 
runcl.are cBa mai bunA slr.ategie nre 
in vedere criteriul de eficientă eco
nomicii. i.n Cunct!e ele slluntl.a nc
tuaJă şi de perspectivă . Un sistem 
hidroameJiorntl\·. cu o durntă m:u-e 
in exploat.aJ·e - pl'Olectat de ln$li
tutul nostru - este oomptexul Ca
rasu. din Judeţul Oonst.an'ta. cu o 
supr~atA tot.ală de 256 OOO hectare, 
dal 1n folosinţă în anii 1960-1973 
Prin anâlli'JS efecl~UI oe perl~ 
1981-1984 a releşit că. fnlA de pe
rioada anterioară lntrărH ln func
liune a sistemului . .s-au obtlnuL la 
principalele culturi sporuri de re
coltă semnHlcative . De pildă. în 
inLreprlnderJle ag1ioole de stat PL'-0-
ductln a fost mal mare decit lna
lnte de Introducerea iriga1lilor cu 
00.'1 J.a sută la griu şi 83.2 la sulă 
la orz. !n aceeasl perioadă. in co
operaUvele agricole de producUe 
sporul de recoltă a f~t. de 3-t.1 la 
sută. la griu şi 34.7 La sulă la oo
wmb. 
Odată cu creşterea amploarei lu

crărilor Qe îmbunl'.ltlitlrl !unei.ar~ şi 
Colosir:il mai judicioase o resw·se
lor s-a impus si o~ltatea adopl~
rli unul complex de m!lsuri or~
ni zatorice. a unei met<>dolo~i 031'<' 
să conducă la Cl'esterea produdl
vlUil ii muncii in proiect.ore. Intre 
a<:e.slea. delennlnante din punct de 
vedere al lnlt'-Od\.lcerl l progresului 
tehnlC', al modernlzării proceselor 
de proiectare. sint tiplzarea av.an
satA, slmullan cu inf<>rrna.U:z.area 
complexă o proieclllrii sl cu tolo
Slrea proiectării asistate de calcu
lator. Stabilirea metodelor matelll8-
tk:e ale pl'Ogramulul de proiect.are 
presupune. pe de o parle. cunoos
terea rn detaliu a tuturor lmpllcn
ţlllor tehnice şi lehnologlcc ale lu
crlh~ll or. !nr. pe de altă parte. cu
noaşterea şi aplic.are.a metodelor de 
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cei·cela.re operoitlonnHI ndecvnte sl 
o LadllU\ti!or o.Lerile de sistemele 
de calcul. $i. un lucru f()11rte im
portanl. valoarea lnvest.IUel scade 
considerabil. dntorl1ă foiosirll mni 
judlcio3se şi eficiente a resurselor„. 

Dr. log. VIRGIL DOBRE : 

. .Tnstitutul nostru işl destllsoară 
activitatea - dupft cum o spune. 
de altfel şi ttlulatw"1 lui - ln cn
drul a două mari compartimente : 
cel de studii sl cel de Pl'Oicctărl. 
tn ce constă aoliv1talca deDSrta
mcrrtului de studii. ce probleme re
zol vă ? rată, prezentate in slntezll. 
JucrA.rBe rea.117.nlc in ultlm11 ah l : 
sludii complexe topografice. hidro
~ce. geo1ehnice. hidrol~ice. 
~dologlce - pentru lucrărl de 1111-
gaUI şi desecări : studli h ldrol'{eo
logice sl hidrochimice - pentru 
'.'llimentătl ci.I apli Pol.abilă şi lndus
u·lală : studM geotehn.loe - penb·u 
construcill industrlalc. lucrări de 
:irtd. fundalll speciJlle. ecrane : stu
d ii geologice - pentru omologareD 
rezervelor de materiale si const.n.K:
ţll (argile, nisipuri. calc.ar etc.) : 
expertiză şi as1slentil lehnlcti in 
t>xecu\in luet·ălilor spooi.ale (i.ndi
gufrl, baraje. ecrane. nlimentfirl cu 
:ipn) ; sludli Jt"e<>Dz1ce (e.lectTOmelri
ce. nadlometrlce. sistemice) : luc:-Arl 
mJniere de expl<>atare cu exi:>erl
mentări in ~erll şi puţuri. 

Nu mnl putln complexă. chiar 
dodi n u nlit de soectaculonsn. esle 
activitatea speclalişlilor di'l com
p:trtlment.u l de pmiectltl"i. Aici se 
elaborea1.ă proiecte pentru lucruri 
de iri$!ţii. de.secări. combaterea e
roziunii solului. amenaj{lri oisc.lco
le. Pri?.C de apă, noduri hidroteh
n ice, sU\vllare şi sHoane. st.a\11 de 
POIT\P3re fixe sl plutitoare pentru 
captât1i. nducUune şi evacoore. in
.slalat!I elecb-ice si de aut.omn·fizarc 
pentru statil de pompare sl stăvi -
1.nre. precum şi studii ia~roecono
m lce şi de eCident.li economică CI 

lucrărilor. 

Speciallştii de care n.m amlntlt 
s-au ongaJat c~1 toate forlc1e· lor 
,I ntelecluale sl tlz.ice în rea Uzarea 
tuturor sistemelor de lrlgatli exis
tente tn prezent in tara noastr5. 
M-aş referi. pentru exe.mplltioare. 
I.a sistemul de lrl~lli Viişoara. 
am.plasat in s udul \Arlr. atit in 
lunca Dună'rli. clţ şi pe tern.sa înal
tă a judetu1ul Teleorman. l n cadrul 
acestul s istem s..au prevăzut nme
najA:ri pentru irigatll pe 1021!50 h~ .. 
desecArl - '17 800 hkt:lre. drenaj -
4 990 ha. lucrări de combatere a 
erozlun.li soJu1ut - 10 81)0 ha. şi o
menajlb"I piscicole - 898 ho. Apo 
este adusă dln Dunllre pl'Jntr-un oo
nal mal vechi (Girla luncu
lu 1). blneinteles t•epN>f1iot, apoi 
tm.nzl tatA prin Jacul Surola pîn!i 
la st.atla de repompare Viişoara sl. 
de a ici, printr-un ronaJ mngiştml 
cu o lungime de 27 km. .Releauh 
de aduc\lune lnsumează !!al lan. 
iar amenajările pentru l.rlgaUi slnt 
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ColeeH\•ul rcdncjTonnl : 

AURA ANG H EL (se<.:relnr rc:-ponsnbil de redac11e) 
MILENA COiUARNESCG 
CIUSTINA DUMITRESCU 

AUREL NEAGU (redactor-şef) 
CONS'l'ANT IN T ATU 

Lei : 16 

~~eţia : Bueore.şli, P ln\a Scint~ii 1, lelclon 1ll 57 75; 
1 11u l O 133:l, cod 71 3'1 1 
~0m3tn5 istraUa : 1.S.I.A.P. - Pin\a Sdnteli n r. 1, telefon 
u 7, cod 71341 

11Parul : f. P. „Jn [orma (ln" - I'. I !'iii(I 

nf!Htcwli di n s lrălnliUtte se p<>t a bona prin ROMPRES
I ,~'i'eLIA - sectorul export-Import-presă P. O. Bo~ 
2:~01 telex 10376 prsC1r Bucut'eşlt, Colea Grivitc.l nr. •H-66 

Teleg:ramă :ulresală cu prileJul ,.Ziiei presei rom6-
ne·• 10,1arăşulut Nicolae Ci:auşescu. seerelu general 
a l Partidului Cpmunlsl Român, 11reşedlniele Rcptt
bbcil $ 11ria lis le România. de către pnrtic lpM(li la 
ndunnrca feslid 

CONGRESUL AL ltI-LEA AL EDUCAŢIEI POLl 
T ICR ŞI CUL'l'U.RII SOCl,\LISl'.E 

Un va.sl şi mob1 1!1~111r program de acllvitatc con
sacrat dezvo!lllrll t-on~tlin~ei revoluli<>nare 1ii !ormfl
rii omului nou, inf!o1•lrll culLw•ll socialiste. 

23 AUlf\L'i l l9U - 23 August 198'7. T1•epte de l u
mln(1 spre înalLe piscuri comuniste 

fntr-un spirit de prnClmdti angajam parllnică, re
volupnn:mt z11lr1şlll au Afirbăioril cu insufle\lre 
.,Ziua p resei l'Omfine" 
DEZBA1'ERE l'ROT~E IOlliJ\LĂ 

în lumina orlenturil<>r şi sarcinilor cupl'i nse fo 
euvinl.ai·en 1ovndlşului Nicolae Cent!$es<:U l a Col'll>Tu
tun·en cu ac11vul de partid o;i cncirclc de ha~.ă din agri 
cu l ll.lră 

Si'J ne impllţăm lol mai puternic în în râp
tulrea obleclive1or noii r evQluti! agraro (Dezbnl<!re 
profesionulă 1-n crure nu pru•tlcipnl Ma11ln t.coveanu, 
redact(lr-şcr nl gazelei „Tele.c..-manut ". Mar !.\! Bogdan, 
şefu de i.el'ţ1 e la gazeta „A~1·1cu1tu 1-a socialisto " şi 
Aurel H:ir~ ni. şei du rub!'lcă la „Flacăra roşic 1• -

Arad 
Gn7.<1liirln r~dlofonlcu măsonră coliclianul în m inute 

CO /.I în 1·cdaC\ia „ Aclllatllf11l k - Rad io) 
PE TEME GAZETAREŞTJ 

V.ttlori exprestye româncşli in unele genuri t>Ubli
Cii,tic'.? (li) (V1C.ll'lr Bol e>Z) 

LIMBAJUL P R ESEI 
Sensul şl fnnna unor Joculiuni şi expresii \Durln 

N. Ut·it~cu şi R11dlc•1 U \â Urilescu) 

Foli,?·c i;-01·tajul - mcinorialis1lcă in lntfigini 

ECOURI LA ARTICOLELE NOASTRE 
Dic\lonarul care ne 11·cbuic (lvn M .1x i m iuc) 

Prezcnţ:1 in prei;ă <J Pesti\•alulul n3ţlonaJ „Cinlurea 
Romfiniel ", iOLre canlitt1le şi c.'.llit,a,te (Crisllna D\J
mllr~c:u) 

RETORICA ZJAJUSTICA 
VII I. Del imitări şi op\iuni (Rubricii r e.:il!zatti de 

C 'Jnsţanlln Luplt şi Mircea Hn mz:.i) 

GAZE'l 'AIU OE PRE GAZE'rARm 
D.r. Suchian-u : „Cu\'inlul trebuie sl.i sugereze !n

i>lnnt:incu cee:i ce vrea să spună" (Cons\Qin tin Darie) 

RUBRICA UBIECTJVĂ 
Am \•dzul. Ne-a plăcut. Vil semnalăm. 

FARA StJPARARE ! 
Oe prin presă udun:.ile„. 

„Str.p cadr u" - z11nb1to11re foale de vacwiţâ şi de 
cinema. 

DIN TRAOlŢfll,E PROGRESl STE ALE P&EŞEI 
ROl\tANEŞTI 

Pe barlc.adele luptei pen tru libertule şi demniwite 
<Prt:.:.m rom>tnea!Wu in z1Lde 1ierbin ~I ale insurccUei 
din August lOH ) <Constantin Tatu) 
flŞE PEN'I'RU UN DICŢIONAR AL OA.>\fENJLOR 
UE PRESA 

Alex<1ndru Snhia 

Citim ln presa nol'!Stră de ncum un veac (Rubrica 
reail7"3lă d e dr. Rodica Şerb/lnescu) 

ITINERARE PROFESIONALE 
Redac\li, ~zere. gazetari .„ (V!:tiUi de docurnonuu·e 

in U.R.S.S.) (Cristina Dumill'escu) 
Pc euri fle la noi • Pc scur~ dlo loo.lă lumea 
Panoramic extern (Rubr ică realiza tă de Con.c;t.an~n 

Lupu) 



l.C.P.E. este un participant' tradiţional la Tirgul Interna· 
Bucur'e~ti. .La actuala ediţie - 17-25 octombrie a .c. - expu 
gamă diversă de produse, în specificul său - electrotehnică, 

tronică, r. 1aşini·unelte, real izate în intreprinderi din d i•1erse oraşe 
ţării. 



Acţiuni gazetăreşti 

dinamice, concrete, 
mobilizatoare 

pentru dezvoltarea 
bazei energetice 

ln fotografie: redactorii 
gazetei „Dimboviţa" sir,t zi 
de zi prezenţi ocolo unde 
se hotărăsc problemele re
alizării sarcinilor de plan. 

„Z i u a ziarişti I or pentru pa ce'' 

hi fotografii: Adunarea gazetarilor români din Capitală, organizată cu prilejul ,,Zilei ziariş
tilor pentru pace''. Afişul 0.1.Z. dedicat păcii. 

10 
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Sumar: 
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Colectivul redacţional : 

AURA ANGlll!lJ. (scc.J·el'1r rc:-;pon:snbll de redacbel 
l\flLENA COl\JARNESCU 
OR1Sl'lNA DUMITRESCU 

AUREL NEAGU Credactor-seO 
CONSTANTIN TA:.rU 

Lei : 8 

RedBc(la: Bucureşti1 Piaţa Scioleil I , telefon 18 57 75, 
J7 60 10 , 1~33. cod 71;s;ll 
Administralia : J.$.1.A.P . - Piaţa ScinLeii nr, l , leleCon 
I IJ 03 57, cod 'i I :M I 

Th1arul : I. P. „ Jn!ocmatla" - c. 1 ;,511 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ROMPRES

FILATFL.lA - sectorul exporl- imporl-presă P. O. Box 
12.201 ll•lex 10376 prsfir Bucuresli. C:.ilcn Orivitel nr. B4-66 

fn s 1>lrHul ot·icnh\rllor .51 cxii;cntelor forinubate 
bvtm1şul Nico lae Ceauşrs1· 11 la l'lcnnra C.C. 
P.C.r.. din 5 oclombric 
AnggjnrC? rev<>lu\1onară. rcsp<>ns1bilit.aic comu 
sprijin rerm realizării inlegrnle, ln un înalt 
cal.lklllv a sarcinilor econo mice 
111 intimpinlU'cu Confcrln~ei NBI lonale a pnrUJulaJ 

1vioblll7.arC?a e:<empl11ră a tuturor guzel.arlfor in 
Uneren e!orlurill1r oamenilni- muncii. ale int 
ll{jS U-u popor 
A1"Clll::TA R E'VI TEI 

ln huniua lndkaUilor şi sarcinilor c:ltPYll:ise 
C?uvh.1taroa sccrc lnrulu l gcnc rnl ni partlduluJ. tov 
Nl~lne Cc!luşescu, la Pleruir.1 C.C. ni P .C.B. c11q 
<>Clomi>rie 
A<:liunl gazetărcst i dln:imlce, concrete, ciiclent.: 
mublll1.atoare pentru dezvoltarea bazei ener 
Parllolpd: ArLur Il'.Jan, şeful sec(lei economicea ziâ 
„1wm:inlu libc1il M . Cornel tu Barnes. red.nctoy brt 
P.•1 l~ „Revisl...1 economlcă N. Simion P op. redncw,r 
al ziaruluJ • .Steagul roşu - - Pctr<>şanl, N l«Jloe B 
i:an, rcdnctor-şer ad.iun<!! al ziarului „G.a1.eta 
julut " , Tiber~u Tstrute. red.:sielor-şef al zillrulul .; 
mul soclaltsmului" - Htu1ed<1111'{1. OctavLan G'ilit 
d.'lelor de rubricii la 1}~1.el.a •. FLamurn Pr.ahovel" 
G1dofalvl 1Jdik6, redact.or-ser al ~arului „V 
Zas1Ju" - Mureş (Anchetă realiznU\ de C;onsian111 
Talu) 

DEZBATERI PROFESIONALE 
Promovare<i noulu i şi combaterea vechiului - lat 
inseparabile a.le lnlerven~lel gazel.ăreştl (P.'lrliclPA 
c:o!ue Dr~ş, prim redactor ser ~dJunct ul z· 
„ i;:cint.cia ", ~on Costea.. redactor ş~f adJunc1 nJ 
da~·ţlitor cm1slun1lcit· l<lcl1latlce sl soctnl-l'Cll.lcall"' 
1ladlo~cleviz1une Ş1 Vil)l·ei Tudose. Si!crc.tur 1: 
bil de rcdaclie al ~azete1 _ceahlăul· - Neamţ 
batem realizai.A de Cristina Dumitrescu) 
O Zl IN RITDACTIA GAZE'rnJ,„ 
~lllnlen - telul suprem ol oubtlcisllcil 
reda<:\ la ga.telel „Dimbovlta ~) 

Ziariştii români in primele 
p.xe.i, lumii 

RETORICA ZlAltlSl 'ICA 
IX. Opera zt.arfsticli (Hubridi 
Lupu ş1 Mircea llnm2<1) 

PC TEl\IE GAZ.ETAJlF.}'l'J 
Uuele <:oru.idera\11 cu privire la de~is:n-u l publ 
tlJ.lor !;abloide locale (Gr igore 
'l'atu1 

PUNCTE DE \ "EDERE 
Crea1 la ziaristici\ sau despre sl.'.lrea 
Bocal) 

LIJ\mAJ UL PRE ·11J 
CU un ~ini:w· n i..1u cu dCli 
Rodica Ulii Urltt!scu} 
fiUD HICA SlIDIECTIYA 
Am vltwt. ~e-n 1>lf1cuL Vj !>Omnal\im 
F1\R;\ SUPARARE I 
D2 pnn pres:'t ~•dunatc 

GAZETARI DE rRE GAZETARIE 
Alex~mdru Phlllpplde : „ZlllrisUcn tndopllnetle (' 
furiclf(' socfală" CConsl•inlln Dorie) „.-;..1 

Presa la M uzeul llleralurll r<lmâne (Dr. Rodie.a -~, 
bănescu) 

Revista „Albina ~ '1 împlinit 9'} de ani (Mircea tchlllll 

Ciiim iu 11resa 110:.istră de a.cum nn veac (Rubrld 
-;-eaUmiUl de Dr. Rod î<:11 Şerbiinescu) 

r nnoramic e.dcrn (Rubricii realizată ele C()Tl$l.atltill 
Lupu) 

r e sclllfl de la noi : r e scurt din toată luinct\ 



„Trebuie să se treacă, in toate sectoarele, la o activitate hotă~ită, cu 
toate forţele, cu spirit de răspunder.e, de disciplină, de ordine, fiecare in 
domeniul său, pentru a se realiza planul in cele mai bune condiţii. Dispunem 
de tot ce este necesar. avem forţa necesară, cadrele necesare, avem o clasă 
muncito.ore puternică şi am convingerea că vom reuşi să realizăm planul 
in bu.ne condiţii". 

NICOLAE CEAUŞESCU 

ln spiritul orientărilor • 
ŞI exig.enfelor for.mulate 

de tovar'ăşul NICOLAE· CEAUŞES·CU 

la Plenara C. C. al P. C. R. din S octombrie 

Angajare revoluţionară, responsabilitate comunistă. 
sprijin ferm realizării integrale, 

la un inalt nivel calitativ a sarcinilor economice 
A 

ctLvJtălli pm"tidwui· nostru în 
ultimele două decenii îl e$1e 
<macterlstic~ preoCu;pa:rea stn-

tcrnlcă; pel'SeYerentâ -pentru di
l!Mmslonarea corespunzătoare e tu
turor ramur\for şl .Sec:toarelor, pen
tru aslgw:mea unei dezvoltări echl
llbrate · şi J>I'9Portlona:l~ unitl;lr e a 
lnCl(wl ec0n0mii, '*ni:ru evl'tarţa 
apai:}~Jel de coJlltiradlctU ·trme dite
fltele sectAla:l'e de aclivi1tate. ln e
ce,st aadr.u se tnscwie eu deosebire 
tJ pltn~a Comltetuhtl · Centrlil al 
P.C.R. din 5 O"etombrie a~c.. preoe
diâtă de ,ooJntele Comitetului Poll
UI) Exeouuv clln Z9 eeptembrle •i 
I o."&ombrie> acestea ·reUefîhd QU
tetnl~ spldtul. :revdlut:ionar. ~igerita 
l i 'inh-anslgenta comunistă. stliul de 
ln~ an~Jant. :!em;n. 1n eb01',do
rea W-Oblerilatld! ~e.xe a aez
'IOl!Jril multilotemle a Pa.ttiel noas
tre: 

Pe ordlnea . de zi a plenarei s-au 
~t probleme Importante. tntre 
care Ita.portul prlvlna realbaren 
lartll
1 

nllor de plan pe p~mele noul 
1lftl ale acestul an, mlsurlle pen
tru intiptutrea ln&qraa a pl'evede
rtlo.r planului pe t.rlmestpil IV III 
Pe lntrerul an 1981, precum el un 
~ raport ln le„itur.A cu altuaUa 
._ sistemul e.ner„eUc. tin inter
Y6nţUle lor. pa:ntrclpan\11 Ia dezba-

teri au (ln.-ilizat eu :responsabilitate. 
in spil,'lt orltrc 'Şi .autO,ar~tic. acl!vl
Ul·ţea desfăşurată în ~t an. an~
jîndu-se sli remedieze l n timp cit 
mal S'.CUl't neaJunsudle şi Ur>surile 
exiStente, să în(ăplui~că în eele 
mai, bt>oe <.IOndi.til. l a îo.attl oara.
rnelr.1 tehnici calitativi. sarcinile de 
Plan. 

Sl ·ou aeest i;>r-Uej .s-.a 11elie!Jat ·cu 
m.ultă pregnanţii. rollÎ.I detenninan·t. 
deels!·v al tovarăşulu1 NiCQlae 
C!ea'U$($CU in· eia,b_orarea si fllnda
ment;a~ planurllOI'. a dir.ecUUor 
esen~.Lale ·de dezvoltare ş.I mo<lernl
zare a economiei naţionale. în con
ceperea şi oondµcerea amplului 
proees de perfectlqnare a intregil 
a.ct:ivlt:ăti e<:onomteo-sociale. de rl
dicare ·a a<:esteia pe o treaptă <:all
t.aUv supetiear~ ::Aceastâ o ·demon
sţreâză .cu pl'lsoSlnl~ s-i C\4$\tar,ea 
rostită la jncbelerea luc:rărffur ple
narei, care a s:intetizati <.'(>D~inutul 
problemelor dezbătu'l:e.. a stabilit 
cAile ŞI me~el~ ce trepule felosite 
penl'ru· indepli,ru.rea prev.ederllor 
planului pe trimeShrul IV şl pe in
tregul an, ale pro~ în curs 
de . realtzare. Problemă rnteleasă 
~ aşa cum subUrUa tlc>varAşul 
Nioolae Ceat1$escu· - ~ o ,.necesi
tate 11mitru a Ml.rura reallzar.ea 
obiectivului etrateaio reneral prl-

vlruI trecerea $irU noaab-e la o nod 
etapiL ae desvol'81'e - aceea l!e 
farA meclJu dezvoltat&, pentţu •fil
fă.Pklrrea Pro111UDulul padldulul 
de fiwjre a 110cletl.ţll socl..U.&e 
mulhlateral desvoUa&e el oteare:a 
ilondJţjJJor o.eCeSaa:e lnalJrtlril fer
me spre comwWim". 

Pltrun.să de'. o inialtA' exfgentă re„ 
vol u:ţiona:rA, noua cu:vjntare e .secre
lalrulul genenal al P.artlduh1i repre
zint~ un mode) de ~ • lilntl
lfcii a a~ll el evoluflel ~mkl 
noastre natlonale, un nou el akllu
clt document de mare ~Cate 
tebretlcl şi pnalol. pţn~ acUvt
laţea de st cli st a fteclrula dintre 
noi, un mc>bruz&tor prop-am de 
munci ~liku continua. dezvoltare 
ecouomlel a patriei noaek~. De le 
prlmw şi pină lâ ultimul iind, ea 
este străbătută de grija n.eslM>lt'A a 
condtţc:Atorulul ~qulul şl sb!-tu:lul 
nos~u fată de sat~ea lnter~ 
sefor ~p*me rue -ţăril, ale t>OWJU
lui, cArom le.a oonsacrat şl le oon
saaă tirli odlhnli lm])t'eSlpnanta· sa 
ca,pite1tiate de mwică şl ~fle re
vo~utlonarll.. 

Cuvintarea t.oivar.Aşuiul N!.oolae 
CeaUşescµ mdicA tn fia.ta intTegulul 
actlv de· partid şl ae stat. a tuturor 
oamen:i'lor muncH răsl)UJld,er.i a.I $&1'
cinl sporite, 21erol:va~ lox; impu-

,. 



rdnd eforturi susttnule, un splrit 
nou de muncă, de dlsclrpllnA ş i de 
ordine. responsabUltate maximă. an
gajare fermă. revolutlono.ră. . Evi
dent, dai.oria noastră. a ztarlştllor. 
a tuturor lucrătorilor din presA es~e 
de a ne situa, ca întotdea~. m 
contextul M:estor eforturi, :m pri
mele rlndurl, l mplldndu-oe total. 
contrlbulnd ~ntr-o mAsură cit mal 
ma.re la ~unerea f.n vlatli a 
orientărilor şi cllrectllllor de ootlune 
trasate de secretarul geneml al 
pantidulu!. $1 să fim c0nvlnsl el o 
;putem tace mult mat bine. mai 
concret, ou mai multă !ortă de per
sue.siune. fiind in măsură să con
ferim ouvintulul nostru valenţe 
sporite. 

Plenara a acordat cea mai mare 
atenţie problemelor economice. ne
cesităţi I indepll.nlrll lntegnale, la 
,t.otl lndkat.oni cantitativi sl caHta
tM a sarqlnilor de plan. S i pe bună 
dreptate, Intruclt de as.lgurarea con
d!Lţlitlor materiale concrete depind. 
~ fBJ,>t, dez\io'!,tarea .în rltm 5ustl
nut a economiei. proiaesul multila-
1eral el µatdei, Cl'eşterea bunăstă
rll tuturor. Este un edevAr slmDlu. 
dar .fundamental. care va trebuI 
sâ-şi găsească o s ubliniere mal 
pregnantă, o demonstraţie ~ i;ier
Unentă în ceea ce scriem 111 ziare 
şi ireviste, ,in ceea ce transmitem la 
radio şi televJz.iune. h:easlă PoS!
bUltate este cu attt mal realii. cu 
ctt eeonotnia noastră dispune de tot 
ceea ce este necesar product·lel 
nomuille, netntre;ruPte tn toate 
sectoarele de actlvltate : l.n 1!1e
:tialurgie~ oonstruoţille de maşml. 
chim.ie. i.n celelalte ~uri ale eco
nomiei natlonale. inclusLv in d~
nWe minier. petrolier şi ener~t1c, 
domenll in care s...a,u inr~iStrat 
cele mai multe neajunswi. De e:J.t
minterl nu exlstă oauze obiective 
oare să 11 determinat IO'eutătile cu 
oare s-au confruntat unele sectoare. 
ln domeniul energiei. SPre exem
plu, avem o iputer.e instalată de 
ciroa 22 OOO MW, oare Poate satis
tiâce ,pe qeplln cerlnt~e Une.l bune 
acliv.l,tă" S()Cia.1-eoooornloo. Din pă
oate, instalatllle nu au fost repamte 
la tlJl'\P şi exiploata.te în mod oores
pu~tor. .progmmele adoptate în 
eceaslă Jmiv.intă au rămas ln bună 
mâurli pe hîrtie. Existau. la înce
putul Iul octombrie. 250 de înlre
prlndeti care nu atinseseră parame
Wil proiectaţ.l şi, a1 atare. nu rea
llmserli producţllle prevăzute. Asa
dar. oeîmpllnlrlle au !ost ~enerate 
de cau2:e sublectlve. de carentele 
existente i·n organizarea muncll. in 
aprovlzlonarea tehnlco-materlală.. in 
oore.Iarea actlvltii.UI dlferltlelor 1·a
murJ şi su'bi-amuri. Rezultâ Jlmpede 
de ce ttebuie să do.vedlm mal mul
tă exigentă în documentarea noas
tră zlariStlcă, examlntnd cu toată 
răspunderea rAminerlle tn urmii. ne
aoceptind cu uşurtntii - aşa cwn 
s-.a mai intîmplat uneoTl - just!: 
{lcArile ce, n i le aduc unii !actori 
de ră®undere. 

in cadrul iucrArmor µÎ.enarei, o 
atenţie deosebită s-.a eoordat lnten
slllcărJI rlbnului de lucru pe san
tierele obiectivelor de tnvestftu. 
Inl:irzierJ1e în acest domeni u sint 
inadmisibile - ~a ce evidenţiază 
clar necesitatea oa şi presa cen
trală si locală să actloneze mal 
ferm. prin mljJ.oacele lor specif~e. 
pentru recuper.o:rea rapidă a tntir
zlerUor şi punerea in functi.une a 
tuturor oopacltătL!or de i:>roducUe 
prevăzute în planul ,pe 1987, pen
tru folosirea mai ratlonală a mate
r illor prime, a materJalelor si a for
ţ~l de muncă. Bine procedează a
cele pubUoatli - exemplul lor tre
buie urmat - care acţionează con
cret pentru eliminarea rislpe! de 
orice tel, o nerespectAril termene
lor de punere în producţie, oa si 
a practicii ln'Uln:lt e pe unele san
tiere de a se a.sigura planul valoric 
pe seama unor luc:rArJ de construc
t:l i ce nu sint necesare ÎDt!J.•--0 etapă 
sau alt.a. 

O ldee-forlA. prezentă tn. lucră
rile plenarei. sh'iibăUnd ca un .Cir 
roşu ' în treaga ouvintare N>Stită de 
secret.aru.I general al partidului. este 
cea a pertecţlonă:rU. la it:oate esa
loanele. a slllulu.1 de muncă, a l.n
tărirli spLrilu.lui de disciplină si de 
ordine, a responsabWlăţti. „TrebuJe 
sl lmblnlm mal bine rispunderea 
colecttvi cu rlspanderea lndividua
ll arăta lo'Ml'ăsul Nkolae 
Ceau.şescu - ti or~tem rispunde
rea tleclrula tn lndepllnlrea mlslu
nU lncrcdlnţaie, a aarclnllor pe CIU'e 
le are". Sinl cel'.l;nţe pe oare presa 
poare să le susUnA pr-Ln acţiuni pu
bHcisttce mal eficiente. să int.ervlnA 
cu mai mult.A hotlirl<re, ţiru"ndu-se, 
b!nein teles, seama că problemele 
realizării efective a productiei se 
decid , î n ultimă Instantă. la n ive
lul Jocurilor de muncă. io sectille 
de fabriea.Ue. dar sînt în :fu:nctfe sl 
de alU factori. Faeton ca eslgura
rea ba.zei mateJale, buna desfă.surare a coope:riirll intreprinderiJor, 
respectarea oonitractelor 'încheiate 
etc., şi care, trebuie să o recunoaş
tem nu întotdeauna au stat fn a
tentia publicatilllor noastre, îndeo
sebi a oelor locale. De pitldă, multă 
vreme am 1ntllrnll destul de rar 
articole oare sA la atitudine tată 
de stocurile supranormative. stocuri 
te. blochea.Z.ă pentru diferite perioa
de de timp, în unele cazUI:l de ani 
de zile, imPol'lante resurse mate
riale ale ţării. Jar asemenea stocuri 
există în multe unllăti. i.mpfodlcind 
aprovizionarea normală, ritm.Id. cu 
materii prime sl materiale a alt.or 
unităţi, perturbă ci.rcultul firesc .al 
etapelor procesului de produetie. 
Aşa cum sublinia secretai'tul gene
ral al partidului, productia nu e 
dest!Mtă st.ocAnll, el ttebuie să tn
tre cit mai repede In circuitul eco
nomic, astrei incit clclul „bani -
mar!A - bani" să se desfăşoare 
intr-un r itm corespunzător nJvelu-
lu.i rldlcat de creştere a venltulUI 
naţional. e avuUel naţionale. 

Conoluzl.i de un mt.er.. 
se de$Jlrlnd din lucrArne 
şi tn ce priveşte necesibatea 
ţ!onăril pregătiri i oamenilor. 
te dintre neaj unsurJle ex.la 
conseclnte d irecte ele nlvelulQf 
feslonal şi de oonsti:inţă Jn. 
libil cu cel al revohrUel •tlln 
sl tehnice. ,,.Rolul botlrfto.. a 
oameo.f.f - releva df n nou tov. 
Nicolae Ceauşescu - el 
albi ,. prqltlre&, „ ~„„ 
necesare pentru a· ,pu&ea 11'11 
depllneucl to cele mal bane 
dJţU aarclnlle pe care le aa fli 
l erl &e domenU de MlUvlta&e•. 
ale.I locul tot mai ~ ce 
vine cercetăr:U stlinUtice tf 
tehnologice, tnvătămîntuluJ 
te gradele in modernizarea 
lor de productfo, a ortean1.ziri1 
cll, în per.fecţfonarea 
fe.slonale e .speclaliştllar, e 
oamenl!lor muncii. Este o 
Căreia PN!Sa sc:rl!ă şl ~ 
se cuvine să-l acGrde un 
mai Larg şi, t'n specia], aA o 
mal concret, mai dlversW•t. 
rall.zi·nd exiperlenţa poz.lt:hrl 
Lată în multe colecUve, 
combăbil'\d fără meneJamente 
nerl:le in urm§. atitudinile 
gr.ade, !ner'la şi delăaaraa ce 
mal inlilnesc în acest domeniu. 

Plenara a abordat şi «lte 
blerne prioritare lldvind 
rea ecooomică a ~. DJn 
tal'e.l tovarăşului Nkolee Cea 
rezUltă, insă, ca o Jttlncloall 
clUZle - de care trebuie a.I 
seama rn i'ntreaga noaatr1 
rtiate - că eoonOmt.a noutrl 
na.li ~ \lfi tot unJtar, mi 
nJsm complex, ln care fJeoare 
trebule sA !W'.lCt:loneze 
Indiferent cărui domeniu 1 • 
dă prJorlta1e într-o e~ arJ 
nici o l)t'OblemA ~ Pl'Oductle 
Poate fJ neglijată. Planul 
sooottt tndepUnit numai dlel 
ductla a !ost reallmtA la 
oantltatlv şi oalltatlv a1eb 
absolut tOll'te sortlmen1ele 
'ta'te şl de care eObJ:lOmla 
are nevoJe. 

Cunosd.iid ş! insuşl.ndu-tl 
nlc cuvintmea tovan.ulw 
Ceauşescu. celelalte doiouri!Mlllilll 
plenare! Comltetulul Centnl. 
zetari I. toţi lucrătorii din 
româneascA au trecut c:u 
la transpunerea ln Vla1I 
tărllor şi sard:nilor ce se 
din cuprinsul lor. ceea ce 
flectă concret în publlaatllle 
lre, fn emisiunile de radio tl 
viziune. El nu-şi ~ 
turlle pentru .spor.irea con 
presei la îndepltn:lrea ex-----~ 
planului pe ultimul tiimelltru 
întregul an 1987 - faotOrl 4t 
portanţă deoseb:ltA pentru 
rea clnclnalulul -. a ob~~ 
st.ablUte de Congresul .al 
al partldUlui, la procresul 
tera! al patriei soc.lallste. Ja 
nătătlrea oalltAţU muncU li 
întregului ,noştru 1>9por. 



„Să. ne prezentăm la Conferinţa Naţională din decembrie cu rezultate 
bune, atit in realizarea planurilor, cit şi in soluţionarea corespunzătoare a 
tuturor problemelor şi îmbunătăţirea activităţii în toate dom,enile•. 

NICOLA~ CEAUŞESCU 

ln întiinpinar.ea Conlerinfei Naţionale a partidului 

Mobilizare exemplară a tuturor gazetarilor 
susţinerea eforturilor ÎD oamenilor •• m111c11, 

ale intregului nostru 

C 
omwilştil, tot.I oamenu 
muncli diin pâtl'la noe:s
tră .sint ang&jatJ. cu in
treaga lor ~tate şi 
enet',gile în l~fuo,plnal!ea 

cu noi şi oit mai malii . -realliă1il a 
Qonfer.JntA!i Naţionale a pa:rtfduli\11 
- eveniment de o însemnătate de
osejiltl în vJO~ pollttco-soclală a 
SAl'll. Aoeas~ 1$i va deS!A$UM lU
C!tA:t.lle în ziilele de 7-9 decerobl.'le 
~· tl:lnd prece&itA de adunărl 
81e 1>rgani.zaUî!lor de partid sl a!le 
actlvulul de partid. de oonfer.int.e 
eţ,traocdloore al~ orpnizalii!lor ju
d'elene de patldd şl e. mUl'l\clipl'ti111t 
·Bucrurest!. 

Contemnta Naţj.olli811A a partidu„ 
IUi vâ ,deZblate st.acilul dezvoltării 
f°*10r de 11>rodilqie, &I aocletl
IU llOCiallste in seneral, al ~Ja
tmar de produc$1e isl sociale, al 
demoontlel mancltor'etU-Tevolu
llona.re, al • pei.fecţionldJ eoDduce
ru, pe baza prlnclplllor aaiocon
daeeru ş1 auto1esitun11, &l Pt'll'· 
feeţtonlriJ (li eoJi~ulr'1 proceeu
hd re.voluţlonar ln nona ef.api ele 
fluffre a soclet6*U eoclallate mul· 
~ desvoltâie '1 c1e tnaln· 
--o a RomAn:lel spre comunlăm. 
~ 01'.dl:nea de zi se a.Bă sl ana
- at.adlulul lnfletulffl botirl
rUor ConSTesu.lul 1a1 Xlll-lea şi a 
~&mulul· p ..... dului ele desvol
~e ~nomioo·soclall a Rosnlnlei, 
• llrG(ramelor de perfec$Jonar.e 
' Ol'fanldrii ,1 moaemli:iril pro
lllaelor de LProcluctle, ele aplfcare 
a nonnativelor econ.omico~llnan
~ şi creştere a e.flcteniel eoo• 
~ ln toate sectoarele ~e ac
~„ ... ~ De asemenea. dez~terlle 
- vor refenl la dew.oltuea econo
~ tl sociali echlUbraiA tl PN· 
PclrtJoll&ll a tu&pror zonelor tiril. 

lntiptu.ll'.ea programului de sfsk
mattzare • teritoriului, intlodr~ 
neeontenitl a ·localJtltll.or pa.Wei. 
rlillearea nlveluiul de trai mate
rla.J ,. sPlritual al mtregului_popo.r. 

ca intOldeauna ln cazlli everi.1-
meiltelor- pol1tlce de e>iceptle; a;pro
plţrea ConierLntel Nationale a 
~rtidulu! -a general. o putemică 
efervescen.tă crea~re în toate do
meniile vletl·l .eocmom.tce. sociale 
ş) :polltil!.e a tiiril. ln industnie şi 
Ciglll<:Ullură. pe ~tl~rele de <:on
str..Uo1li1 in cele!alţe sect®J:e. pre
tu:bindeni, insufileţlţi de lndemnu
TUe secrellarulul gener-al al parti
du.Iul. lova:răşuJ. Nicolae· CeaUsescu. 
de exemI):ful să:u st.iăl~t de ţ;lli
ruire şi abnegaţie. de sluj'i1re de:
vofe'tă. cu ~{li tl'in@, a Pol>O"' 
ruJ~ 0$)enli ·muil9id actionează 
cu inaltă responsabl!lHate. cu sPi
rit rev.olut:ional' pentru înfăptuirea 
1n~1'31~. ~a un nl'vel calltaUv su
perior a saic~o1· a~ plan. pentru 
d~irea lor inlrr-0 secle d.e do
menii de activitate. Pe adresa. re-
1,iootfilc»t, a radioteievi.;1u:n11 ~c 
.din dlver-se uni,tăţl Lndustr~e. a
gocole şl de eonstruc~li nenumă
l'ate scclsor:J„ ~ vorbesc ~âltO'r 
d~re reăllz~! şi s.u:ecese . fo ~~* 
rLrea prod.U<:\lel s.i' Produ~tMtătii 
muncii, în eoonom.isirea de e oe r
gie, rnater.n prJme şi mater-lale. 
in J:e<!U~area resta:q.t~or ~Un lu:
.nile anterioare. Corespondentli 
scri•u. în mod deosePlt. despre w
al,lzarea p~ucUm pEfnttiîl exporl 
şi a ex;portuluL; respectatiea stt:lctă 
a contractelor eooDiomlce, utiliza-
rea la maxJmwn a oapaci.tătUor 
de proc\uoţl~. îint~ea dlSc.!Pl~ei 
şl cte.şt:ei!ţ}a r~ponsabLIJJAtli la 
toate nivelele, intensit!carea acil-

popor 
unilor de or~:nfml'e-model'llia:re; 
m'#lltarea iritrărtt l n runctiune a 
noJ:lor Qbfei±ti:ve, ,bnbunătlHirea r.a
dkalt a ad!vitătil in sectorul e
nel'gettc etc. De la sate vin în 
r~cţli $tl<rl ®Spre string~ ra
pidă a wa~elor d~ui. livrărUe 
~ fondul de stat , aooelerarea lin
să:mînţa:DUor ş.a. Veştr îmbucură
toare 'sl:n't tllăn,.Smlse Put>l:f~ttll9r 
noastre :s1 dtil atl:e .sectoare. 
Aşadar, o ectivHiate Intensă pe 

întreg "Cupllinsul .tălili, semnaJ.atA 
d.e ~dentU voHmtiarJ sl "t::aVe se cere sg ~ectată fn p.ag!nl
le Presei. i'n emislunl~.e de Taddo şi 
1'~ev.l~U!l)e. O -ptl-wre !fe şi su
mară în oo'lecilile din ult:iPl;l:le ao
uct luni ale pubtfuaţtllor noastre 
atestă în acest sens d preocupare 
sporit~. 1.niţjatlve· n_Otal>Ue. ldel;le. 
orleritMi:le şl indicaţiii}e de mal'e 
valoare teoretică şi 'practică:· .for
mulate de tovar~Ul Nfoo!Ge 
C~u în şedinţe!e eomttetu"
lul P<>li·ti'c Executlv şi la recenia 
plenarA a c.c; al partidulu i lşl 
găs:esc o fr~e l.)el'.tinen.il:ă, din 
tj'ngbhmi m~llle. va$lte. Rubl1icl· 
speclt!lle reflectă ~rinzător actt
vltatea ~nsabilă a co,lectivelor 
mun0111oţeşţ;i pentru JildepJJn1rea 
exemplai;ă Q ~fur de l>lan. 
Fapt cu rtotUl firesc d&cÂ avem in 
vedere că 'Pl"Otilemele deosebit de 
complexe oare s~µ m f'116.a soclf!
tăţJi .noastre. cerlntele ,perftlcilonii

.11li, :organizArii şl conducePJl intre
gU vieţi econom:fco-socikle. a anr
mă~il splrltul,µt 2'ţ!VO)utlonar ~ in
treaga acti'Yitate ,consacrată înfăp.
tulrii Pro~ulul .Plll'tidulu:I, a · 
hotănirllor ()>~ului al XUI-le.a, . 
a ,plant.mll..or şi, PJ"O(Gl'amelor ·de dez:. · 
vdltare economico-sociale pnivesc 
n.emlj,loclt şi ~ctlvltatea 'P,tesel. 

3 



„Construirea socialismului cu poporul şi pentru popor Înseamnă , să 
facem totul ca poporul să fie fadorul hotăritor al făuririi comunismului în 
România 111 

Astlel, su,b ge-nerlcul ,,ln lntim 
plnarea Conferin&el Naţionale a 
putldulul" - generic prezent, de 
altmlnteri, în ţoaU! ziarele şl revls
telo - „Sc.tnteia" publică zil
nic art1oole. rePo~e. nGte Si in
formaţii. uneori ch1ar pagini fn
lreg.i, pe t~e .majore. .revelatoa
re pen'tlrlu etapa pe oare o străba
tem. Este suficient sl cităm doar 
dteva titJwi d,e articole : „Produ
se la nivelul planului", „Ordloe 
ş i dlsclpllnl pe &oale şantierele de 
lDV~'U", „Keeoltarea - lllc:bdatl 
i;rabulo, cu grlJl maxlmA pentru e
vitarea pierderilor. Sau de pagini 
spedale. ca cea Intitulată „Exportul 
- sarctn.1 prlorltarl ID lntreac-a eco
nomie", oare cupP.nde Tellaţă.rj ~e 
la intreprinderi din Sfint\J Gheor
ghe, Rimnicu VUcea şi Baia Mare. 

Preooi,mllrJ similare vom intllni 
şl in paginile zml.tlul „Români.a 
liberă". Sub genencul „SA intimpl
nlm Cooferln~ Naţionali a parU
dulul cu planul realizat la toU indl
catorll cu remUate clt maJ bune 
ln toate clomenille". a.par matemale 
analitice. scrise conv.Ingăţor, cum au 
toat de ,pildă: " ,AalgUrarea clrbone
lul enerseUc la calitatea şi iD cantl
tAt~ necesare• (de fapt un serlal 
[n mal muUe numei:e). „Certn4• 
prioritare Pfl fiecare şanller : ritm 
a~haut. ordine. dlsclplinl., canta„ 
te• ,RUm şi call&ate la executa„ 
re~ Înalm.tnţlrllo.r" ş.a. O menti
une aparte pentru pagina : „Mun
ci sustlnuti, l.naltA rispundere 
penku in.depllolrea inte&Tatl a 
sarcinilor economice". în oadrul 
căreia sînt publkate şi rAspunsu
rne pr.lmite J.a ancheta efectuată 
de redactie 1Jl mat mul~ tntreprin
deâ In legătură cu stadiul reaU
z.A.rl:l producţiei fizice planl!fioate. 

tn acelaşi context de J)l'eocu-
plri. din „Sclnteia itineretulul" 
ne-eu retlnut etenU.a mater:lalele 
intitulate ,,MobUJsarea exemplari 
a ~tu.ror fo,ţelor dln economJe 
pentru realizarea to cele mal bune 
condllU a planului. a sa.rclnllor 
complementare asu.mate ID a.cest 
an.", „Organizarea cJt rn.l bunA 
a actlvi"*ll, aprovtstonarea ln nux 
cu materiale - condltll ne~are 
punerU 1n foncţiune a n.ollor ~ 
padtif l • (.însemnări de pe şantie
rul lntTeprin.dertl de Electrozi Si
derurgici · TJtu) şi „OootribuUa ti
nerilor ae regieeşie decialv ln re
alldrlle lor exemplare" (un re-
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portaj de la Intreprinderea de 
Anmăliuti !ndoştrla.le din Fontă 
şi Otel de la Zailău). 

Articole şi reportaje Interesan
te. pe teme sugestive, apar, în ca
drul uoor rubrici speciale consa
crate întimpinării Conrer!nt.ei Na
ţAol)a)e a partidului. şl in <:elelal
te ziare d ln Capitalâ: .,Munoa". 
,.Elăre", „Neuer Weg". „Informa
ţia Bucureştlul'UI ". „~lira.rea P..'l
trlel ", ,,to slujba 'Pl!ltrie1 ". „Lui>ta 
C.F .B." s.a. Revistele lltemre. cele 
de specialitate.. in luncţle. desigur, 
de ~peclfioul .ffecăr.ela., sint $1 ele 
prezente in această .import.antă ac
t ivitate publicistică 

ltadiotelevd.ziunea transmlte ii 
de 7.1 emishm:I oaTe se insc:du î'n 
genericul „tn int.lm,plnarea Confe
rinţei Nailona.le a pa.rtldulul. mo
bilizare exemplari a tuturor for
~Jor din economie pentru reali
zarea planului„, toate cu o pu
ternld fortă de sugestie : • .Sli ln
tilll.Plnlm integral sa.rclnlle de 
plan, cu deosebire la producţia 
fizici şi ut>Ori ", ,.Exportul 
snrotna numlrul unu a planulul 
pe 198'7", • .Encrrla - o pllOblesni
a noastrl a mtwor'",:la rad1o; ,.A
firmarea tot mal .Potemlcl a pdn
cJplilol' autocondu~TU munc.lto
reş&i şi a utocestlunli economloo
fioanclare," .,Export. ealUate, ell
clenfl ", „Polii spre inilllml", la 
televlz.lune. 

$1 colegu noştri de la ziarele lo
cale se strAduJesc să se situeze 
.ia inruţlmea exigentelor, refleclind 
fal'g, într-<> bogată paletă tematică. 
activitatea oolectl-velor dln jude
ţele res~tive. Ială, în pagl.nHe 
ootldianul.ul sucevean „Zori noi •·. 
sub genedcul ,.ln lntimphuu:ea 
Oonferin$el NaţJonale a parlldu
lUl, ancaJare cre.&oate, toalt\ H9-

poosabillt&te", înt11nlm materJa.le 
care se re!eră la realizare.a exem
plaru a productiel pentru exip0rt. 

l~pt.a pentru o oa!itate superjoară 
a proctuselQr, per!ecUonarea or.~

nizărU muncll. pregătirile pentru 
,,sez.onu1 alb ". Blne reallzale. cu 
competentA prote.sJonală slnt şi pagi
nile speciale intitulate .,Noi şi sem
nificative fapte de munel ale bi
horenilor", dm „CJ:lşana" - Bihor, 
„Puternici anpJare patriotici pe 

.frontul mun:cil", din ,,Ceahlăul " -
Neamt. "Cu ])lanul tndepllnlt la 
toU Indicatorii", din . .Steagul ro
şu" - G iurgiu ş.a. tn aceiaşi con-



„Asigurarea cărbunelui energetic şi cocsificabil necesar, a celorlalte 
materii prime, asigurarea petrolului necesar constituie o problemă prioritară, 
căreia trebuie să-i acordăm toată atentia, de sus pină jos. u 

NICOLAE CEAUŞESCU 

ln lumina inclicaţiilor şi sarcinilor cuprinse ln cuvintarea 

secretarului general al particlulu~ tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU 

la plenara CC. al P. C. R. cli11 S octombrie 

Acliuni gazetăreşti dinamice, concrete, 
eficiente si mohilizotoore pentru 

dezvoltoreo buzei energetice 
Aşa cum s·a subliniat ş-i la plenara C.C. a l Redacţia revistei noastre a adresat intJebă· 

P.C.R. din 5 octombrie a .c., una dintre proble· rile de mai jos unor colegi din preso centJală 
mele cardinale ale constructiei noastre soda· JI locală, Implicaţi nemijlocit in susţinere11 pro· 
liste o repreiintă dervoltarea boxei energetice. blemelor energeticii. Ne-au r6spuns: Artur 
ln spiritul sarcinilor trasate de secretorul ge· IOAN, Jefui secţiei economice a darului 
nerol al portldulul oamenilor muncii care IJI „România libero•, Corneliu BARNEA. redactor 
desfăJooră activitatea in sectoare de cea mai principal Io 11Revisto economică•, Simion POP, 
more lnsemnătate pentru deivollar~ economiei 1edoct.or·ş-ef ol ziarului „Steagul ro,u• - Pe· 
naţionale, cum sint cele minier, petrolier ş-I lrOJOni, Nicolae BRINZAN, redactor·Jef ad· 
energetic, lntrea9a noastră presă - scrisă şi junct al ziarului 11Ga1eto Gorjului•, Tiberiu 
audlovi1ualo, centrală 'i locală - eslo chemato !STRATE. redactor·Jef al ilarului „Drumul so· 
să acţlon1tze cu responsabilltote maxl111ă, rea· clalismulul• - Hunedoara, Octavian Gil)., r•· 
lllind actlunl publlclslice de largă audienţă doctor de rubrico la gcn:eta uflamura Praho· 
pentru inlălurarea neajunsurilor manifestate, 
pentru imbunătătireo rapidă a situatlei din vei•, 'i GIDOFAL VI lldllco, redactor·fef al zia· 
aceste domenii. rului ,,Voros Z6nlo• - Muref. 

'-----------------------_1r•m:i••ii·t·a ... ;·m ... 1&•.•11„z•tt„,111t:s""<·a~-==---------------------~ 

1 
lmbunătăţl rea 
neintirziotă o 
situaţiei din 

domeniul energeticii re
prezintă în viaţo econo
mică a ·ţării noost~e o 
problemă prioritară , de 
stringentă actual itate. 
Ce concluzii, învăţămin
te şi sarcini concrete aţi 
desprins, pentru activi
tatea publicaţiei, din 
cuvintorea tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu Io 
plenara C.C. ol P.C.R. 
din 5 octombrie a.c., 

din şedinţele Comitetu
lui Pol itic Executiv care 
ou precedat-o ? 

ln spiritul o-2 rientărilor şi 
exigenţei or 

formulate de secretarul 
general ol partidului, ce 
adiuni publicistice aţi 
intreprins sau v-aţi pro
pus să întreprindeţi în 
scopul angajări i mai oc
tlye, coAcrete şi eficien
te o publicaţiei in spri
j inu I activităţi i sectoo re · 

lor implicate direct în 
producţi a de energie? 

I n mod deos.e-3 bit, cum veţi 
fol.osi mijloa

cele şi posibilităţile spe
cifice de care d ispuneţi 
pentru promovarea mai 
hotărită o unui spirit 
nou de muncă, de disci
plină şi de ordine, a ras
punderii revoluţionare 
in activitatea industria· 
lă. in întreaga activitate 
economică? 

5 



Ancheta revistei 

O problematică 
vastă şi complexă 

care 
tratată 

se cere 
multilateral 

P.1:oblematlca enerRt?ticti esle 
vastă şi compled. Nu poa
<t.e li tratată numai prin a 

bordarea .secl.orului energiei electri
ce tn sine. Oricare dJn<tTe aspectele 
edlvltă\>t din a<!est domen iu - pe 
care I-as numi prlnci;palul inter
mediar intre resursele energetice 
primare sl masa consumatorilor de 
energje - se regăseşte în proce
sele luturor oolwlalJ.e se<:toareOilre 
ooncură atU le 8$lgurarea oroduc
ţiei de energie cit ~ la uttllzarca 
el. Gradu.I de pregăttTe şi con$1iin
ţ.A profesion.ulă &.le lucrătorilor. dis
ciplina şl ordinea. r esponss.bili
tatea 11ată de temei'nlcla sl callte
~ muncii, spiritul de co1·ect!ludl· 
ne în indepltn:lrea obl lgaUiilor con
tt-actuaie, e.xpri.marea tn !apte a 
convtngerll cA. Iespe<:Larea preve
derlJor planulul contribuie la rea
U7.lll'ea obiectivelor itenerale ale 

totr aceşti .. par.ame-

6 

tri 4 ai comPOrtnmentalul o.amem
lor f.atli de sarcinile ce I~ sinl 
tncredl'fl\ale de\e:rmlnli o anume sl
buatie (Pornesc de la Pt'eml,s..ri PO
zitivă) şi ln secloa:rele exlnclive, 
mln1e:r şi pet.rolier. şi in cel de co.:t
stru.c\ 11 şi mon~1e energellce. si 
ia acel.a al ol'Odudl.orUor de echi
pamente tehnologice. şl in tran
SJ>Orlurl. sf în centrale electrice. şi 
tn secl«lre..'e bene!lclare. ln mo
mentul in care t le::.:rre consiliu de 
conducere. fiecare specielîsL ne
o.are om al muncii va. l'.l ·oonsll
ent pe depli;n de lnterdependen~ 
exlslenlă azi intre toate .ramurile 
economiei nationnle. atunci vom 
putea afirma cu lndreptătlrc că 
Jllinclplul aulocon(lucerll muncl
tore.ştl - aşa cum este conceput 
de sec1·e111u·ul general al p:u·Lidulul 
- a CosL pe deplin inteles. Aceas
ta ~te. cred. principala concluzie 
de ansamblu cc se desprinde din 
cuviotaro.'l 1.0V{ll"ăşulul Nicolae 
Ceauşescu. vâllabllă Tn primul rlnd 
în domen·iul in s-oeţA. 

Callbllea muncii minerilor. de 
exemplu, trebule să se rel!âseas
cA ln prlmul rlnd in c.antlr.atea. 
omogenltaiea şi puterea calorlcA 
a clrrbunelUI ajuns la le1·mocen
tr:ale. Aici Intervine şi transportul 
pe mlea Cerată. ..1...sntul" se pre
lungeşte in gospodăria de oom
bu.sl41)1.1 a 1.ermocenLrnlel. Nu In
tru in amA.nunle. Cert este cA in 
această primă parte a fluxului 
oom:bustlbilwUJ către Cocarelc ca
zanelor se produc dereg.lărl seri
oase. UrmeazA cele (de-acum, 
aril icunoscuie) clin lnte1·l0l'\Jl sec
torulul energiei electrice. oare de-

pJnd in măsură covirsll.oare 
„parametrtl -1 enUntatl mal fllalq 
tn cee& ce mii ptilveşte, n.-eş 
ne că acest sector se a06 ln~ 
s.Jtuaţle grea, ci că slnJtur el 
creat o seamll de dlficulUIU in 
rle. De vreme ce, pe intre&M „ 
oonomle, dlsounem de :a 
22 000 MW putere !.n.sla]alA, clnd li= 
olld in ronslTuctle ~I sl 1.ecr 119 
grupuri energetice s1 se lua•-.IJU 
I.a studiile sl proiectele altor ~ 
de obiective energetice. nu se ~ 
te spl40e că e o situaUe JCree.. ~~• 
U.:: Unînd seama de 1ntrărtle Iii 
r~Ui si de caradend PtOduo-i 
ţie! hidrocentralelor , a m putea • 
ţine uş0r, cu ceea ce există 111ll11~"-' 
o prQd·u<:Ue anuală de cel pu_uai 
85-90 miliarde .KWh, Dar eb1.J 
am ajuns la 76 mHlarde JtWti.1-. 
Aşndar. ou sllua4-la e Rtea, el 1rfii= 
burtJe se mişcă mai ttreu Jn ~ 
nergetld. 

SattcinJ.te ce ne revJln se ~ 
logic : trebuie să mlUlăm ln ~;I 
tlnusre in dlrectla Teatiziril gro.j.. 
gramului de punere în ~ 
a noilor ob1ec1ive. în vederea ~ 
terii ca.ntl"t.ătii de energie PI'.~ 
a putel'l:I eledrke dlsl)Onlblle. ~ 
slstem, ca sl pentru respea~ 
neabătută a planului de ~ 
a normelor de funcţionare e llR-.L 
purl:.tor energetice, a tuturor atlJa-.f 
JelOl' dln sec't.oarele minier .$1 ~ 
lrolier. 

2 Pentru cititoru ,.Ro-
libere" cred cA este efl· 
dentli atentUI, pe cru-e o 11.t.1 

cord Am energiei. lin cm:sul ll<leStUI ân., 
Potmlnd de J.a sa:rclnile trasate de ~ 
varăşu] Nicolae Ceauşescu inel de la
şedlnta Comitetului PolllLc Ex..-
tlv de la !inele lunU Ianuarie a.c. 
şi de la documentele Ple~ C.C. 
al P.C.l;l. din martte a.c„ zlai'Ul 
s~ ocupat slst~matJc - prin m
brlchle sale oblşnul1e „Eneqla -
problemă \•Ita.li a economiei ~ 
tlonale, .a ' noastrl tl tai_.. 
„Progţamul ener1etfc lnfiptull ... 
xc.mplar", ,,Bltllla pentru .....,.. 
se", „Ţlrtl cili mal m ult ~ 
(petrol), .,Semnltur a. vl ...,...... 
i:IL. dar contractul (pe care ~ 
5amnai) nu ?" - de c;llversela ~ 
l:lleme ale domeniului. all'Aittnd 1D 
repel.ate i·lndw-l atenUa asuora • 
ce.sltătli de a se r~ta intoc:sml 
pre\·ederUe HotAtirii P lenarei Co
mitetului Cenlnll, de a i;e t~ 
ne !1n vLalli programele de mmun 
adop1!ate tn domelliW ene~Uefl 
de elitre Comll'etul Politic Exec:Y
cuUv. 

1n perioada următoare. duOI 
pre1.ent.area sl~uaţlet detalla le din 
l;Ktzlnul oarbonlt'er al OJtenlel. • 
stadlulul general aclual al ~ 
llzărll invest!Uilor. IeparatlUor C 
milsurllor privind CXl>loatarea 
mpacil.atea orogramată a 81"1~ 
rllor din teL"lîl.OOelltrale, ne wâl 
ocupa - ln oodl'ul rubl!ld'.lor ~ 
diUonâle - de t.teeare obiectiv i: 
portant pentru a ne Inform& 



{Ol'll asupm modulul în aare se 
lt oneazli îl1 vederea (Taducerll 
~ f!iJ>fe a sarclnl1or t:I"<1$a't.e de 
n EarUI geam-al al partiduluJ. a 
~ 'l"e!esite di'n raPortul prezenoeiF recentei p1:enan~ a c.c. a1 
~ a.R ş! din Hotărlrea plenarei. 
pfn§ la sfil:11itul ~ului, a~ta va 
[l pnnoJipaLa actlune p ubli.clstidi, 
la care se va adăuga aceea Ţ>rfvfnd 
modul ln care este goşpodărl:tă e 
nerfia ln perioada Vir.fiuJul de tar-
rţ1t 

3 
socotesc cil e,si,e absolut ne
<.'eSST sd adoptăm m.:id botâ
Tit, ln munea noastră 

de gazetari comun!Ş,ti; l>"Ph-it.ul 
analii'!~ lninrnsigent1 l'e\foJuţlo
oar. pe cal'e . ou . ~ piJd'ulitoore 
C!OllSecvenţll Şt respoJWabi;lJ~le 
part!nittii IJ promovenză secre:
iat'Ul genenitl all pairtiduJuJ, rtn 
varâşul Nk:oliae Cea~. T-r~ 
bule sA reeunoos.letn că n!.veluJ de 
aoml>a'llMtate el artioolelor sl an
clietelor noa.~e este tncă destul 
de d~cltar. Respeo1li'l'ld tn~rutotu.1 
adevhul, prevederiile Legtl presei 
ln acest. ~ens. folosind m~um.en~ 
$0lide, un Ji:m.baJ E!legaintt, eleva:t, 
puiem f,l muli mal 1ermt am in 
prlvJnţs PQPUlarl Ulr.li ex))edentelor 
vaJorQll.Se, dl sl a (ll:l;t!cilrli ll!rHl'mi
lor cazuri neconforme cu exdgen
lele J)T'lnciipiJlor şi sarcinHor după 
(l8l'e ne .ghidăm. Ci.reula odn.til un 
lnl~ la!orism de origine ·fran
Cll!zl: „COmpa'Mtla nu e un .ar
~mehl "· Unt! se „aga tă" de el sl 
acum. din dlver.se motive. Dar noi 
.nu putem Jaoe publfoisticâ pe di
reoţla $i>irit'Ulul nou de mlmeă. 
al orilinll şi dlstj,pUllei fără com
paratu tntre unftătt cu oonditiJ 
1lmilare I Asta nu se cheamă că 
fnttlm f.n QO'nfrad:foţle .cu lrltele.p
olunea zian-id mai sus-aml:ntite a
lJta· timp clt p:rtn COll'WMaUe nu 
ar,guroontim Qareeare stare de 
fapt. o.I urmArlm să stimulilm ac.
llunl benefice, Pe sectprµI domi
nant al problemet. Iar acea.st! do
Jnfnnnt§ trebuie. să alba rn vede· 
re chemare.a revolu~ionari POtrlvll 
cirela. tn st.adful în Oilre ne aflăm. 
la ~enta sl c\llloştlntele noas
tre: generale .şi de speeiai]!tate. nu 
exUtâ ,.nu se poate" I llată un po
"1bn ~blect de analiză pri n com
P8J'a.tle. la tema acestei l!IJ'loChet.e : 
lemiocentrralin l;le Ja Ro1boo.u-1aşi, 
.cu un slngUT grLlip de clirbtţne .de. 
50 MW in !unC:tiune. a i~'Tllza1. 
~pe cu rcglflat'ita:te !n vară. 
52 MW ; temiocentrala de la Giur-
11.1!. cu ll'el grupuri de cite 50 
MW (unul în 1·e~t1e cai>1taUI). 
tuncb Uonmd Cl.t acelaşi tip de căr
.Ulle; n-a putuţ da decit maxi
nium 80 MW, Jfu?rg'ind. de ·reitulă. 
tu m111L maii put;n. De ce 'l lată 
~ea la oare,.siln:tem oonvlnsi, 
~tll!I pe care o .vcm face v.;i 
"CI !'Gale răspunsurile ·PQSlpOe. 

Artur I OAN 
.ţe!ul Secţiei economice 

a ~ui „RON{A.NllA t.TBERĂ" 

Ancheta revistei 

Să ne i1mplicăm 
mai puternic in 

tratarea problemelor 
complexe 

ale energeticii 

1 !n ansamblul p1'0blemelor 
legate de dezvol13rea e
cqnomioo-soclalÂ a t.ăcU 

i.n acest an. precum ~i •P<l ansarn
bl Ul cinclnalului a~ual. un 10<; aeti
s~lt de Jmporttant. m cadrul ie
rilat:ltjj gener-ale a reVislel. n ocu
pli aspectele r.efeni1oare lra creşte
rea mat susţinutl4 a TJrodu<!tfoi de 
ern?rgie e'leqt;l'i<!~. La lmpllonrea ec
lh1tl, resoonsăbllă e tuturor taci.<!
rilor ce co.nl:rihuie. Ja J\Sj~area 
bunei ţun~tlonă'rl a slstemulUi Mer
getic naţio'rtal ln am.Piui proces de 
ti.µ-ril2'1<U'e ri;ttnlcă. a a:esursclor ener
geLice necesare funcUonAl111 frepro
ş.abillc a diferitelor .ramuri şi sec
toare de adlyiiia:\e. 

Pleit,ara C.C. el P.C..R. din 5 oc.
bombr!e a.<!., cuvJnt.airea rostită cu 
acest prilej de secretarul general 

al partidului. t.ov~răşul Nlcola.e 
~oşescu. .au relief.al necesltal.00 
ron<?entrăril ef~rtLll',tlor ţu~lJror Iac
i.o1·Uor implica~t ipenl:ru imbun'ătă
ţirea caMrt.ativâ a aclhrltâtii în a
cest domeni~. ~p.entl'U . !Jchldarea 
gt<abnlci! ;1. nea1unsur!lor oare s-au 
mal .man:i'!estat în sectorul encn~e.-
1.lc, pentru aoopedrea lnt~rală a 
eant!lăt.U0r de en<!l'gie electrici şi 
ter.rilleă solldta\e de e<XJDOfllle na
ţlon.alii. ln .aeesL context. in rata 
reviste! rnoastTe. oa org.an. de presă 
:;peic,ialiizat fa tratarea problemelor 
eoonomiee. i>e ·n(lică o sru.·le de sar
cf:ni noi, atît în ce pclveşte oonti
nutul tematicii. clt $1 1Tl<X'larlltă111e 
de abor<ililre a acesWi·a. De o ma
ximă irnrPOrl.an(ă 1pentnt adivil.n.tea 
noastră io domeni:ul energetfc in 
prez:ent şi jn perspectivă. ~ IC.WTI. 
s-:a despl'ins clin ouvirntarea tova
răŞ\llui Niooliae Ceauşescu la re
cen11!1 µlemiră a C.C. al ;p,C.R„ sint 
QSl?eclele refElllil'oare la: • fina:li
zai:ea, l n <:el mal scurt lit1lţ> ~ ·t;u
turor l~rArl'lor legate de pµnei:ea 
în fqne~junc a noilor obleclive e
nergetl>ţie, trt'Cluslv a «toi: cu tes
t.ante ' :11 ce- priveşte te:rmenele d~ 
oouectare la sistemul eîler~et.lc na
ţional • realizarea în cele mai bune 
oandHH de caliliate şi eficienţii' n 
ttiiparaţiilor gr\U)urilor e.ne:rgetlce si 
executarea cu QCest-. PltileJ ~i a mo
de:rnfz.!ll'ilOI' necesal:e cu:pri·o.se In 
progra"mele spoclill elabQra!e îrt a
cest. ~ens • intretloerea c:oresp~n
:eălloare . a 1instalatillor ener1tetl<:e Sl 
~J>Jicarea mâsu:rilor prevbute pen
tru 'funo~ionarea· acestora in dePl'i
nli sigurantA • pregătir~ i ei:nei
nld a condJttUor pentru futu:ţlooa
rea agregatelor la pa'l18.Tl)etrll pre
vbuţl, lincl~lv în· rpenoada vîriul.u1 

~ 



Ancheta revistei 
de .iarnă • constituirea stocurilor 
de cătlbune corespunzâtoare J.:i ter
mocentrale • intă.rlrea ord~nli şi 
dls clpllnel tclmologic:e şi de oro
ductle La fieda:re loc de muncii 
• pregătirea temelnicii. oa1Ulcarea 
şi P<llioali'flcarea personalului clin 
centralele electrice etc. 

2 De la început ~ vrea să 
sliblltllez !.aptul că. revis
ta noasb-4. ilnind seama. 

desigur, de spedlic:U! eJ, s..a consi-
derat şi se co.nsidelii în oonUnuare 
plenar .angajafâ !n prezentarM în 
paginile s:a:Je a tutUTor problemelor 
J:gat.e de asl~ea baze.I enimte
lice necesare functlonâril oore'1lun-
2ăloare a dilerj1eJor seck\'lrC de 
a<:Uvltat.e. Am in vedere in 11c:t~st 
sens fa'P1.ul că suit.a ertl~elor ce 
vh:enză dezvoltarea baze.I energe
tl-ce, creşterea producUel de ener
.llle electrică .si combust.toili. eoo„"_ 
misirea şl reducerea oonsumu1'fl,.,r 
energetice, promovarea unor sun1e 
noi de energie neconventionalli ek. 
repreztn~ o con..<rta.rltă fa oulnfl1.> 
revistei. multe din oroounerl!e r1t-
mula'te de specialişti constltuJnd so
lutil .noi. e!iclent.e. menite sli <'On
dudi la fmbun1it!illren act[vllliHI in 
.acest domeniu. De alt'fel. ll'ebn!e 
precizat fal> tui că. in cadrul rev'~ 
tel noastre. eldsUI o st.rate2ie bine 
conturată in re prlveste trat.:n·„, 
rllfer.ltolor aspecte 1rer(!liî:Ml't' ln 11"1-
!M>luJrea Prostr.amulul pr1iYlnd del'
volta:re~ bazei de mat.erli ortme sl 
en~tke, program prior11ar la 
nivelul economie! naUonale. Acens
t.a are ln vedere abordar&'I .,. d"ul\ 
probleme princll)llle care se cnm
p1eteazli reciproc : oe de ..., oarte 
evidenUeroo actlunllOT şl măsurilor 
oonc:rete ce contribuie J.:i soorl.rea oe 
terme-ii icurt a l)I'Oductfei de ener-
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gie nlectrie! .şi termică, iar pe de 
altă parte prezentarea oplniil01· 
specl;ilistilor odvind SQlu\ille leh· 
nloo şi mă$urlle menite !{fi conhi
bule la ampllfiearea baze! energe
tice in perspectivă. Din acest oun-.:t 
de vedel'e revista a promovat in 
permanenţă un „d.Jal<>g" intre spe
cballştll fn domeniul encrl(eHc. un 
schhnb de oPinH oonstrl.l(!tlV care 
s-a conic:reiluit în avans1n~ 1 m1.:t -
tor solutn efl~lente, care ullcrior 
au J'.ost apllc.nte in PMcl.dl. 

Sub aspectul p.ezentării ooncrc\e 
a problemalkU eneDgetlce treb:.dc 
sulblinlat lal>tul că. in cadrul 1-e•;}i;
tel. există de m ult tfmp o rubrkă 
permanentă. cu apariUe sOolom:irui
Ui. ~act~l2Zlt4 de o lar~(I dlvfilJ'
slt:it.e a .aspectelor pre7,enlak> (de 
la Cl"Cl':Şterea rpro<hictJel de ~i\t'.bune 
enoi:getic sl tll.el, funtj ionarea oo
respunz.titon-e 11 centralelor elcct:rl· 
ce $1 pină la asigurarea ed1ipa
mente1or tehnologke ~ cirlre Cum!
zort. economisirea resurselor ener
geLkc secundaT'e. uro.m<>varea unor 
noi surse de energre neconventfo
nate et.c.). T<>todată. lmoortan~ 
deosebit.ii ce este aCOT"datA proble
maticlJ energeUcc rezultă şi din !.ap
tul d, inl:r-o formă sau n.11..,'1. In 
toate secUunile revistei s-r.i simllt 
nec~h.:nea sl au rost publloate ar
ticole, dezbateri. an<:he'le. puncte de 
vedere ce au vi-za( !)Olutll concre1e 
pentru imbunl)tlitf.rca .a ativ1tăţfL in 
ace.st lmporl.on1t domen:I u al eoono
mlel natlonalc. Aceasta ctovedeşte. 
de altfel. stil inlcresul rec:!oclorilor 
noslri pcntni pre:zentarea rn paj?i
nlle i·evlstel ~ unor măsuri eficiente 
Qe snortre a producl.iel de energie 
eledrtcă, de oerfocilon&"e a ~--ti vl-
1Atll ln sectoarele d lrect jmniica.~ 
in ac-est proces - extracţ la, con
sl'ruc\la de nwşlnJ, mlt!nlurgi"l, chl-



Acţiuni de presă 

ancorate nemijlocit 
în realităţile 
Văii Jiului 

1 
~cintele, imiicaf!U.e ·Si op
ent~lae !ormuttr~e de secre
tarul g<?nerlâl al 1)8rtle}WW 

~u. tovnrăsuil Nl<:ol.ae Cea~"'ll. 
la :ecenta plenară a C.C. ail. P.Clt. 
pN!!=um şj măslll'He âdonlole, au 
(.'(lllSli~I penlru redac~Ja. ziarului 
~11 roşu" dl.n Peb'OŞO.j:\i, mde
~bl pj!;ttru Lucrătoru secţiei sule 
econqitilce, un i.n.de:mn spre o iac~i
\illate mai susţinută, pentr.u o 
anp.Jnre mai o:in~.-e~ al et!<ilen.tă 
ln sprijinu:! in11blmlHAtlr1l perma
nente a .acllvlUitU dln domai11u.1 
eoergeJJc. 1ar I.a nol fu Valea Jlu
lul, tieeStea capătă dimensiuni a
paRe, valenţe sporl•lie, impuset de
ai~, (.le u.X:fs~nta baz!nul W car
bonl!ez!, n!·~peocl!v a celar i,;J în
~! miniere. furrnizoro:e de 
materii p:rime ene:rgetke. a cinci 
1.1211\C: Cje prc.p;a1·a:i'e a cllrbunelul ŞI 
11 termocentral.ei elecl:rice Paroseni. 
t.a cure se adaugă două int1•epN.n
dert const1•uctoare de ~lnl mi ni
lll'e, dintre c..<ire l!.!'13 specliallzi~ în 
lnil:~tfner-ea sl r.epaTaTea ruHl.aJeJ-01-. 
J\şadar, o activitate oom.p1exă tn 
domanhd cner,getle ce se cere pe1·
mane:ru. sustlnutA în coloanele zl
al'U:ul nost:ru prin a'cUuni ş:I cnm
panfl de presă, pr:i:n rubrici i>t>e
ainle. 

Ancheta revistei 

2 EvMenit„ pmbJemcleene.rge
tldi s-au aflat înt.ol'deaW".D. 
·în prim plant.il preocupări-

lor noastt~. aceastia. fiiind, de ru.t
rointer1, şi rnţiunie:i d~ n el(ls
t,a a z!ru·uhH. De mull:ă vreme 
sµsţ}llem. sub geneticul „Clirbune 
mai mult, mal bun, mai ieftin !", 
clteva actiuni care şi-11n dovedi t 
din plin eficienta şi, de aceea, am 
h<>lărH. să le continuăm, bln.eJ'n
ţeles ln un nivel calitailv superi
or. !ml tng:a,dUl să le amlntesc : 
„2:estrl!a fobnicA - folqsllă inl-eJis, 
cti!Jien(" , .Brlg'ăzUor rămase sub 
plan - sprijin concret., operativ, 
eflc:lent" .,P rogmmul de recupera
re a re5LantcJor - oble.iUv pdori
tat"". O rubtldi oe se bucură. de 
audle.nţă fn rlndul c.i t.l'~1·1lor. ş\ 
itl <:adru1 cw·ela n~ S:trlld'L!ll 
sA pubacrun artioo1e ci.t mal inte
re$anle, este eea intituloi tâ : „Cnll
t.n:tea l!Urbunelul - o problnmli de 
conştlinfi minerea8că". 

A:m sUSUnt.il sl siistlnem a.atlu.n! 
publfcistt.ce si în. domeniul produ
eerJI energiei electrice ca şi 
în <:el .111 ,e(:o:n:nn.ih'!-1·11 şi gas-
podăr:i rfi acestei e vr.u ţii .na
t Iona le. M....aş r&ei; in ·pr.imul ţînd 
Ja cea h'ltIL1.11ală „Post fix la Uzj.
na electricra Paroşenl ", Jansală 
a.stil-iarnă. fn perioad:~ e.ner;retfcl'1 
,.de vlrC'·, şi care «~uprlntle t.~Le 
sedbarele d~ act.~vl'la1e legate de 
PToducerea energiei electrice şL 
t.ermlce-: respectarea. pt'<>i:r.amelor 
de reparoi U capI·~e şi cutente. 
.asîgwia<t'~ sloc:\JJ!llo1' qe cărbune. 
înţări re.'I disc.tpllnel şi 01-dirui etc. 
BineînteLes. acţiunea ~ dcsfl~1·â 
pe ~7.a unul Plan ludlclos irttoc
mu. apn.1bc}l de co1eg;I u, :fiecare 
red."let\':lr aducin.du-:şl oonhibu~ia 
cu idei şi snluţil, J.a e laborarea şl 
nmt~rJ::lll7.m-ea 1ui. 

ee1e tjouli sectaare doii <:are m-.am 
refe:ift. lucru !Lresc. se in~epă.
trund si. ca atai."e, nu pot O l:na
·foate sepnrn!. O mare alenlJe a
cor<lăm genetajl~ilrlf e:q>etfen,te.1 

pozlUvc, d.:rr ou trecem cu vede-
1·ea neaJun.<rurile. Ne Ulle1'~ 
in n~ deosebjt fO:Ui!Qre.<L dfscloli
nel tehno1oglce, rolosirea la P8.Ta
metrii prole<."lati a tehnoloJ'!iH"r din 
doitloo, cr:esterea rbpttnderii n e
drel .fornnatli de lucru. 

3 Gen;UX.ile. modattiătlle.dea~ 
bordare a problemintklti e
net1;teUoo şhrt. si VQr J:I cele 

l:l'l'ţpUSe de ~tltia inaler.înlelor. 
De pildă, am inltNl-1. o anchetă me
nită sî\ puru'.l în V'alMI'e noi t>QSl•
billtll~i de crestel'e (l p1'0ductlel ~ 
cărbune. :Aceasta s~ des.făsOar{i in 
toaie intteprrnde.rlle, tar :rezuli.a
tele 10int tlnsernl'e 'fntr-<> rubrică.. 
special~ cu a~ttltte bl~~mi:n.-;il'ă. 
·Am aj-110S La ~ncluzta că anch~'l. 
;re:diactfon.al:ă re])t'ezi:nt.ă 0 tnod.aili!
mte gazetlireascll fca:d.e 'J)Ot'ItlVlt.ă 
1h .iroţluhl ~ se oox f!naU:t.ate r.\\Pld. 

.Ml...aş permite să .fae o propune
re. N-ar tl, aredem, lirpsttă de Jn
t.eres i<ealizal'ea Ull<Jt' âetlunl de 
pl'esil. lin oare să p:.u-tlatpe ziaTe 
din dJterlte judeţe st anume din 
cele Ullde exiistă unlt.ăti ooono
ml:ce ale caror prcduoiH se: oondl
Uonează :reclproc. ln $J>tj,Jinul 
PTQPUQ.erii .mele. aduc ewe.rlent~ 
fructuoasă pc care am acumulaţ-o 
In ·co.Labo1'3iI'ea noa.<;tl'ă cu ztar1n 
„Drnmu!l $0clal:lsm41.lil". Jmpreun.~ 
am desCăşur.al .i.n acest an două 
neţfunl de presă : ,,Pe drumul ch
bunclu.J - de la mină la uzina 
oleetrfow" $1 ,.Pe magilift.ma cilrbu
nelul - de la mJ.nA b cocserie". 
4'1 ·am:imlouă au -pa.ntictpat llactorl 
de raspui1de.re de la in~pri-nderi'
le miritere, u~nete· de 'PJ'~t:u. 
din tnansporiut fer<>vl1a1·, cercetâ
~ri şi prolect.a.nti. Şi l'CZliltii'~e:e 
lâ~ fost bune. SL'l'.isUJ nosfru. al 
gazeW'ilQr (le Ja F.ef:l'osanl sl 
Deva, adtLcind o <X>'lltllt-ibutie U:tsem
natâ 14 intârkea ooopenr11 dln
tte îh'fl!'eprinderlie -iuc;!~l\l.ul. 

SiiDion POP 
re<ijlclot-şel al z'isi'uluj 

„STUGUb . R'oşu 11 
- .l?elcoşanl 
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Ancheta revistei · 

O preocupare 
a redacţiei noastre: 

eficienta demersului 
~ 

gazetăresc 

laziiiiiital1·. ... „„„„„ ... „.§i:~ . 

1 
Pentru oamenii muncil din 
ene1igef:Lca g<wJea.nâ, de fapt 
,pentllU toll <.-clăl.e.nll jude-

tu.lw, inclusiv pentru noi. cei ce 
.lucrWtl. la „Ga7.et.n Gor1U'lul". urui
J.iza e.'tigentii. pro!undil Ciiculii de 
secrnUITUl gener-al al. partidului. 
tovarăşul Nkolae Cenusescu. in 
cuvintarce rostită la plen.ara 
C.C. al P .C,R. dln 5 ()Cton'lbrle s.c. 
a reprezenl.at un prilej de puter
nică reOecţie. Aceasta se d.:ito-

10 

1:eşte .!'Aptului că judctul nostru 
are o mare POndere în oroduc\ia 
de enel'.gle electr:ică. Ugnlt, petrol 
st gaze, seeloare chemate să ~n
tTlbuie la consolidarea baz.el ener
getice a pat:rle.i. 

Din păcate. ţbnlnd seama de felul 
in care oolectJ.ve1c de mun.cl din 
aceste sectoare şi-<au on01'3t plnă 
in prezent obllg:aţi11e asumate. nu 
avem motive să fim mul\umitl. 
în uţ.ti.ma weme. Gorjul a rămas 
ootor economiei n.n:tioJW.le cu rn
sem.o.at.e cantităti de enex;tie elec
trică, cll'bune şi \!tel, ceea ce a de
terminat exruninarea sll.uaUel din 
energetică. îndeosebi de la cele 
două termocentrale. R ovln.aTI Sl 
Turceni, 1n cel mal fnalt nivel. 
adică tntr-o şedinţă a Comitetu-
1 ui Politic E.'llecutlv, aPoi ln ole
narâ. Conduzi.Ue desprlnse ciln 
cuvin larea tovol'ăsulu.1 Nleolae 
Ceauşescu, din celelalte documen
te d<? part.Id sinl mu.l lll>le. Un3 
din acestea vlzeazll. felu.1 în care 
noi. zJ~rlşUI gorjeni ne-am ră.cuL 
datoria, şi. trebuie sA o spunem 
llr'Qpede, cil n-arn dus fntoldeaUna 
lucrurile pinii la capăt. chl.nr dadi 
am acordat spaţiu unor analî?.~. 
dntervJurl, l.nfor.matii .,la zi'', Am 
criUcal unele deficiente, lnclu.c;lv 
în ce priveşte g~ărlrea bunu
rUor din domre, depozi1;ru:ea t1l 
conservarea pieselor de schi.mb. n 
suoonsrunbluruor sl Q al.I.Or mt:l
lertale, dar semnalele noastre n...a.u 
1'ost de fiecare dat! penetrante. 
la oblect. Am înţeles !oo\·te blnC! 
di ti·ebule sli mentlnem „Urul" 
criticii permanent ind.reptat i;prc 
c;.auzele ce genereaz!I. 'intl:rzie-1llle 
la puneroa în !unctiune a gru.pu
r!lor energet!ce. $1. fireşte, nu 
numai in această privinţă. Vom 
.ictiona cu mal multă perseverenU'I 
în sprijinul aocelerărlJ r~,raţlUor 
pJ.anLrlcate. a lUcrărllor de moder
nizare a blocurilor ener~ctlce. de 
deooongestkmare 11 dep0zlteloi: de 
echlpament.e lhlIL'illz.abUe ele. De 
asemenea. vom reflecta m.:tl mult 
~pra modulul in care org.a.nlza
ţiile d~ partid. de tna.c;i\ sl obşle$li 
se lmplld\ in valorHkarea deplină 
n i>0ţenţi,alul1.1l material. tcltn tc 
şi uman. in Instaurarea şi mentl
nerea wiul climat de ordine. răs
pundere şi dl&c1pllnă e:<ero.p~1re. 

2 Efor tUTlle noastr~ vi.ze:i.ză 
lmpllearea llU!i C:ei·mâ a zia
rului în aclMtateo inlre-

prinderUor gorjene. in primul rînd .:l 
termocen'tr'3ilelor. ln a<:e.st donmnlu 
oonllnulim o experlenta apreciată 
de editorul noslru. .anume acee:i 
de a publica in !lec.ite m nrt:f ana
lize săptăminale prlv.lnd oct.ivlta
te.:i <lin termocentrâle, din unitl1tl 
m1nlere şi petroliere. S'Pl'e deose-

blre de perioada ant~ 
referiri mai ample şi mai 
1~1 măsurile scadente d in 
mele slabllile. strâd\llnd 
tr.::insf<rrmlim ziarul într-o 
tkă tribună a &Jli~ltuJ.ul 
on.ar. de promovare a r 
lltM!i. ordlnli şi dlsclpUnel 
reportaje, ancbcle. lntervlurÎ 
genurJ publicistice. sfuiem 
$ă del&minâm o lot mai 
mulaUe ln productie, III 
cunoscute cltllorllot lni 
Si măsurile menite să 
rUmul redre.slil·ll acti vltiţU tn 
11'.lQCentrale, mine, cariere tl 
le petrolifere. 

la spiriLuJ exigentelor 
de secret.arul generat al 
şi in soopul giisltll solulillcJf 
me de tm.bunătlitire a m~ 
d.a mal des cuvintl.l!l tn Zid; 
n ar speclal.lşLl şi cadre de
~e de la to.rwilc suoer 
vom Lolervlev.a frecvent. 
materlallzărll sarclnllor 
pentru redTesa.rea prod~ 
şi reall7~"l.roo lrwesUţli'tor, • 
cit sli ne aducem o con 
sporită la ridicarea n1~....ii..„ .... 
tt·cgll acliVJlătr di'n 
gorjeani. 
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normal âl aprovîtionăTHor. ul 
fllllt aţJej . Desl&W'. aceasla o vom 
~cu sprijinul .spooiall$tllor. al 
~orntşUlor care jşl clesfâşonră 
:u,•rtnte!l tn a<:est domeniu. 

Nioolae Bllt:NZAN 
e<f,aeior-şe( adjun<.'l al 7.lari.Hul 

I' ,,GA~A GORJU',LOI'' 

Receptivi 
la marile 

comandamente 
ale prezentului 

1 $1 noi, ~1-arlstli de la .. Dru
mul soclolismulul·i.. che

ma\! să Uustrăm activj ta-
1.ea Ci!:O~cA comple,.xă a, ootecLI:.. 
velor de .mu.tl!Cii hll,lleQOrepe, W1l 
delll>lins co1tclutii si favâtă:mlnl.e 
(fttioaSe d ln d1JCtunente1e recentei 
pt~. în primul dnd din ctavin
tare.a rosiitlt de lovM ăsul Nl C<ilil e 
C'&ll$CSCO. 

PMJilnsli de o tna:ltă e.xl~entli 
revdl~llonarâ, arulllza e.f:eclua(~ · de. 
secrelmilil general al partidului ne-a 
tletemninal să reana1lzAm 01•Jodtn
tlle' din pl&\Udle. noasţre de snµnc.A, 
~d a~entUl pe relevare.a r:i::il 
lxecvenu şi ou mai multă t>edl
nenţâ a e.cUvltă\lloi.· din ener)(eticâ 
tl mffiettll-.. 'Ne-am străduit :.â an
<Uim tn.il1 protund artioolelti n pas-
tre fn probtEnnatlca vastă un.pusă 
~ materlaltw·ea lildlicatlllilr şi o
dentAnlot' Io rnnuJate la plenară s l 
C!U ;psillejul şedinte.lor ConutetuluJ 
~tic E'X:ecutlv OOl'e au pr~udat-o. 

v idee-tortă <les.J?rlll$li dll'I c11vîn
~e-a sect"<iliarulul genei·al al pnt'lL
"ulul esw a<ieoo cll, practic. nu e 
ll4~ moHve oblectwe care sâ de
lc!r.inine itret!Ult:Ue senmaiate in ~
Pt'OvlzlorrarM tehnioo-materială e 
~ unllăti, mat.eriile prime Oind 
A"•-- nte 1a nivelul planului şi 
'"''...,. tn· avânS. De pUdli. neajun
~lle >in d_omenl UJl energeiic au 
- 1 lij!tetmmate mai ales de nere
~en la timp a lh.slalaif1lor '$\ de 
di lillltă'rea- defectuoasă a lor. ln· 
epjlnltea exempllllrli a tuturor sar

t lor .de illan impune, dc.:,l. ac
~nl hotă'r'île. riguros coorăon.ate 
~!tre· toi! 1'.a<:t()l'il cu munci de 
dnlt~ i>ent:ou asl l{ULia::ea ca-

~ optim de dootlşlHare a în-

Ancheta revistei 
freg lf act:ivilăp proc1uclive. Bele
v.iirea unor asemenea actbal. de 
bi adop~ea şi pinâ l:e ma~lnll-
7..area lor. se atla evldent, in <:e.n
t1-ul preocu,părllor câlectivului re
d.acţlonnl al ztarulul nostru. 

2 A1n Pol'Tlit mt.otdell~ in 
acu vl"talea noasld de kt 
im. adevăr : jw:Jetul Hune.-

doara este puternic indusfrl:ullznt 
şi, în a!.'elaşi timp. ocupă o ţ)()n
dere insemna1ii pe '.târâ în c;e nrl
yeşte Dr-OducUa de ener.gle elec
hrică. De aceea. necesitatea sporlrLl 
continue. a UvrArilor Ul sistemul e
nergetic na\ Iona!. g()SpodAdJ.-e!l ra
tfon4]ă si eoon()lnislrea ! feclil:ul ld
lowtat, a<iigw·,n'rea la Urni> sr 1n can
Utătl ,oorespun'Zătoai;e ~ wbllilelul 
şj celorlalti C()mbustib.Lli !-'loslti 
pentru producerea ener.glel elecl:rri
ce. au. !'eprezenoot <X>Jtlâncla:mente 
m:a,iQre pentru redactqr1i noştri. 
Ritspunz:ind operativ tuturor ce.lin· 
telor din aceste domenU. am i:iubli
eaţ :d'llhtc a rticole şi m!ormaţll 'Pri
v ind furl.<:tidn:<rrea lermocen,ti;aiJ.elpr 
de 'Ja Mu1tla şi paroşeni, a cent:ra
fol<la' electrotenrnlce din cadrul com
bî.riat~or ~d~ce de J.il nune· 
doara şi CZl1;an, :precum ş! ac.tiuntle 
şi miisurlle Intreprinse to colclaltc 
unlUl.11 inefuslli91~ din ~udeţ. -pe 
şantiere. la J'llldl oon$umatorJ. pen
b>a Teducerea consumurilor de e
nergie ~eclrîd. economisirea s~ve
ră a ai?eslei t'eSUI'Se Vlta1e pentru 
e®Mnii.:I natl.Qnală. Sul,! genencul 
„En~gia elcctrfcA. Si prodacem <iit 
mat muJtll., s-o economisim po loate 
elite". a apăţ-uţ o mare diver$Jtate 
de al•ticole - de la anniliză. jnter
v.i•u, raid~anclletă şi plnă 1a n ote, 
infonna\H, des~e şl ~icatut:I -
pre7~ntind aHlrOO,t;lz~.tle cil şi nee
j unsucile cc .s...au mai ma.ni.restat tn 
unelt• peri<>ade. De asem~ea. Ja 
rubl'ica ' "R.ePorter in J)08f. fix" 
au tos! aboraa:te c1,1 s1,1cces preo
cupill'lll'.! celior două combinate 
siderut~ice pentru crestarea 'PTO
ducliei p r-oprll de energie elec
lrl~ă. 41t:ieliod cft mal PU.lln 1a <>er
vidlle slslemww energetic natio
Ml, îar la cruinn sa se re.ru;zeae 
chiar un swiplus de enei:gfe. 

A.şa cum ariîtam mal înainte. in 
lumi~ noilor e.xlgen~e am revă
zut $l !mbogttft rubrl:clle OCJJlS.'lCt'a
te energeticii, $ub gener.lcul „Prfo
ritAtl m sectorul eneţgetlc", publi
c~ i;n.a'ierirue prMrtd s.trad.Jul oon
structici ce.nb-alelor hidJ.'aelectdce 
dln Muntfl Retezat. sltuatta oi:o
ducţlel ţie enert(e electrlcll dln 
toate lemtocenJ.tt-.ilele $l h idrocen
tralele judeţului. precum şi a celei 
de cărbune' energetiA Pr'"âct!c. · îh 
fiecare zi ~pare in z:i4r <.',Îte un ma
terial din aceste domenii. In viltoir 
vom declanşa $1 al~ acUuni !o 

sptllJUntl creş~ l)ermlinente e 
pondei:li pe care o ocu;pa jude.tul 
Hwiedaara ln &istemul energetic 
natiorla'.l. 

3 CGl:l.tru:nttndu-ne cu o pro
iblematiicli econom'.ică deo
sebii. de eomp1ed, irata~ 

rea ei in ~ nu e:1te deloc !ltm
plă. De aceea ne strădUim ~il ~qi
gW'ăm şJ i'n ae'e&stă prTvlnt'ă o cit 
mal ntal'e diversitate ~tl:ă. o
gUndind conv~ii.tor pulsul vietu 
dln a'bata:fele mI.nelor Văll J1Ulul, 
din ccmţra'lele electrice, de la o 
biectă,vele de inv.estlţdJ . Sintem nre
ocuipaţ:J de creşterea calitativă a a
Podului trecli:rul gazetar la r edac
taraa unor arllieole bogate in C®-

tlnut., cu adl"esă şf flnal:fta\<! pre
Clse, ~b~e S,ă cont,tjbufe !la Pl"Q
movnrea lm'Jlt\ a experien,tel inialri
tiate. a unul spirit nou de muntă. 
de ord.l.ne sl disciplină., n răspun
derii rev<Atuţfonare f-n in.~Jfill 41.e

thdta te eCQnom.ieo-soc.iali'i. Astfel, 
sub gener,tce ca ,.Patdel - ma.I 
mult Cilrbu.nc", „OlnclnalnJ op t -
dezvollan Jntenslvi, progres tehnic. 
productivitate lnaltă, calitate supc
rJoati\ ". uRitm şi oalltate în lnves
UtU" - aa să dăm numai oi.te.va 
exetn,ple - se PWllică arikole. ~ 
nâll:ze, ancllete. inl:ervlurl. reoor.
laje, lntor maU.1. Pledăm. <iu forta 
or.~u-mente<lor ('j()nic:rete, pentnu ge
nevalLza:r.ea naulw. Pl,'OmOvarea ho 
U:r.ttă a dlsdpllnel, rlis-punderH st 
<>rdlnjj, a. spj.~tulut revolut:t~r. 
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Ancheta revistei 
pentru a.61.runare<t mal hotl'irltă a 
c rl tlcl l. Tol.u'l depinde de noi. Vrem 
să iiltl cl.l mal re<.?eptJvi la marile 
com&ndarnente file prezentului. 

Tiberiu l S'l'.RA'.îE 
tl'edaotor-şef 1.ll zl~lui 

,,DRUMUL SOCIAI:.ISMULUI" 

Înaltă 
profesionalitate 

i'n1 abordarea 
com1petentă a 

problemelor energiei 

~t 
"' -~~':.~'='~''" 

1 Direcp!ae de acWun~ i'n 
domemUI el1ei<ge'ticti lor-

. m!Jtaie de. S&Ct"eU:u"ul ge-
neral al Panttch.1lul. tov.arăşul 
NiooJiae Ceauşescu, la plen!l1ta C.p. 
lll P .C.R. dlri !; ocfombrle a.c. SfnL 
de o ac.tualil.a'te stl'i~enti1. io ega
lă măsură, si 'j)enlru colectivele 
d~ mun!CU dih jl,rde~ul Prahova. u
l'W1d semna de to,pt.uJ d 1ndus-
t11la _pi";;lhoveană dtsPUne de un 
important potenţial ener~eti~ a 
cărui punei·e in valoare constitu
ie- un obîecllv p\•i91·Jtnr. ;t.n aeest 
eontel.<.t. -~,etel .llOOStre, in spe1Jă 
i:ub11fci.i el economfoe. ît 1·evine 
tncm·to11u·ea de a susţine cu o ma; 
m:m~ Ctecventli şi printr-o ~iună 
variată de !orme pub1:icistk.-c i n-
:ffiptu:h1e a l'rogpamului privilnd 
«~teren procluCU-e-i ae energie, 
~tlc>dă111l-ea raîi~l18la n <:i<testeia. 
Au>are .clar necesi t.at:ea de a ll.bo'r
da pe d1ver-se µl:anUt:l' 0ooaslli Q)"O
bl<mtaliC:â maJOrll: : C't\eŞ(er,ca pro
d t.1Cl1eT de drbt.ţne enei;getr-c i n ba
zinel.e caL'bonitfer~ de li! Fi!~-peştil 
de Pădure sl C!ePtut•a. inLretlnerea 
$1 buna ~l'lrlc.fiQnate a. cspaciUi
fllor de pff(j~ctle I.a lritreorlnde
re.'.l Ele<i:t1t"<Xlentt:ale Ploieşti. reall
·7.m'.etl .PJ'Ograineior de V'âlorlUcru·e 
a .tesu rse1or hl(ţ~ergetic.e Qt"ln 
d aJ;ea ln l'oloslntă la termenele 
planHi.Qtte a mkrohklrocrentrale-
1<>1' ca'l'.e se col\Slrulesc pe riurlle 
Prahova Do!bana şi Te1ea:ien. ln 
acelaşi UmP. va trebul s!l trDh\m 
m a.I profund şi modul cam sint 
teali?.ate ca1\Ulatlv st call lativ in 
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uzit1Jele eons!rruc!narre de masinl 
din judeţ utilajele şi lnstalallile 
dcslinate ex~Ui:rilor mlnlere 53.U 
centralelor eleGtrice dfo tarâ. "Este 
c!lzul utila,iU1luJ minier şl petrolier 
reali1..al la „l ·Mal" l?loi~~u sJ 
l.U'..M. FHipestf.! de Pădure. al 1·e
ductoarelor ŞI altor echipamente 
energetice la lntteptinderea ,.Nep„ 
tun" - Ci:tnpi~ etc. 

'I'rafînd ta J11.1brlca economică o 
-asemenea tematică. oomim toi 
~Impui de ta sarcinile sl orlen'tărUe 
tra.i;ate de sec-retanul ~enerat ,aj 
partiidulL1I. tc:>v.uxăşul Nicolae 
Ceauşcse.u, prtviad a:sh;urarea în
t:regUlul. ne<;esar de energie. l;luna 
in~tirnere sl utmurre a cap..'\cl.tă
~1tor energetice~ t:eallzarea la ter
men ~ i:nveUt\.IUor drn acest sec
ilor, înt~lrea ordlnli .şl <lis~P.linel 
î n ncli\•l l.aJea colectlvck>:r de e
ne11gelic!cn1 . 

2 f'll vederea unei nn1U1jnn 
m:ai OOll!:n.'te Sf eficiente 
3 ~etel in proolematilca 

legală (le sectoarele !mollonte 
i:n Jll\."Xlucţja de energie. nm 
per.mnnen-lizat l'Ubtlclile lntllu1a·te 
,,~a;trfol m.lli mult oărbun~'', ,„l'a-
1.rJei mal mult (it.ei ". „DoswioJ re
sut'!lclor ellergeticc nccooventlonn
le". „Energia - o problem li a in
tt~gi i ello.nomil. a noastră, a tu
turor. Pe aceste teme furi L~H
zat şl publicat ammene economice. 
lnte:rvtUrl. l"ePOl'taje, care au re
fllectat e!ottllciile rnl.nerilar si pe
tll'Qll.şltfo1-. ."lle ener.gcticlenîJor pra
hoveni în vederea creşteril conti
nue a pr-OducUe1 de comlguştibU şl 
e.'1er~le ~loctrfd. 

Ne p topuncm ca. m e<>nti:nuare 
i'n spiritut l!ldlootmor s1 orientm·i~ 
lor .wcrotarufoi geneml al partl
dul'L!i • .!!A extifndem tematica legată 
de pr-0blemcle en.erStebicil prln ro
ali7..atea de arlloOle şi acilunJ de 
presă care să vize~ cu pre:!ă,dei;e 
pregălli'ea pent:i'U sezonul rece n 
ca.pacltă:~iilor enelîgetlce, l 'eaLi?.ru'l!a 
La l>e-i-men SI la Un nivel c.11111!1Uv 
sqperjor :l revlz.i'if1or şi repriratll
lor ta ain-egatcle 1>rooo·t!ăl«in? de 
cner,g!:e. lntmre.:i ~ l[mp Jn 1un.::
\1Une a 6ble-clll~or el~getree n
ffaLe i.n «m.~tt"uctle. 

tntr--o rubrică pe care o vom 
I nd ~u'Ja J,Disgrama prodnieţiel fi-
7.ioc'' • vom urmiirl oonttnuu. <.°'el 
puitn o dată la 2--3' ntirnete ale 
gazetel şi într-un pr-0n1.1nt.at st>i· 
rit. de <:ombalivltate. m<>d:u:1 cum 
slnt realizate sarclnlle de t>lan la 
produc~l·a de cărl;lune. tiiel, ut.l,laje 
miniere si energetice. 

3 Si1r!lem l,)e deplln ron
sUeriti cii redacu~ noastră 
disoune de multlrple t>C>Sl-

bilitâ(i pemi·u promovarea: mal sw;
ILnut.ă a unul spirit nou de 

Prom1ovarea 
spirit unui 

in 
de muncă 

Îndeplinirea 
sarcinilor 

de producţie 

GIDOFALVT lldiM 
l'edactol'-şef. al zia.wlut 

„VOROS zAs21Il()::_. 

(Continuare ·fo pao1 JIJ. 



PROMOVAREA NOULUI şi COMBATEREA VECHIULUI I 
Recentele documente de partid, cuvintărllc tovoro~ulul Nicolae Ceauşe.sQ\I Io Cangresul edue:oţiel 

ofltîce şi culturii ~ocioll.ste precum ~i la Plonora C.C, 01. , P,C.R. din .5 ocl:o~brîe ou evi1deoţiot, ~.ll pr':g· 
:onţă, 0 doto in plus, rolul fundome.ntnl pe cal'e 11 ore 1n pro:~s~I ~e edlf1c~re _a 1.!ne1 :°'.?I.„ Ş,ocl~toţl 
oliludinea obiectivă, ludd6 în aprec1e.rea . s~ci;eselo! . d.or !' o ro m1?enlor. i'n urmo. •R.oportµI d1olecllc !ntre 

ulor'lzoreo experienţei ovonsote ş1 olitudmeo· critica faţo de neoiunsun. obsenloreo limpede şi exprim.o· 
pop deschiso o tuturor ospe:tet,o·r pe core le comporta o-ctuolltoteo, actlvitale.o 'Cotldionă, pe •multiple 
;i~nuri, Q oom_eni!~r tn.Ul'\Cli, constlt!J!e pentrU pre:s{J un criteriu fundamental de Strllcturore O ITIUOCli ,_ Cfe 
orientore o ocţ1un11 sole formative. . • , . • . . 

Despre. modolltăţlle gozetoreşti de ·reollrore, 1~ ~091~0 de z1o;r, o acestul pnnc1p~. despre .ex-
nenţe redoeţlonole. dvon50l!i!, dor„. şi despre unele rom1net1 ln url'!lo. ne-om -pr~pus so dlsautăm cu 

:dre ·de conducere d.ln pr.f.lso cent~olo ~1 loc~lă : Nicolae c;>RAG_OŞ prim !edoctor-şe f odju~_cl o! ~iorulol 
ScinteÎloH. Ion CCl>STEA, redo(:l:cr ~I 0C!J1.1nt~. R'.SdocţiQ crnisiuriilor îdeolog1ce şi sodol-educotive- R,odlotelţ. 

; iz'Vne ~i Viorel TUDOSE, ise011e1o·r ~$l)onso b~I dl? red1cc~~ o1 go<:eiei „(;eQhl0ul-Ne:>m~ 

laturi inseparabile ale intervenţiei gazetăreşti 

Ni~olae DRAGOŞ lal\!zărli 'ii;i.ftlativeJor si e~ienrte
Jor jna:Lntate. -a ~ea 'Ce S-1!1 ecu

fxpetienta inaintată -
muhl!. ipozitiv de-;a 1Jllnguil ~tor 
clouă d~enil in pract'J.aa dezvol
t'ărll econtimrce sll se afl.e 'în vdm 
planlil .preocupărilor 017ganismei19r 
de specilăltJ~l"e $1 ldeo,potTlvă <ll or
ga'(llza1iU)!or de partid din tmltătl
le respedilve. replica necesară, 

dată dif icultătilor, 
- Oare este. rolul, care csto lo

Clll preocupirilor legate d~ PQl)U

llrJZiuca e11:perlen~·· malntat~ ln 
r.Ontextul d e obleciive, teme, idei 
aJ presei noastre 'l 

- lnt!>tde:îuna o opei·ă d1e cvn
~uctle vastă a -oresunUs o muff:l
t.udlnc ele !actoru cm:e .concură l a 
remizarea el. După IC:Uni este cu
OOS,Cul, part~dul ·nosliru, secr~Lal'ul 
a~u general. tovarăşu1 Ntioolae 
Geauşescu. au elaborat, de-a lun
gw ecestel ample şi d).nami<:e pe
"l'~e de oons~ru'die eoonom.i<:ă. 
~ ş! orientru::i izv.oni.te din legi
tlîjUc ţă:rll noastre, mentle sâ se 
conş111tt11e în oontdbutii c!e i;eaJu 
~oare îl::t .c:oxit\irarea . le<>riel dez
vqtlllriJ soolaile. a -editicărH sode
Uţu soc!.allste. De-a l·uilgu1 <:c
lor· peste dou<'î decenH. îtl eeon-o
rn~ româneascli .s~ 111aumulat o 
e's·perientă' •Pr.a<lt iC?.â deosebit de 
valomasă1 S-'a dcsf-ăşurat o a~livi:
bite COll\Plexii care a venit sÂ va
lideze temeinl~D; jusţe~ea. (;).'ll;"iae

lei:ul slHnţi!fiţ ai ot'lentărllor pr-0-
gtjirnaUce '\'>l'lîvind dezvo1ta,ttea e
ClOnom.Jel, slî: ipună iD .evidenţi\ · spi
rft.\ll -l'eal.lst. l)ro'!und '&llcillliiCl care 
S:-e atlat ila baza iprogresu\l:ul eoo-

permanentă, 

ne ajuns urilor 
- Oe inse~ azi, exPeJ'lent~ 

avansată? <Jum o d~, cum 
o defiDlm, eum o a tragem c1Jn 
mulfltadlo~a dp propuneri pe Cal'e 
le .tonnuleazli 'Viata 1JrOducUvA a 

nomk ·a] tta-H. Renu.n~indu-se la (lU:li ? 
dogme c.ate Lnd~tu.sa,u Jnl\ ilaliya - ·Desl~ur, e~penienta înaintată 
cre.atQai;e i~ domenlu'i ec<m.Omic, :nu poate !fi.„ premeditată. ®a est.e 
renuntindu~se lia opţiuni arbftriare, re:!iu1tatul \t.â!Ql'l.fllcătjl, pe- !;la~ 
SUlbi~liive, ISV'îndu-se Ul petma- ~unq.aşl[eili .~Cte 8 datelor real!• 
n~ ih v~e :iiecesltaf.ea unei tiiţtl, a oom~etenţej şi tnitiativel 
r~Por~rl iiir'esti a 'Tlăzuintelor la colE;C'tli-v~or iCle muncă, ~ co-
pasibilităti, -pa,r.ni:nd de lia o buni ledl!:ve treJ>Uind ele H1sel1e prlv.1.le 
cunoaştere a ceilln:~1ol! dezvoltăltli nu tn 'll'.li6d simPli.sl ci în -toată. 
SOtj,et'ătil. ş-au el~11at. de la · e- oompJexibatea aor, tnt.rum"'t struc-
~~ -:la eta.pli, <> sfrat:egie şi o tUrlle profesionale~ 'de oornpeten-
ta:cticl). 111 l;teZ\rol'tării care ~u m.a- tă ~nt si ~e direi:#<e· în e<>lec!i,~e 
te1iăU'Z<lt., în ultimă · lrui~nţ.,ă. in httă de eba.pele. anterloal'e. tn nu~ 
p·ragi;es~e ·î·m·egjStrate, ·in demol~ mercase -uniitli'\li economice. ~ 
tarea muJtţÎaterală a lndusttiel şi iJ!a, n~velul erotioll)ie1 in ,g~cral. 
i·omaneşbi, în patt!U:gel'ea unor în acest pţo:ces au: deVenlr.~ler. ai 
trepte a'l,e evoluţiei, care au pefu;l.'ts evoluţiei, s-au cci.stalizat optiuni 
ca, ln documentele. •mal ·recente deosebit de va[Ol'.oase, exll.erlente 
<ile .pm:b'fdului nostru, să se pună în ~ea ce pl"lveşte or,Mni:mu:.ea 
problema înscr.lm:U· eCOJ10nile1 ecMVlf,tAtif ,prod,uctiive. v.a,lortfloaT.ea 
-noastre fntr-<> arouă et'an(i ·a cîe-z- superioară a potentialului material 
voltării ei, s'ii se itr.encă de la dez- de care .dispune fiecare unil!ate şi 
v.oll:nr~ extell$j:vă la ~e::wolţa1•ea Ntmurl)e• econQmke in gen~. dar 
lntensi\•ă,, aceas'ta ~nstiţ'l.Und de cu rdeosebi'l!e valo:r:iff:Ca:vea p0tenţ1-
fC1.P~ ~ cUm.ensiu~ .err;ib1e~ti~ ~ a1ulul uman. el i'°5Uşj a:flat fntr-'Un 
unel economi:! avansate. moderne, -n<m sl:aâ'iu •al iattrmă'till calţt:a'tl \!e. 
pet:ţecw,iqnia-te.. eu deosebite, inslS- T~lie ~eesW. -au făcut ~ e~ 
tentă i n Jeg~ţ\Jră cu m®ernizerea rlenţa să :ffe g'indttă în mod di„ 
a•ctiY.ltălrif ~conomfoe. c.u introdu- :!iet"itl !fa,ţă de rna:oiera sJimplistă de. 
<?&'Ca anas.i,vă a cuoorlrilor -şUinte.I altădată Este .firesc ca o ş#am'iî cil,~ 
şi ·tehnicll Jinain,~t~. ia t~ologij'19r ln~O~tivl:!. de e~1ierlente 1n. plAnu1 
moderne, ta~ ca î.Il 1'preze-nt. in C1rganlzliTli, ·care a u dat la vremea 
mod 111eoesm:„ ilegirc„. ipl'iQblema ~u,-„ - - {or .~uJtat.e, să""Şl fl kăli vfuta. 
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Dezbateri i>rofesionale 
De o<:eea. cred că !n d~ ex
perlentel lnaintale trebuie avute 
ln vedere două elemente esentraJe. 
Primul se a'QPOrleaUI di rect la 
rezult.nlclc care se ~btln în prezent. 
Dar o veritabilă experienti'I ina
lnl.ata trebuie in mod obll
g;nklriu, sJi Integreze jn ocmtinutul 
său şi perspectiva perenltă4U ex
perienţei, mlisura in care e.a poate 
fi va1abtlă ipent.ru mel multă vn-
me, măsura io care JlU va deveni 
:inacronlci!. alunei cind procesul 
de re<>rgo.nJ1:are, de modern.fa.are a 
strudurflor economice se va afla 
lntr-un sila.cilu superior de caflnma
re. Din a<:est. punct de vedei·e nu 
lol ceoo ce se ofern sub el !chela de 
expcrientli tnnintintl rezistă la e:
xamtmul iriguros ia.I e!lclentei in 
pe?rloooo aelua1i.I dar şi tn perspec
tMI. F'lil'A .fnoolallt că otel mesa 
poale avea un :ro'l deosebit de lm
POrlant. că :Jn'b:l î n atrJbuUile eJ 
cunoo.sterca a toL ceea ce s~ cris
talizat ca valoros In m.alerie de 
l nltiotJvă jn domeniul economic. 
al organldrU 'Productlel. al dis
tribuirii Jucl.icloose a fortelor, al 
aplicării unor tehnici şi tehnologii 
avansate. al valorl!icării sul)el"i
Oare a iresurselor materiale si u
mani> de care dispun unitătile 
noastre economice. 

O primă condltie el" 1.i. decr. o 
bună cunoaştere, în pr<?_!unzime ol 
cu adevlh·at obiectivă. a ex.perlen
telor cx:islente. ~enlru ioceasta 
cont~lul gazef.a.rulul cu TeaUtalea 
eoonomică este foarte imporlant. 
Dar nu sl s ullcient. In primu l rind, 
ar Ll absolut necesar m, pe lln{!ă 
experiente "Pl'OJll"le e zlac.lşWor de 
speclaJJt.ate, sA se realizeze la nI-

® ~t 'iik~ 
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,·elul ramurilor economice din In
dustrie, din agricultură. din cere~ 
l.tte, o vel"lt3billl „b.:mcă de cklle", 
o informare la zf in legălurA cu 
ceea i:e se do\·edeştc eCicumt. via
bil tn planul exper ente!. tn :i

ceastl dlrectie ccd că. uneori. 
gazetarul se artă in sltuaUa unul 
citit.or pasionat care pi\lrunde tn
tr-<> bibliotecă vastu. inzcsm1Ui <:u 
un 11umăr mare de volume impor 
tante. dar care bibliotecă nu este 
dotată şi cu un fişier pe m:'lsurl'l, cl
li'Uirul llind siUl sii ()pte.ze la in
t:im:pLare. O mni bună cunoaştere 
13 nivelul mînislerelQ'I" de resorL 
a experienţelor deosebit de \'.alo
roase • . de perspectivă. dlntr-\m 
anume domeniu, un sistem mal o
Pl!l'tJliV d~ i'n!OY"l'lUlro a 1m~scl. .ar 
avea darul :;â facă st mal efici
entă intervenUa ziarului. fndepU
nil'ea datnrlei sale de a deveni 
t.rlbuna de la c.a'l'e experlenl;a tn.a
lntală să !le amplu popularlzalA. 

ln al doiJca rlnd. ar ! I necesară 
o mai me1odl<:4 aborda-re .o. a 
cestei expertente. chial' de db"e 
presl, o cunoaştere rn.:il dinlăun
tru . .Nu o dată se jntimplli oo sub 
generl~ promi(ătoare să se ac;cun
dă afirmaţii cu caracter gene
ral sau reaJizlhi care sint rire$li. 
neccsaTe ln toate unităţile, Si nu 
o e.'Xperle.n(li originalii. outenlic 
Jnedlti'.i. a dire.I aplle4rc sfi se do
vedească de real Colos prin ge
neralizarea sa. Caracterul demon
sh·ativ, melorllc al arllcolelor pe :1-
ceas_tă Lema aŞle;ţptă inctl pcrfec\lo
nătl pro!und nec~re. 

Desigur, ia te preocu~ de cu
noaşterea şi popularizarea experi
enţei rnalnî.ate echivalează cu un 

oct . ca-re depăşeşl-e slml')lul 
clţlu gazelăresc. ~lnlnd de 
sabllltatea civică. SOCI.ală a ..-.. 
taruJ uÎ şi de !n.de]lllntrea unei~ 
lribuţii funcbmenbale a presei 
tre. Prin ea se ailrmâ 
constructiv al actlunii publiebtlce 
se real l1,ea7Jl astre.I, l.:l nivel 
nal. un cireuit- de mare 
late a lot c:e s-a aeurnutat 
ziliv. C-olosilor intr-t.m d~~ 
sau altul. Nu ne putem 
gina progresttl in domeniul 9'
conom.lc in a:!.ara acestei ~ 
cunoaşteri şi po-pul.ari1.ărî a ~ 
riente.I inaintate„ Cu condi\le « 
selecţia sA ou fie intim:plltoafe. N 
comandindu...se, sub titlul de _,. 
perlenţă. a"<ItlvUăţi curente, o 
nulte. E-xi'Pecienta inainta-11. 
d ~ă pilrerea mea, o contrt 
original§. riguros demonstr*>litl-, 
- din per$J>e<:tiva efi~lentet 
CorLutul uman şi rnatert~ -
acllvitatea uriul oolecthr. a 
unlUill economi,ce. Experienf,e 
intalii este aceea eal'e nu .şe 
limita, prin dalele el eseatJale, 
o arie 1restrlnsă., care conttne 
sine un grad mare de gen~ 
de ~llcatJvltate, vizînd $P8\D ~ 
ple ale unul secl,or sau altul al 
conomiel. Mal ales Ja nivelul 
sei cenmale. l\Jn asemenea tip 
experlentă ar trebui să 
pr<)Sp0Cţiunlle gazetăresU 1n 
UUc rea!ltătil eoonom1ce. 

- V-a41 referit, pe buni 
tale, la nect!!IJl.atea unei rllsl 
osebJte in seleelarea 
propuse generallwU. Ce 
te PO~ avea. in acest fflllo 
de cllscemiminl a 

- Confluzkl care se face 
experienta ver!labUă SI ~ 
curente, propuse dr~t ~Pft'lell\!: 
Insistenta in a iniventa djii 
periente <!hi ar '30010 un.ele ele '!I 
par a se reco~da ca etare. ifj 
făcut: să se acorde uneori ....i 
puUnă atenlfo unei tot at.Jt de M 
dîncl investi~! ~· nea]Unsuri= 
deficientelor <?Me- s-au man 
in activitatea eoonomicl. S'41' ! 
t.ea spune chiar că o anume 
en tare a co1ect;lvelor r~ţlo~ 
ciltre evidentierea a ceea ce e ~ 
Jor()S, a făcut să se estom~Pelll 1!1 
noorl atlliudin~ critică tatl 
cec:i c.e vădea lipsa de lni 
autenticii, o anume împkare 
neajunsurile şi cu j-ustifiGKea 
să se cludere din planul 
economke •acea parte a niell:l 
care venea să arate că nu 
deauna, fn organizarea, fn an 
pare.a aclivitălllor eoonomloe 
perspectiva cerintelor noi_ ,.. 
vut tn vedere ~i implicarea .
tarilor inlr-o actllllle crtUd 8fi~ 
entA. Pozi\la combativă f.aţl ~ 
no:rjunsiwi s--a lllbil u neori oa J 
zid - rldica-l citeodatâ şi da 
rnşlne. de gazetari - de ţdeea 
prezentarea unor nea:j_ID\sUJ'J. at 
clnd nu o()~m şi soJutH ~ 
<rcm~lerea lor, ~u e folosi~ 



r.ă !alsli. pentru că niol 
O ~rlsl nu deţine mate soluţiile 
un rei.olvarea UOQt' probleme 
pe.i"~!xe, difterie care se i-
co'1\ ln procesul muncii. d3.1· 
~ po.-ikl supune dezbaterii ocesle 

junsurl, po11Le solicita opinia 
~tştrlor, a unor reprezent.anţl 
5 J o01ect1velor din uniti\tUe unde 
0 desfllşoară oclivltăţi similare. 
~ aid s..ar pute.a prad~ un u
~\ schimb de exper.ten1ă In ceea 

l)rl'Ve$le modlLI m care, oon
~un14ndu-se cu ::icE!leasi dl1leullă\i. 
cu acetcasl neaJunsuri. Wlele oo
)ecUve au reusll sli le depăşe.:u;
c;.\. Pentru cA. in mod paradoxal, 
li\ urutlltl similare lucrurile nu se 
d(ţSfAşoa:ră 'la fel. n.p.ar al.le d I fi -
culHill. se gâsesc alte .soluţii pen
:ru depăşirea lor. A prezenta ope
rativ, cu dlscernăminl dar sl cu 
curaj neajunsurile. e.'1fsta.nte. a Ic 
ptrzenla tla tlim,p, mseamnă ICI oon
trlbul la solu\lona1•ea lor mal ra
pidll la diminuarea efectelor ne
plive ale iacelor neajunsuri. Pre
zrntarea lor limpede si fennll în 
arlloOlcle .Pe teme economice are 
dar111 de a m('ibJ;llin., de a .nntreoo 
llllll operativ partlcLparea 'Ce1or ca
re pot veni cu solu~ll . care 
au de propus modalităţi de orga
nizare a munci i sau a Proceselor 
tehnologice prin care d I ff<:u 11 li ţile 
fj lipsurile să J'le mal <repede ln
llllurete. DJn unghiul de vedere al 
presei. mf-.as pe.mite să propun 
fot genericul de ~"'perientr1 sl a 
cestul 11$pect. Am putea vorbi des-
pro e~l)f,!l"leota tlutlnt.ată a presei. 
ln ceea ce rprl\leşte spiritul com
bativ tată de neajunsuri. Nu pu
lfm rupe fn mod 1.ran$mtt alrlbu
\ia esen\lală de cunoaşte-e sl popu
larlwc a e:-.."J)edent.el inalnbate de 
lot „m de llnţ><>rtanta a°h't'buţie a 
pr~ de a oollona cu fen:nUate. 
Ul mod combativ. faţii de .neajun
IW'll~ ce se nwnifestA. într-un 
re1. o.cestea se sJ condittonea.ză cll
alet1ic. Experlcnta t,nain11atii e re.
pllc:i pc aire colecUveJe de mun
cj o dau dlf!cultll.tUor şi neajun
S'U!'ilor cu care s-au confruntat la 
un moment dat. Sigur. Ideal ar 
fi ca e~rien\.a tnaintată să fle o 
lnltlallvc1 niiscuLA inti:-un colecllv 
llC muneă d1n diorlnta de a depli.sl 
o stare de lucruri ea insăşl t><>Zi
UVA: Uneod se in1dmplă şi aşa , 
Iar m etap:i actualii de dezvolmre 
~ mai valoroasă ~lentă este, 
desigur, acee;i năsl:u tll dintr-o as
Jl~'le acuta sp1·e autooepllşi..re, 
llJre performantă. Dat' tel o per
fmmantă este .sl ~ de a inlă
~. cu un ceas mal dev.re.me, ne
aJl!naurUe e."< istente. Din acesl 
PlmaL de vrY.lere plenill'a Co
tnl1ei.u1u1 Centr-.\1 ml partldu1ul din 5 
~tme. in cadrul c!Teia tovarlişul 
'l(Y)Jae Ceauşescu a l)J'eze.nlal o 
3JT\plfi şi 'Pătrunzutoa:i:e analiză a 
lţ.\idluJtli ln'depllnirll saJ.'iClnl~or e
:i~icc pe a<:cst an. in care s~u 
linltt cu iranchete şi exactitate 

bQJunsun1e. neimpllnirDe ,şi ms-

Dezbateri profesionale 
pun::leti1e, se consiituJe tntr-o vc
riLabilă 1ectie etică pentru $7.4)1.ar. 
Est~ demonsti·.at ind o dată. di 

numai abonlarea <k!schlsă, frontală 
a problemalk1l economice. numai 
c\·idcntieren cu realism şi cxacUla-

Ion COSTEA 

te a realizArllor (Iar şl a neajunsu
rilor, numai refuiul poleJrll !.ap
telor pot sta tla baza unei oclivl-
1.ătl publlclstice Cl.lre-şl propune 
ea lnsăşl să iie de 11\3ximi\ cfkl
entă. 

Şi pozitivul se cere decodificat 
- Cum se c.xprinlli. in practica 

11ublic.lsUcil radiofooiC'c, rnpor~ul 
iolro popuJarlzar 03 cxverie.nlcl 
îna intate 61 alitudincn criticii. raţii 
ele neajunsuri ? 

- După cum se ştie i'l publi
clsllca de rodio şi televiziune e.xis
ti\ condJtii <:aracterlstlce. proCilur1 
dtslin!:t.e ale emisiunilor şi cerlnte 
SJoolfice penh'U ac~le orofilurl. 
Ccc.n ce in pasdq.fle unc.t ga1.eto se 
prezin~~ ln TUbrtcl pe ctrre cllil-Orul 
Ic p.sn:uri:(e una după all.a. fnlr-un 
răsllmp scurt. tn .Progromcle de 
r.:dlo şi televlziune se atll\ struclu
r.al pe ve:rtlcalli. !n acest moci, pe 
verLicalA - nu raporl1ndu-nc donr 
ICI o em1slune sau serie de eml
si unl - trebuie să cercelAm. deci. 
şi atun~l clnd vorblm despre pre-
7..enţa celor douA dl:recUI fundamen
tale ale acţiunii gazeUll'e.şU : popu
larizarea experlen~el înaintate şi 

oomb.aterea rAm.inerllor ln urmii. 
T.rebule si'i rcmat'C dl. mai eies 

ln vrem1!oa din urmti. se mani!esl'.A 
o preocupare deosebHA pentru ită

slrea unor modalităţi de realli:arc 
a unor emlshmi in al căror 

oOn~lnut să i;c redsenscâ ,dired 

cele doull lnturl ale actlvită\ll publl
clst!ce care !ac oblectul dlscuttei 
noastre. Dlnt.re ac1..-ste em1s1un1 de 
e.xperlenU1 şi de aUludlneaş aminu. 
m:.d întfl. 1.Trlbun:i radio", emi
slunn sl'i.plămtnalli consc::r.aUi pro· 
blemetor oare vlzro1.ă actlvllaL.-?a 
organolor Jocnle sile puterii sl ad
mlnist.re Uel de stal sl ~ i.şl pro
pune !iii w-mi\r()3Sl('ă in mod per
mancn t 1·e...1!lzaroa în fapt a nor
mel01· sl prJncipjll01· aut.oconducerll 
în profil teritorial. Sinl. in această 
arte. elemente deosebit de v.1toroa
se pe care redactw le u.""1111\t~le, 

ec1uondu-lc în clm.pul i::ltenttet ize
nerale. !n realizarea acestor eml
slunl. erorlul oostru cnnstA. tn pri
mul rirul. fn depăşl.roo laturii ex
pozitive şi descifrerea elcmen~lor 
<:.apa,hile S6 dea putere de Cl<llnderc 
ŞI generalizare. Mai J:>Tecis. ne slrl'i
dulm sli dei>!stăm a-cele aspecte ce 
ţin de experlenkt unei C<>mune. a 
UrtUI mtmlc!plu, a unul judet et..c. 
epte sA se transforme tn teznuT na
t1om1l. Cind emisiunea a debutat. noi 
am Pornit tocmai de la snrdnile 
f f.>arte imporlanle c.1re reVin Qr~

nekir loanle nle pulerl1T de stal. 
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Dezbateri profesional~ 
de la !'.optul că jmpllcarea lor rn 
întreaga 6dlvlt.ale economlco-socla
lă u loca!JtătUor comportă an de an 
Lransfo.rmărl Iundaments.le alil dln 
punct de vedere al devenirilor 
economlOO-sociale cit şi din punct 
de vedere al creşterii cat>aeltătll 
retAiennor de a inţ-el~e sarcinile 
ce nwin unllătllor in care-sl des
f~ră aclivttnlea. In sun>rlnde•ca 
ac<!St.o1· trans.formllli, ln urmădrea 
motlului tn care propuneri.le, hofâ
rirlle. plan.urile. rrroieclelc Prind 
v~alA so.u .rămfn doar pe hirtie in
tervine. cred cu. rolul an:ullt[c. de 
'1cltvlst SOC!al ol reporterului. Emi
siune.::i kl care m-am rei(erli jsl 
p~une, dupli ~um sl>une:im. să 
dcpAşe.!IScii Cormu~ ex1>0ilUVâ în 
f~vo::irea cele.I nnnlofii<:c şt pe de 
altă pnrt.e. sii renunt.e l.z,i wcz~nţa
l'Oll exclusiv a reaHzA:riJlot. DactS 
într-o looallta~ lucrurile nu merg 
bine soluUa nu este sii o i:>Adsltn 
l·epede. glislnd o alla. 1.1nde cxlslă 
mal multe reallzArl ci, dimpotrivil, 
su enn.llz11:m co.U2.ele râmînerulor in 
urmi\. sA atlll:m punctele nevr.:i1-
glc:e. s11 vedem unde şi de ce s-a 
greşit. Pornim de la .idee,"\ că avem 
de spus lucruri imporlante din 
orice localii.ale şi nu e necesar 
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ba ar Ci chlar -0 eroare - sa tltl."r

&ăm după l<>c.:illtăille ex<"ePllon.ole. 
Pe mine. ca rep0rlel·. m -au preo
cupat .şi mă preocupă, dt: pil<.ll.i. 
aşezările <:.ele mm in<.11."Părl.:lte. nu 
acele.• de pe şoseaua nntlona.la sau 
care dispun de gări lmoortanll!. ln 
a<:csl sens. ne-am propus chiar un 
ro.Jd reporterl<:.esc în rore si"1 a!lăm 
şi să comunicăm ascultătorilor ce 
e n-0u la BeJ,n Veche. la Vama 
Veche. la Chilia Veche. SinL l<>c.uri 
nui pu\in lnvestlgnle de stazei.ari. 
sinl locuri <.-e nu su. aparent. m
mlc spectaculo.s. dur unde se :U!ă 
o.ament cu nctlvlliill. experlen!e. 
rezolvArl etc. ce merllli să ne a
duse in nlentk1 a9Cultăt>0:rll-:>r. 

- aţi intro~us i11 dlsouUc o 
l 1lcu asu.pra clirclu ml se par c ln
t.ercsn.nt să s hltulm puţltt : aceea 
~ şi pozitivul - nu numai negn
tivul - presupun,n o lra-tarc anoll
ti că, o descifrare a rcsorlurtlor. mo
tivatJllor, cau~elor şi cteetelor. 

- Ored ca printre cele mul preg
nante cerlnt~ <!le aclunlltlilil l(a.ZC
tlireşll se numără sl decodWc.are3 
poz!Uvulul. Pentru a avea !orUi de 
ronvini:ere, pentru a pulea fi bine 
Inţeleasă şi, deci. generalizată. ex
perie:i'.3 vruoronsă trebule expll-



ce sli te st:răduie&ti să des· 
tpl. ~ elemente POZitlve acolo 
~ te nu elt.isUi, de ce sll caut! 
uode c l sf llJ>Surl cbcă sînt neln
~ cu totul nesemnHlcative ? 
.-nne.e· sll Pornim de la stare~ 
~Ulde fapt, să forăm. să ltlndlm 
fD" und de~ gazetăresc. Nu 
F°~te pleca din redacţie cu ln
• cf,arll de a critica sau a lău· 
:2~n1gun~ intenţie clarii trebu.le 

' tte aceea de a ne lcwe datoria. 
~ de a Jun pulsul unei reallllHI. 

nu numai .aut ci $1 de a con
~bul e!ecllv la solullonarea pro
~or. la depăsl.Tca nooiuosurl
ior. /.m flicu t 6(..'63Stă precizare 
pentru c:li e necesar. după părerea 

Viorel TUDOSE 

. " Pledoarie energica, 
pentru un orizont 

- cum tn(clegeti, deci cum Uus-
lrlfl IJl 1ueta dwn.neavoutrlL 
fllOrial pozlUv-ncgaUv ? 

- tmt p'lnce să cred că n în
lelftem (şi 5'J iiustrăm) e.xact cum 
e.te el tn reatitate. AdJcă ne apro
pielJi de v.lată. de viat.a acestul 
Jtadel, ln lntreaga el c:omplexltete, 
1t11 lumini.le sl cu wnhxele el. 
Pentru noi, g;nzetadl, e a lei nu 
numai o şonşă profesională. o p1·c-. 
mld de lucru. ci şJ o d.:litorle de 
colllUlntA, 

Dezbateri profesionale 
mea. să ne ferim cu marc atenUe 
de un cril:idsm steril, de combati
vltatc~r Inlsii. de supra~1A. Poz!~ia 
cri Ud a &'azet3:rul uJ I.robule .c;'ă 
urrnl!:reascâ intotdea1.ma o !lnali
tate ooostiru<rtJvli. 

tmtmm:rea celor llouli laturl ale 
lnvestlgatiel gazetăreşti - popu
larJzai"ea e~erleniel ovansaW? s1 
crJUcarca neaJunsurllor - noore. 
dacă ptivim cu aten\le, cu ex.PTesie 
dialectica a unei viziuni unit.are 
a.supra realitâUI dar st a rolului 
civic:. social al zJarlstutui. 

documentată 
nou 
- l:Mdent. datA>ria aceasta nu 

lnseamnA sA transcrii pur şl lim
p lu ream a te.a. 

- Sigur că i.ntr-un Pkln al lec
turii, gazeta trebuie să o!ere dU
toru.lut imaginea clt maJ obTecttvă 
a unet anume rea.UtAU. Lu acest 
nl vel. g&zehu-ul poate face lmJ>r,e
s!.a unui om cure scrie ce vede. 
calchl!n.<1 doar formele de retlef 
ale sul;>lootului său . D.ir nlcl o re
alltele. nici un subiect - şi, prin 
e-::eastn, n ici un a-rt.iool de ziar -

nu s:int sulfcient împlinite.. al.ii.a 
vreme <:it ln ele nu resp!ril un 
sens, o ml$enre Jliunmcă. o <>Ptl
une !undament.alii. Nu l$crll despre 
chimiştii de ]a SA.vbicşli surp1•ls1-
zindu-i do,u-. PJ.'<l~ de o secundă. 
în lUm:lna blit.7--uluJ ; nu vorbesll 
desp1-e rest.ant-ete la eX'l>tlrt ttian
scr.IJnd doaT !niUruele intreprin
derU ln cauzA şi Cltntilă~Uc 110000 -
ra'le. Ar li prea putln ; Chiar dacă 
ar ti adevărat. Fără „demont:sre.1 • 
sublectuJuj In elementele Jui fun
damentale. Ură stabilirea cauw
lUătilor lliunlr.ice. !liră o pledoarie 
energică. dar documentată. pentru 
un onlzon~ lllOU. arti.col.ul :răminc 
literă moarlf1. pleonasticii. Allict 
spus, chlm!$1.i l de la S!Wi.neşU ~r 
ana doa.i: cit.. lucrea7.;l. intr-ade
Vlir", la SlwJneşti, dar unilâttle res
tante 1ll l?)i'ţ)Ort - că au. inlr"1dc
vât, restante.„ 

A .,curnpănl 11 in ziar l'al)()r!ul 
pozittv-i?le~Ltv. pc aare tl-<1 <>foră 
realitatea. inseamnă deci W JJreste. 
nu spun o noutate). să OOl'lleşti dl! 
la acest. rapart.. dar &ă tit cu lot 
ainndlnsul să modifici ponderoo 
termenilor : In !avoarea. desigur. a 
ceea ce este POziilv. 

- A4ezaU semnul egn.lltiHU in
tre PozitJv şl inalntat. ? 

- Nu in~tdooun:i ceea ce eJ!\e 
poZltlv rertr-e1Jn'lă şi o ex.ixu·lcn
tn. cu adevărat inaln l:ati. 'Dndi. 
de pildli, Combinatul de Jlanţi şi 
a7.bocimenl de la BI~ \şi l'aco 
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pi.a.nul lunA de lună, nu ml se pnre 
un la:pt exemplar. ci unul pur :.I 
.s1mplu normal. Dacă I.a Platra 
Nea.mt- avem o viaţă spiriluald in
t.r-adevăr lnteresantă, nu-l 'fh·esc 
să lle a.şa ? E. apoi. o siluaUe 
exemplară raptul câ. in tillnă 
toomnă l)let.ele sl ma~zl nele de 
lcgwne-!ructe slnt bine aprovizi
onate? 

- Ce reprezlnti1, decJ, pentru 
aumnc.a.voaslrlL, cxpe:denţa ioaln
tati şi cn vi preocupi dezviUuJ
rea şl ex1ioderea ei ? 

- N-am sii şpun ci „Cenhldul" 
poate fi citat aici ca modcl desn· 
vir.şlt. Avem sl noi POtlcneUle 
noastre l Spun doar câ1 în Jtni:i 
mmi, cee.a ce intră ln. zl1t1r ou ti!
Uu de e)CipericiHA !ru:earcll sll dez
văluie resorturile e.dînct sle unei 
anume siLuaUt JaLă un.a : un mfc 
atelier de reparatu şi piese de 
!'lchlmb de pe ii>lattorma. chl.mld a 
$1\,v.lneşiju1ul - iarăşi Săv.i.ne$Uul I 
- devine. fn num.al cltiva ant o 
adevărată uzlnă de pro!U pentru 
întreaga Industrie de fire sl l'lbre 
slntelke a fArU. tn ce fel ? PrJo 
ce t.ra.nsfonnâr l ? E tema unul ar
ticol de experlenţA I Sau : un CAP 
oarecare - CAP Bodeşti - a'1llat 
multă weme Sn rln'dul unllătllor 
,,păguboase", abţine, în acest an. 
Uliul de Erou al Noii Revolutil 
Agrare. Ce s-a intimplal atd ? ce 
s-a dE!$0Qperit între timp. iată ceva 
Lnteresant pentru toate CAP..rurlle. 
Sau : o şoe.Slă de oartler - nr. 4 
dJ.n P ia'tra Neamţ - depuncf.eazh 
PUr şi simplu toate şeoUle stenera
le centrale din municipiu. înre
gistrlnd <:ele mai mari performan
te la coneursurtle elevilol' pe obi
ecte de invăţAmint. Cwn ? E un 
subloot de e.'<,pet·ientd. dar şt de 
medl<tiaţie ga1.etilrească. 

- lntele«'. Dar unde m:ll în
cape aici oe.ea cc nu sunA atlt de 
tnu:nos 1 

- lncape. Nu -pentru cA vrem 
nol, ct pentt'U că vJa,ta nu.-1 făcută 
doar din lucruri 'frumoose. ŞI d
tllol"Uil ştie !oar~ bine asta. Ştie, 
ln otice caz. că Dll se rezum!l doar 
la erpuJenţe inalntate. Slle. de 
pildă, că nvem şl neindeplinlrl de 
p].Qn, Juerărl de slabă oalltate. ab
senţe nemoUvate de ~a pr~ram, 
chefili. iurturl din avutul obstesc. 
hoU de buzunare. Unert dezorien
t.ati. 1amll1J demlem.brate etc. etc. 
Toate aceste situaţii au cauze 
mai mwt sau mol puţin profun
de. NoJ încercăm să le arlităm. şi 
pe ace61.ea. ClltJtoruluJ. moUvul 
Princl.Pat fiind acela de a-l ofm;i 
o premisă de dl.alog. de meditaţie, 
de transform.are JăuntrJd, de ac
ţiune sod3'1â. Pozlih'Ul si ne~ll
vul, e.'4P&ienta sl abaterea de Ja 
regulă .ne oferă esl!A!l nu ouma1 
meterlal de vLatA. cr şl - !afli 
fru,rnµsetea profesiunii noastre -
credinţa pasionată cli totul este 
per!ectlbll. 
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Dezbatere realir..alâ de 
Crl'>tlnn DUMITRESCU 

Actiuni „ gazetăreşti eficiente, 
(Continuar e dh~ pag. 12) 

llv a fost dls!.!ns cu înalte ordine 
ale Republicii Socialiste Romimla 

Dar. aşa cum spuneam la 1n<:eout. 
vom insiste în oonllnu.are. ~·· !lres
te, nu numai noi. c.a oamenii din 
nceste lntreprlnderi sii nu-s1 sh\
beasc6. eforturl1e. sA nu se lase 
C'\Ulrlnsi de automultumire. Cu al-
1.e cuvinte. sli e!ectue:ze intr-un 
timp cH mai scurt reviziile şi re
parn\iUe -planiflcat.e, să reducă SI 
mat mult consumurile SPeclfrce de 
combusllbU. sfi folosească la maxi
mum capacltătJle de produc~îe e."< ls
te.nt.e. 

2 Ca şi mol lnainle. un spa
tru L'lJ'g COnsaC!rlim PoPU· 
l.arlzărll experf~ţel inaln-

ta~ sl, mal ales. met<.>delor folo
site de energetlcienli de la Iernut. 
Fintmele sl Tirnăvont. Nu de mult 
am Cost in mAsură sli informăm 
clt1torU oostrl despre un succes 
remarcabil : terminarea reparatlllor 
capitale sl darea In exploat.are, cu 
26 de zile mal de\'l'eme 1.atfl r.le 
termenul sta.blli'l a RruPulu1 ener
getic nr. 6. de 20 MW. de La ter
mocentrala Iernut. Cu multă aten
ţie em urmărlt sl vom urmări rn 
ronllnuare ·tuncttooorea şi exploa
tarea turl>Qagregatelor d,e mai mlOA 
ca,pncll.at.e. dar a cArar pl'Od.uolie 
de energie electric! jşi are lmPCJ·
tanta el. Totodată. prin anchete sl 
alte genuri de materiale urmArtm 
tndea,proape stadiul consiruirt: mt
crohldrocentmlelor proiectate. 

tJ111U dln dkecUUe prJnclf)l>lc de 
ac.ilune ele zlnrUlul nostit:!u este şi 
va l'ămlne şi in vUtor preocuparea 
pentru folosirea econom.I~ o 
energiei. De altcel, ziarul nostru Are 
de mai multi ani o rubricii lnU
tulali : „Ce aratâ contoruJ etcc
trJe 7", ln cadrul elirelai urm1\rlm 
retuL cum !'e in~;tdroa7-ă consuma
torii. aUt cei mari eil şi cel mici. 
in oalele st.a~illte. Indeose.bt ln pe
r ioadele de „virf". Ponderea j utle
lulul nostru 1n conswnul de ener
gie electrică .a ţAril este insemr.tttă 
(10 la sută). dar ni<.'I oonsumtil or·<>
Piiu nu-i p;rea mic. P,:vem clteva 
unltlltl Industriale - Combinatul 
Chlmlc Tirnăvenl. cu sectîo sa de 
carbid. Intreprinderea Metalurg!d 
„Repub.U~ • din Reghin. eu lumd
torbn el de oţel ş.a. - mari cvnsu
maoorl de energie electnca. Pc 
lingă ceUaLţl !act.ori, îl snrfjlnlm sl 
noi, ziariştii de la ,,Vor& Zăs1.lo", 
spre a găsi soluţii tehnologice 
mal economicoase. 

Dupii cum se slie, Judeluţ 
ocu.pă un loc im~t ln. 
rarea cu gaze naturala a 
ţării. Esl.t! st firesc sl 
necesitatea SJ)Olir_il Prod 
hTdrooorburi in perioada 
Tocmai de aceea dAm toa1l 
mobUfaărJI <.'Olectlvelor de 
el muncit de la schelele da 
dar şi de produc(lc, J>entru 
plinirea tn tocmai a 
pl:m. Este vo11ba. inafnte de 
de re.1llzarea lnvestlţlUor, d!i 
rea 1n functiune a not llOftdi! 
duclltoa1·e. OOD<'OXD~tent C!U 
varoo sondelor vechi. apnre 
7.oate, dar ca.re vor putea 
din nou. Urmărlm, de 
actMtalea de pe santiere&e 
strucUt montaj. a spa\Wor 
primare pentru gazele 
care au t'Crmene de <lare bi 
slntii in cursul acestul an. 

3 Dlsclpllna sl ~ 
movarea ® irltului 
muncă au fAcut 

mal muJ tor artioole. anehre 
rotunde, r~portaje ş(. oote 
de către redactdru nost.rL 
fost cele apărute fn spaUul 
arat rubricii ce poartl 
, .A munoJ ş i a tril ba 
nlst", masa rotundă „Co 
oameni al faptelor, al lnJ 
organizată la lntxerrlhderea 
mlcii „Prodcomplex '· Acel 
puri le stnt desl1nate şi ma 
ce apar la TUbrlca dp 
„ProWe contemporane•. 

Nu ne vom opri LnsA eld. 
propus ad ~JzAm mal 
ancbete ln intreptlnd~ '1 
tiete!e de constt:uc:t11-monla,l 
gâlură cu folosirea Urnpulut 
cru. v.lzind îndeosebi 
tnUr-z.lerUor de la se!l'Viclu ft 
surlla. nemotivate. ~ 
tentie vom acorda calltl\ll 
clen\ei ncLlvltăt-lloP polttl 
tive, modalilătflor concrea 
de elitre orgn:rrfzaţiile de 
masă şl obşteşti pentru 
la fiecare loc de mund. 
spirit sAniitos de anpjare 
punderc. de ordine şi 
ga:rnrtUa slgm·ti a .fndep 
p1a.re a sarc1nUO!' de plan 
t.Teaga eoonomle a judet 
denl şi in energeticii. Stldl 
lem face 11\31 mult tn acdt 
n iu şi, ca atare. nu ne vom 
peţj e!ortw·Jile pen.tru real 
calităţi supe:rfpar~ î n toate 
nl:lle, ca să putem spune ci 
!Acut cu prlsoslnţă datotla 
rtştl comunist!. 



CALITATEA 
ţelul suprem publicisticii noastre 

o zi 
ID reda01ia 

1azetel 
41J11bovttal 

Jn ziua aceea de Jnceput de septembrie, 50azeterl4 dlmb<>vltenl se 
afll\I la mesele lo.r de lucru. Era mJercurL Iar miercurea - mi s-a spus
- ,.zi de virfk. Joi, cel mel iirziu, trebuie predate la secretairJ.at toate 
.Uc:olele pentru numilrul dLn sAptămtna respectivă. Vineri seani se fn
cbellt tlxejul, Jar simbătă fn 2lOX1I cititoru pot să-şi cumpere gazeta de la 
clllctC. La „Dirnboviţa " s..a statornicit o ordine strictă şl, în nici un fel 
ll de clU'e nimeni, nu poate !f tncăloat gira!icul de ape.ritle. 

llliJe o mare onoare să fii eazetar in vechea cetate de scaun e Tir
plttel Onoare ce lncwnbă şi o inaltA responsabilitate pentru cel ce-$1 
......-C:, aAptămină de sâptămînă, numele şl truda In paglnlle „Dlmbovt-
ltl·· ~ cîleva lWli, gazeta va aniversa dot1ă decenli de a,parltle ne!n
lnftlptl. A luat tiintâ în febl!\)llrle 1968, st1b semnul marl~o.r deschideri 
promovate de C.Ongresul al IX-iea al partidM}ul~ $l a devenit repede un 
Ilir anciorat p.utem.ic In .realltătlle judeţulul, cu audientă la cmton. care. 
Intre altele. n-e-vea să ouooască n.idodat:A ceea ce, 1n termeni edmini.s
aUvl, 1e cheamă ,,retW'w:i ". 

Noul ziar nu avea un t.i:Uu orJglnal. 11 mai purtaserli, încA io secoilul 
INeut, alte pavu gazete. Pmna şi cee mai presbigioasă epiiruse. cu 1.nter
lllllla4e, Intre I8S8 şi 1870, redactorul e1 t1lnd -poetul şi zlarJstul pa.trdot 
Dimitrie Bolint.lneanu. Se edHiase şi tlpăr.lse Ia Bucureşti . Celelal:te trei 
lllrmerA, însă, la Tîillovlşte. nDlmbovlţ&" cea nouă oontlnua Jn chip 
a.., dar ,pe o treaptă mai înalt.A, două gazete de pcmitld din anii .no.str!: 
..a.a.rea„, al ciirel prlm nwnlr vedea lwn.l:na zi.lei tncA Ia l9 nolern
llde IH4, şl „Udna :fi 01orul", Tra.dUll frUlll9B.Se' de eazet~e militantă. 
CllllllMU,vA ce se cereau tmbogăţ.ite.„ 

Tematică amplă, 

pe măsura 

realităţilor noi 

1la ~U al.rage de lndalA aten
!lli deai d paginile „Dimbovjţel ". 
ll -..„rur. spaţiul larg pe care 
~...., număr de număr. pro
llll ~I economice. SI poate nu 
!11111 UUl dt paleta comolex!I, 
._ • • acesteia, pr.eocuparca vă
... 1ID 4 nu scăpa nici un sector. „ l f:I domenJu. Cu alte CUVilll<', 

"-'• „A~ ,;pe fază", „la o-
l ,_;A nu chLar cu un pas 

înaintea evenlmen lelor. Expllcs.ţLa 
~ dat-O. cu amablJUtatea-1 oa
racl.eristicJi. redactorui-şe!, tovară
şul Florea Radu : 

- Siniem un Jud~ mal mici ca 
lntlnaeu, dar ea o indulrie toane 
putemlci. Este, Cll'ed, de llJum sl 
spun el, lnt.re celelalte jwl~ 
ocuplm locul 2 Ia ciment, locul 3 
la ţiţei, locul 4 la oCel ,1 prodnae 
eleotrotebnlce.„ Iar Ia frlrldere ou 
compreSJe. alniem, deocamdiitl, •ln
lwil produ.ciiorl clln tul. Ialll, 
numaJ ln Tirgovfşte a-au lnAl~. ln 
ultl.meJe dori decenll, adcvir~« s•-

ranU : Comblndal de o~arl spe
ciale, ln~ de olelurl 
..Inox", ~ de atnm
rurl-

Un noi.an de probleme, cere de 
care ma.I complexe, dar ga-zetanJ 
dimbovlteni, o rntnă de o.ament, se 
descurcă bine, se. menţl.o statomk 
i n miezul vJeţU., ettt de trepidantE>, 
de efewescent.e. MerWul este e'I 

. tuturor, dar nu se poafe să ri!J evl
den~ezl slrădan.!He redacforului .şef 
ca ziarul dln slf61tlmtoe. Geeasta să 
&e mal bun dec1't oei de săptami'l'la 
treoutA. Pentru asta nu-şi orecu
peteşte oicl !ortele !lzice nici pe 
cele in1e.lectuale, oon.v.lns câ nu se 
Poate altfel, lncrederea. l::nvesUt:ă in 
el aV'ind nevoie de acoperire in 
permanenţii, nu numai in .)OQZJi 
!estive. Il\ogMfia redeicrtorulul-set 
de la Trirgovilş~ nu este CI.I mu,lt 
difenltA qe cea a a'1ibar zeci sl sute 
de. oqnpele.ni al zilelor noas:Xe. Flu 
de fiU'an cooperat.or dJotr-o oomu
nil de CÎJiij)le - OdobeŞtJL de Dîm
bovi·'18 -, F1lorea Radu s-a callilcat 
ca matriţer şi şl-e oonti!Duat lnvli
ţătura la semi.. Debutul l n orcsA 
1-.a fAcut pe tlrnpul stagiului mili
tar, .la ~ .,ln alaJba Plllrlel", 
din Indemnul şi cu spmjinul unuki 
din cel mal lmpAtimiţi COl'i!SOOn
denţJ vol~rl cunoscut vreodată 
de atitarul n:nduriloo de !r.ă. Este 
vorba de VIBSJJ.e Ar~ o!iter ln 
subunitatea de po~lerJ de 1a Cim
puJu:ng-MUSOe!I, ~ i-a citllJv~ CI.I 
rAbdare PMtilnee scrJs.wul, . .stăruin
ţa de a l se ded:l.lca. După ]li.sarea 
Ia v.atirA a scris Ia „Sointela l.the
retulul" şi „TinA:nil leninist" 
devenise Intre timp activist U.T.C. 
- dar meserla a tnvAtat- :> propr lu
zls la ,,V.laţa şantierelor", cu sprl
Jinul gene.ros şi ~al unul 
alt itnpAtimlt al scrisulul. Petre 
Gheorghiu. Prdn '72 a botărlt stt se 
intoarcă acrasA, la Th:gov lste. sl a 
fost tncadrat tn redacţia „Dlmbo
vitel ". FJrefte, ven.Jnd de la o @11-
zetA cu profil economic, nu put:Ni 
fi. :repartizat decft în sectia eoono
mlcă, unde a tncepuţ să se ocnpe 
de Jnvestitll. $1 nu mlcli i....a f06t 
satisfactfa, dnd, dol ani ma1 t.Inlu. 
cu prilejul lnaugurArU primelor oa
pacltăţl ele otelărleJ. 1 s-e inminat 
şi lul „Med.alLa Muncii". Semn că 
şi scrisul său se aşezase, intr-un 
fel. la temelia marelui comu1nat 
dlmboviţ.ean. Ulterlor a îndeplinit 
alte sat"OlillJ de partdd, revenind ln 

colectiv dl.U>ă un deoenlu, de data 
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zetei iatoolă că toate 
sint afirmatll fără 

„Ce i-aţi dori gazetei DÎMBOVlŢA? alll mai puţin, un scoo 

Şi 
Dar propriului dv. condei?" 

PETRE STAICU : 

• Ce i -oş dori eu goietei 
Io coro lucrei î Să aducă moi 
pregnont in poginlle el vloţa 
fi preocupările tineretului dim· 
bovlţeon. Adică să i nfăţlşeze 
moi complet chipul tinărulul de 
la strun~ sau din oboloj, de 
pe tractor sau de pe băncile 
şcolii, cu implinfrlle şi necow· 
r1le soiei cu ceeo co ii este 
specific, propriu. 

• Din 11ici un număr să nu 
lipsească problemele d,e etică. 
lor în acest domeniu, condeiul 
meu, ol colegilor mel. se ecre 
o fl mai ascuţit faţă de torele. 
de metehnele mo~lenlte din 
trecut, de coeo ce stinjene~te 
ofirmoreo noului. 

GABRtELA STAN 1 

• Sâ publice cu moj. multă 
regularita te anchete pe diverse 

asla, insă, ca r~r-ser. Absol
vise intre timp ş.1 cursurile Faoul
UiUI de eoonomle lnduslrul.lă de la 
A.S.E. Dar FUorea Radu nu~s1 uJ~ 
toase niciodn~ă meserla, c3m.inlnd 
tn l.o.1t Limpul acesta un colaix>rator 
f idel el ga.zebei. 

- Desi~ur. m:H simplu .să fii :-e
d.actor-şef, i -.am s pus eu. M--ar ln
teres.:i să ştiu cum a :fa;t începu
tul„. 

- Destul de gre u. A trebuit s l 
in(l('p cu dlscipllna, cu ordinea. As
tea lipseau oolecUvulul nostnL Ca
uzele sini mal puţtn tmpur~tc 
asthl. Chiar daci unu, cltlud cele 
spuse de mine, vor zimbi Lronlc. d 
ştlU bine el nu se Poate fa.ce irHc· 
tărie fărl dlsclpllnl si ordine. Orl
cit de I.a tentaţi ar fJ oamenii_, 

L-am aproba.L CAT4 nici un foi 
de rezervă. Sti.nm din propria mea 
~xperjenti\, ca să nu mai vorocsc 
de a alLoro. că nwnal dlsclollna 
5i Qrdlnea pot sA (!Sigure spklt.ul 
de ech ipâ . seu IJ nd reda ci.la de I.ns.a • 
lis!acţii, de necazuri. Opi.ale întă
rită in aeelaşl ondru si de un alt 
Interlocutor. rcspecllv de secret.arul 
org.nni7Al ticl de partid. .'\lexancll'u 
Oegiu: 

- DeDarle de mJne lnl.en~a de 
a lillbestima talentul... D ar mese
ria de gazetar n-o Pot fa-cc decit 
oBmcnJ ca.re posedl scn.Umeolul 
responsabilităţii, 1.$1 cunosll bine 
mcnJ.rea şi locul ln socletak 

Intre vorbele şi !apt.ele acestor 
oameni se poate pune cu certitudi
ne semnul eg.nlll~\U. Am ad1mral şi 
g!"'J!lcul nlit de sl!nat in ca.re e!'le 
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teme în rindul tineretului, re· 
dind desigur fa pte, dor mol 
ales concluziile ce se desprind 
din studiul lor. Ştiu, de cind 
lucram in fabrică, cu cit inie· 
res sint citite acestea. Iar la 
real izarea lor să particip, se 
inţelege, şi eu. Deocamdată 
îmi doresc, inso, so foc mal 
bine „Telexul judeţean", de 
care răspund, cuprlnzind în 
aria Iul cel puţin toate or~ele,, 
docă nu şi olte loeolltătl d im· 
boviţene. 

ALEXANDRU IUE : 

• So se implice mol puter· 
nlc in problemele de viaţă ale 
cetăţenilor. Eu. cellal\1 colegi, 
toţi împreună om putea să ·I 

ajutăm mol mult, mai concret 
decit pină acum, ceeo ce va 
spori prestigiul gazetei, outori 
totea noastră, a gazetarilor. 

inoadrată ootJvltatea ooleotJvulUf. Si 
l'lundualltatea cu care s.e Un aici 
şedlntele de machetA. dar şi cele 
ale oolegiulul şi oonsIUulul de oon· 
ducere ale gazetei. $1 p.]anl{Joarea 
riguroa..ciă. pe teme. articole si ac
~lu!')J publicistice. e aotiVlt!tll de 
j)CJ'Spe<:Uvli.. Şi modul ln care este 
org;anlzatli pregAtiroo pohti.io-ldeo
log!<:li sl pro!estonal! a r edactorl
lor. prln şedinţe sipt.ămioale şi 

convocări lunare. Sl gnja oentru 
corecUtudinca şJ acuratetoo fiecArul 
număr de gazetă. Dar mai ales 
faptul că oamenH socotesc calitatea 
dl·ept telul. dezideratul su.prem ol 
ocUvlUilii lor publicistice. lu oon· 
t1nutul şi lnIAt!sarea gratie!! a g.i-

mai aride 

tratate atrăg 

cret, folosind toaie 
numai artlcollll de 
~i handicap po ... 
lesne. De aJUel nici n 
soh11fe.. Dad Trei. 
Şi cltlt~ 

într-adevăr. Petre S 

COLEGIUL OE REDACŢIE 

A L G A Z E T E I „O I M B O V I T A• 

Aşa cum este consemnat in cosoto din subsolul paginii a 
z.etei : 

Florea RADU (redoctor-Şet) , Ion NEAGU (secretor responsobl l 
\le), Gheorghe COANDA, Alexandru GEGIU, Alexandru 1111. 
STAICU. 

Evident, tot! membrii coleglulul de re:locţie foc parte din co 
conducere al goietei. Preşedintele conslllukti es1e tovorăfa 
BARAU, secretar ol Comitetului judeţean Oimbovlto ol P.C.R. 



Navetişti ? 

Numai- in apar.eoţă 

1o!B „Dlmbovlt.;-a" ~X·!Slă şi t:in 
decan de vechime în red.actie. e 
di:ept numnii au un ain mal tlnili' 
detll d~l rle virs~i. 'Este· 1on 
f(equ, .secretarul res.ponsaOi I de 
rtdetle, .singuruJ call'C a mal Tă-
111111 tn colectiv din~re cel ~ au 
edilet prim'Ul n-umăT a.!l gnz_etel. 
~ul in fl'.li.-esă l -a :făcu.ţ, ca sl 
~-ser. ti>t pe tlmou'l sin-
11.llllll mmtm:; in p,wn.hl.c unei 
publloarU ce apătea pct..iTl auU ' ll!l : 
...AtiPU.e patrie.I". A rost cole;( t'\1 
htre St.ilicu la „Uzi·na ~i ogorul". 
~ YreQ doi mni .;i liuomt la .,Fla
~- Prahovei". O e.~1e:nlĂ. pr0-
l1IWWl!l!lă d e. pe;;fe ln:e.! Qeceniî si 
pe"care. nu pt'ilgetă sA o impă;t·tă
~ Ce!'jlr mal llneri. demn1U:.mt 
~ PGate il Vtizutâ' a;>roape în 1'!ti
Clr9 numar ~ rubrlc.:1 „lnobJcctiv", 
Jrbl'lc?i bine !ăcută. mclsivă. a cl
t SP.re .exemplllieare <..>l'teva ti.rt:
~.:.._. ,,Xnohidcti oobJI, basculează 
a_":ll:J.n "· ,~Tun i~ de la. ··Pa.Sare„ • „Ooas rău". Nu este vorba .de 
llfmpt~ stlrl de tfarpt di vers : lle
Cllte l ncorpor~11.li o Idee ~ conclu
~ ~. De. l.;:irg ecou· ·s'.a bucurat 
"' -ahell;j s;i cu tema : „Com&tul 
!_ *m

1 
il pretindem : la ban, la 

..,._ •minut". Dar cea inai roair-e 
~ Um1-1 lon Neagu sl-o 
"'1. lN rn.1cţtet:iri i si i ;p ur.irjJ !!a-. 
. ~ u-j deloc o înlîmo.lare · că 
~ Vita" se POat:e JăuiLă cu o 
~ i:raI!ică echili-l:>r~Ui in CM'e 
~l :lşJ găscse in1.o!:demma ru
~ Pt'eferate la locul I.or. 

,,Min.s d:rP.aptă" a se.cn~larului 
re:;Ponsabil ele. rec!.\lctie este GJ:ie<>r
ghe $.Sita. De· ce ? Pentrll că el 
rMHmază iilu.'itratk1 gazetei, alei.·
gînd de la un cap~t La alLul al 
judeltuluL Tine eu tot din.adirnsul 
C.:J imaginile să fie iii semni!icath·e. 
Semnătlll·a lui poat~ (i \răzută, i'nsă, 
şi s®. n.ume:-oase art!Cl)le pe ten;ie 
agoore. FJlnck:ă .:-1 LQrml:nat de c 1.1:
l'ind zkiris-Vioa, J.n fân'.\ !re::.v~11ă. 
nu 'rrna să se la">e ma.i orejoş qe 
colt?gti săi. :i:: ~eu ·~ Pootie. l:rnp0r
l.!m:t. este că dori..>ş te să se a!il:ome 
şf :;li se dopl\Şe.:1şcă pe sine. 

Despre Jon Neagu şl Gheorghe 
Safta, ca de ~.lt(cl şi despre Petre 
Stalcu. se spune. mal în g:Jumli. 
mal îh senlos, că sînt„. navet!ştl . 
Ji"Hnc!că cel din tii do,in!cilf.nz.'I i,n Lu
cleni, al doilea in G1'odenl, Iar ul 
lil'cilea· in tlâzva.d. Dar as1;l nu-l 
rmpledrcă :;ă ţie puncluţl]:i la re
dacţle. ba uneori ohiar mai aevre
me dccit ·allil. Pentru că cele trei 
lQCaUtitl i sinţ sl:tuaţe in ~Pt'Opl <'-t;ea 
TiJ.-govişl.eL D!ld numo.l dn i;ipa.tCtl
ti'i avem ·de-a face cu naveti~tl. El 
au ţinut tiă ram1nă i:n localltăt11e 
lor nalale şi aq ram1,ts. Cuno.5<? 
bin e, cum se spune; de Ja sursă. 
viaţa satul ui. nu c · nevole să mcmv
g! în documentare· la tară. 

Ceea ce .se ştie 

de cind lumea„. 

Spuneam inai il'Ullnt'e 'că proble
maJlc.ii E!C41l.Ontlce i se re7,.en;ă UD 
spaţ,iu J.aTg in gazetă. Ar mal :fi de 
adăugat ţă de ~tarea acesteia .răs„ 
p1,1nde. ·ill cadrul e<?ltlghilul. unul din 
membrii .slH, Petre St.a.icu. De. scris, 
înşâ. seri}! ·t<?ţ1 '1n acest •domeniu. 
practic i,nepu~btl, ŞI redactorul 
şeC şi secretarul d.e. redaotie... A lt 
fel nicJ nu s-ar putea. Dar ·cele mal 
:ttu1te sarcini le Tezolvă îh această 
l.liliVilll,tă SO-rin Po'pescu. un t"'e<lac
tor fi.nat. dlnamlc - a.bla de doi. 
aril a tenn'innt ziaristica. - dar 
cai.·c, ml s-,a spus. a deflăş~t repeae. 
din mers: stadhtl uooniolel. 

Un fn'Pt dc:mn de reµnui : în 
redl'l(!ţi(l .. i;>i'rnbovltei « s:.au nă.<;cttt 
mu11.e iniţiative ttrteresa~te. mobl -
117.atoar-.?. Despre una dintre uces
l en devansarea termenului de du
bla;'e n producliv!ţăţU muncii, ·c-ttl
tnrli n ţ)<:lr! au afla-t ineă. de an ul 
trr1·u.t. Ref,lmltit:itn. doar fAPtul că 
;1c-tiunef.l dec1~t! 1.a intre'P,l'in
derea de trl.gtdet:e dii)] Găe,şti. :i 
fost e}.'\lri:s:â. cu b une rezu!Ltate, şi 
la l!llle lntrepril;ll;lert. 

Sp!rUul de lnt(.'jatlvă al redacto
rliol' poate fi reinal1.ca~. Pn$ă, rn 
fi1Jca-re n.umăr ele. &aZe:tă. 1:!.-te· de 
.ajuns. e.re.d, sa aons~ăm tl;tll,U'l
Jc citorva rubrl(li pemtanente : „&"1:
r>or tul - pxio.rUatea pri1>rlttiţUor~ , 

olnitiativa moncltoreasc'i in acţiu-

~ O imag1111~ de 14 şsdint4 coii
stlitcfof de C(ntdu cere. aJ .qazetei·. 
„Di.mbo·vit~". e După o scurtă ana:.. 
Ici a nwnil"4htl d~ naZ-O~lr a.paitu.t. 
red4ctoi;ii SWQi(esc.. concret t e,ma.'i~a 
1mm.iru'lui d171 · 115ptii.mtna u,rniătoa

·re. e tu tipogmfie, la f>(l{l lna.rea 
ga~etei. e O iniîM.i rc plăctdă; i·n
tcresa.ntd <?:U m,embrH ceg1aclutui li-
1e ro1· dltil Tirgoviş~e .. Cele ·mai mul
te dt11 cileaţl11u prezentate alol v·tir 
a•pârea cu. c·e't;tttudtne î11 p(l{}in'Hc. 
gazcwi, 
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ae•, „Experienţa fra.nf.qllor - ll1l 
bun al tuturor". Sau faptul că re
dacţia şi-a pttopws să sprijine a c
tlunea de repunere in functiune a 
sondelor lf;naicti-ve. 

Mi se pare demnă de rielevat şi 
preocuparea gazetarilor dtmbovl
teni -d·nsistentă. am putea spune -
penl!ru reallzareâ lnU!girală, fn ter
menele stabl1Ute, a 1nvestltillor. To
nul este critic, tăios, wbement 
chiar, ca tn articolele: „Amlnal'ea 
termenelor do punere ln funcţia.ne 
- o prac:ticl plfubltoare". "Un o
biectiv dticlt Jn'intro dosare", „Ex
tragerea cirbunelu1 din mlcroca
rluo nu se faee de la sine". Cele 
mai multe asemenea articole s1nt 
semnate de Sorin •Papescu, eeea ce 
este de bun augur. Pentn.a· el. dar 
sl pentru redactle. E ctt &.! poate 
de firesc ca zi.arfStul comunist să 
nu închidă ochii ln faţa neajun
surllon trat1ndu-le cu bllndete. A
normală ar fi atitudinea d e expec
tatlvli, de Indiferentă. Noul nu bi
ruie uşor vechiul. Se ştie asta de 
cînd lumea.~ 

„lncerc să fug 

de automatisme, 

de scheme" 

Despre Alexandru ru~ ml s-a 
spus că este un bun profeslonlst 
şi. în plus. se implică fu viaţa ln
tregii redacţii. Intr-adevăr. cele mai 
multe dintre articolele sale sînt 
din viata satului. Dar nu ocoleşte 
nici alte teme. Iar din design-ul 
gazetăresc şi-a :fkut a doua pa
siune. 

- Clnd aţi intrat fn presă ? -
fncepem d ialogul. 

- A~ 14J ani. Alei, la „Dlmbo
vlta ", ln secţia agl'a.ri. 

- AH făcut z1ari.IQB ? 
- Na, am stucllat mecllolna ve-

tednarl. Iar vreo 4 ani am lucrat 
ca şef de fermi la C.A.P. Dobra, 
continuă el. 

- Jnt.eresant: ch iar foarte Inte
resant. $1 dnd aţi tndrigtt gaze
tăria? 

- E mult de Ma.ncL„ Ml aflam 
pe blMIJe facuUAtll . la Timişoara. 
Am seru ta „ Via~ s1UdenţeascA". 
ln '65 sau '66. Nu-ml am!ntesc e
xact oind anume_ 

Mal departe. Alexandru lile ml-a 
relatat <:1rm a {11vătat me.c;erle, 
d ne i-au fost dascAIH sl cu ce .pro
bleme !':(' confruntă in domeniu'! de 
r.are răstlunde. 

- lnccrc sl fulf de automatb1me, 
de ~chf'm~- Pericolul exlstl, e 
cblar foarte mare, dar.~c eu. 1>0ate 
fi fl'VffRt.„ 

o or1vll'f' fle st sumarA. în eolec
tla din ultima vreme a gazetf!I te 
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convinge uşor de j~teţea a!lnna
tiet sale. Tratarea problemelor a
grare se bucurii de varietate ş! di
versitate, în ge.nere slnt bine r e
Oectale strădaniile lucrătorilor de 
pe ogoarele dimboviţene de a se 
înscrie in cerinţele noii revoluţii 
agrare. Apar reportaje, convorbiri, 
iritervlw:i şi alte materiale cu „ pri
'Zll" la cititori. Cit priveşte arla 
tematică. ea este foarte cuprinză
toare. N-a fost neglijată n ici chiar 
sericicultura. o veche indeletnicire 
n oamenilor de pe aceste străvechi 
meleaguri româneşti. 

„Cea maii mare 

satisfacţie - cind 

iţi poţi1 ajuta semenii'' 

Dacii „Dimbovita" este o gazetă 
citită. apreclat.A, „secretul" trebuie 
c4uţat şi în modul cum ea se o
eupA de problemele cotidlen.e ale 
t'et.Aţenllor. Cu alte cuvlnt.e, ln le
Sălurlle tralnlce statornicite, de-a 
lungul anilor, fntre redacţie şi ci
t itori. 

- Cea mal mare satlafll(!Ue o 
simt atunci clnd lml pot aJu1a cu 
ceva semenlL Fir~ cu spr1Jlnu1 
gazetei„, a ţinut să ne spunA Ale
xandru Geglu. 

O pr'!!Cizare atestată de fapte, A
minteam mal iJ1ahlt.e că Alexandru 
Geglu este secretanil organizaţie! 
de partid. Profesional. ca să ne ex
primăm aşa. răspunde însă de ru
bi;:lca „Probleme cet11en~I". O 
rubrică de care. lsţ.a-1 adevărul, 
depinde într-o mă.sură deloc negij
jabl~A caudient.a zlarulul la publi
cul cititor. Un lf.ai>t de care Ale
xandru Geglu, şi nu numai el, e5te 
perfect conştient. Dovadă şt cele 
două actiuni publlclstlce cu .larg 
ecou intreprinse 1n acest an de 
redacţie. Prima - ',..AcUunea Ter
mo.ftcan"' - e urmărit drumul 
energiei termice de la Centrala Doi
cestl ptnil tn... apartamentele cetă
ţenilor. $1 nu tărA. anumite rf'.ZUl
tate. Deşi mal sint încă destule 
de fkUt : de ~z.at. înainte de 
toate. punctele term.lce. A doua -
" Ac,lunea Apartamente" - 1n curs 
de desC!~ural"e. vizează I ml)llcarea 
mal nuternlcll a factorilor de de
dtle in douli direcţii : soorlrea rit
mului de lucru .pe santlerele de 
constl'uctie a loculntelor si as~u
raraa unei mat bune tosoodAriri a 
St)atlulul l()('ativ. Cele douA acţiuni 
au eUmlt sl sooărări . sl DASIUT1I. dv 
Elc;tea rllmtn ln subsidiar . Imoor
tsm t oinl$ lR urmă este să ,;e Te-
1olv" nmhlemele să fle oamenii 
m1••t•1mltl 

ln susţinerea problemelor cet.lte
neştl, multiple 41 variate, Alexan-



Retorică ziaristică 

1x. Opera 
IX. 1. PORNIND DE LA O 

- ANALIZĂ DE PRESA 

tn numnrul anterfor al revistei l), 
oonvenlt asupra faptului că nu ::ie LLpurUe de creatli dl!UUlte 

priJl presl'I sint pi'Od\J()ţll proprii 
ale zla:r.1$illor. Cu rute cuvinte. deci. 
11u tot ceea ce citim in presa seri
~ sau unniirlm La radio sl t.clevi
liune ;nsemnnă zlarlst.tcă. 
Şt acoasl.a deşi. tnt.r-un i'el sau 

altul. toate canalele de presll vehl
culeazll intomnatle. Dar nu inL<>t
deaUl\.'l lnform:i.tle zlarlstlcă !„. tn 
o!asl număr de revistă. am sta
blllt că 1nromiail.n zkrristkă defl
n1!1$1e .rela'!Gtea despre eveniment-. 
ef«tuatl'l prlnhr•unuJ d.1111 cana.lele 
presel. fiind un lucru non intimplat 
sau nou constatat , spre deosebii-a 
de nou aflat ce oar.actenze:i.zll eve
Dlmentele de oare se i nteresează 
relelrilte rrilJ'f(\ace de oomunlw·c in 
mWI (c3rlea, fUmul, teatrul, anşul. 
discul oti:.) . 

O a&emenea delimitare este ne
ftUl'I, dar nu şf &uflclcntil oen
fru a detcrm:lna specl ţlcul nre.$el. 
c.are sint element.ele ce lndJvldua
JilieUA productlUc ziaristice de alte 
cnntll umane ? 1n ce mli.surl\ oot 
'pare deosebiri chiar intTC înseşi 
Jll'Odoo~ltle zicmistil.ce ? 

PMtru aa a!i.tmatllle noaske :dl. 
& mat clar e. am ales douli crealii 
u.rlstke. eviden l di!erlie oa bază 
fep!Jdi si ca mod de l>TCU\ntnre 
&te \'Orba de •„Ţara e fericit.A .. .'' 
1111 .,Cum merg trebuiile tn \Alrli "·•. 
de 'l'. Teodoresou-Bl-anis~ şi .. tn 
1$leptare". de N. lorRa. 

Dar Pinli. la analiza proorlu-zlsă. 
\IOfn dclatia cltev.a consl.deratli 
deJa C?."l'.P11fmate şi V<l'rrt tace unele 
llOI. 

!- 1.1. lnformatio - element 

esenţial 

~ oonchJs că orice creatle zfa
~ Indiferent de modul de ore
q · de dimensiuni etc„ trebuie 
~ «>nţlnli o ln!ormaţjM. Bincln
rm fSi llt'b1 notiu nen de Informatic 
own denumit şi vom denuml şi cle-o-

fnalnte (dacii nu vom r~ce al le 
:::..Zâ.DJ) lnlonnaţla ~arUt.lcl S.<JU 

1l1Ultl•}
1
°ate ~enurile zlarlstlce fiind 

... de .stlre. 

-;,---
'lpl~. noll8tr4, nr, 8-9, 10'7, p. n . 

ziaristică 

Douglas Woocl 'MilJer 1) se referă 
ln clt('va clcml.'nte ale ~Urli : actua
litotea, locul unde s-au petrecut cele 
r<'lntnlC" ~I looul un'de? slnl publicate 
informa\lifo, interesul umnn, impor
tanţa ~i semnificaţia evenimentelor. 

Oricum. însuşirile .amintite apar 
La majorllalas autQtllor. fneercind 
o slstemnLi7Are. 8ă precizăm că 
lnformatia (ş tirea) ll"ebuie să .albii 
n) actuali tate ; b) noutate : <:) po
sibiJllatea. de a reflecta o confra
dlci ie ; d) semnlflcatle soclnlll. 

Sfl det.alicm. Adualltatr,a se. re
ferll la ceva care se peLr~ sa1,1 
lntercseazA în clti:>a de !aUl. cores
pu rule prezenltllui. Există. insă. şi 
teme care-şl menţin aclualltatea o 
perioa<!ă mal tndelurl.IUlUI. ne d 
s.ltl( intretlnute rpt'ÎTI Intermediul 
unei c..impanJ.I de presă. tle că sjnt 
del.erm.inate de starea soclet!tll 
dintr-o epocă. Noutatea are nccep
tl.n deja dlscui;ată de ceva nou în
limpl.al. ori nou constat.al (fapte. 
idei relativ mai veah.i. reluate în 
l:r-un nou context şi care de~iti 
noi conduz.ii). FUosoric privind lu
crucile. orltt fapt social contlne o 
contradicUe. Aslfo.1 indt poslblUla
lea de a, rctle.cl.a o oontradlcUe nu 
este alt.ceva (lecit arta zlal'lsL-ulul 
de 3 dep1ste contrad.!ctfo sc.mnUl
catfvli şi de a o prezen~ adecvat. 

lAl a<:es!e trei fnsuşlri se mal 
odmlg~ una. de C~ mare imPO't'
tanitfi : n e<:es.Italcia de a nve& ecou 
sodaJ (SemoirtoaUe soclaU1). pe 
cn.re H . Don.:i 4) U vede oblinul orin 
ridicarea 1nformatlei la .. mn$!ul <ic 
element motor al C'Qnştiintcl pu
blice". 

Ci.tm se l)Oate "erJftc:i. orncl ic si 
operau". d.acA avem de--.a face cu 
o lnl'ormalle ? 1\'lodelul !;OC!ologulul 
amer!can H. Lasswell. desure care 
om mal amlnm in studiul OQSlru. 
a dai naştere regulei celor ,.4 W": 
who = clne Ceste aut~rul fantulull. 
what = ce (s-11 lnUmplat), where = 
uodc (s-a desfdsurat). when - cintl 
(11 nvul loc:). FW.-ă 'tăspunsurile la 
aceste întrebări (date - de regu
lii - e:-mltclt. dar sl lmpllcitl nu 
po.1tc exist.a Informaţie zLarfstJcA 
(st!re) De la caz 1.a caz. Intervin 
si rii.spunsurUe l.s alte două intre
blirl : de ce (s-a putut tnUmpla) 
şi oum (s...a rlesfăşurat). 

'> D<>uplas Wood Miller, ln: Geor11e 
f'oX' 'MOU ş.a., N e w Survey ot J ouma
ll&m . Bomllll and Noble Inc.. IO&a. Cf. 
Zlul!!IJcA. Calei d OCUlDt'Tilat n r . 1. A
cndcmla _$wan C11eorghlu", Facultn
l()n dn Zlarl&Ucl, 101~. p. 44-50. 

') 11. rioua, Prut şi socie tale. Tn : 
P s lbosoctoJogl& cutturU de mllSA, F.;dl. 

lUrn ŞtUnţU:tcJI, 9ucur~tt, 10118, 

IX. 1.2. A fi sau a nu fi ... idei 

l 'rebulc sll lămulim, în !lele ce 
w-mează. mftsura in rore aotlunJ1o. 
eonCEU>!ele asupra cA.lu"a am OPL8l 
se valldeazii ou doar penlru fap
tele soci.a.le. cl sl pentru ldellc care 
der!rvlt de La G(!e$,lea. 

Din subcai>itolul antel'lor. se 
poate observa cil rAspun.sorUe ln 
prlmele -I întrebări (clne ?. cc ?, 
cirul ? , unde ?) s lnt de natunl ~ 
ne prezl'l1~ t\a.~bul soclal în sin~. 
d~unlle Iul. Dar oare numai 
nttt 1 Simpla oonvert.lre a f.aplulul 
social in ln!nrmaUe ziln·istlcA (ş,l
re) „devine Cocat de ldeolof(I~" .li) 
Im i;eloolla fap~tdui este o opţiune 
vel011foi1, 1n ropor't de PO~tia. de 
concept.la l)Olitdoo-ldeolo1!icâ a ua
rislului şi de a'Cţiunca 'f)T8.at.icli pe 
~e o preco.n fze.azA conform CQn
cep,lel profesate. 

Cu. atit mal mutt. rlispunsurllc la 
tnlrebă'.tl~e de ce ? şi cum 'I vor 
pune în evldenlă ldeQl01tla ~ 03I'e 
- in mod lnevitabll - se situează 
~tul. 

Al~. rllsounsurile la orlm.cle 
4 lntreblirl, ob1'111.li1'<>rll pent't'u a ca
lU'lca o c«nun'!C!ll'c drept lnforma
tle zlarlsl:ldi. sint da le in s ubtext. 
sîru sub1nlclese. O alentă analizli 
a t:e.'t~ului. sub Ta.port oraA~Uc, 
pune j.n evlden~ aceste ră.."iounsuri. 
dar şi <:ele1a1te oaJltliU cle lnfor
ma\iel zlarb;tlce (ectualilatca. nou
t.atea, POSlbllflal.ea de a reOecta o 
oontracticţle, sernnl!Watla S<>CUllâ). 

1n felul ac~ Sf! j1,1s~)Ikă a oar
tenenţa la ~i.arl'jstict'l a eseuti1I. do 
plldA, şi, tn gene!ral. a 11:enur1lor „de 
idei". De altfel. după cum s-il nu
lu L observa din cons!dera tiile de 
maJ inalnk nu e.."l: lstă o cnte~rl" 
t;Je zi.a'l'l..'>Llcă strk:t. „r.ad<)loltidl •• şl 
n altia strict· „de Idei 1'. Prima ve · 
hlculează sl Idei. dupft i:Um a dou.i 
'J)Orneşte ele la un (sol sau m.:il 
multe fap te, chiar dacă nu le a
minteşte. 

ca urmare. walc U vorba doar 
de ziruistfcli sau non-:r.larlstlcll., ln 
mAsura in cnre sinl sau nu stnt 
indep Unlte condiţiile dlscu1ate. 

IX. 1.3. Două texte, 

fotă în fotă 

Vom oornpam. prin anallzii. două 
creatu 7llarl~tke. ş) 

t n pJ:\lmul din tre ele. aul.om!, 
T. Teodorescu-Bmnlst.c. relatenz?I 
cA noaptea trecutil (f.aUI de aparlUa 
t.m<tulul. in , ,Adevărul". 1936). un 
studen r... oa'l-e lipea anse ne zidurile 
oraşului. a fu.st arestat. Dlmlneat:t. 
el a !ost eliberat. O eroaTe a ooll-

•1 M. Şoncuteanu. OondlUa. «tOmunlcA· 
rll ;r;lll-t l/JllCC (O, PTCIUI no11Sln\. n r . !S, 
lllŞ7. p. \ I. 

') Cele douA te.'l: to au fost reprodu~o 
ln: ~resa noastrl. nr. 1. 1.081, p . 30-SI. 



ţlel ? - pune o Jntrebare retorlcA 
autorul. 

Acest.ea stnt fapt.ale. Dar Ideile ? 
Să desprl'ndem clteva. ln primu! 
dnd. st.udentli erau cbemaU. m-ln 
o.t'i$e. să-şi vadă de lnvliţăturli. să 
nu se lase provocnti. ln al doilea 
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rtnd, autorul se întreabă de ce oo
lltla Cace greseli numai spre stin
ge. Răspunsul este si:mplu de dal. 
urmărind argumentaJla : rel(lmul 
era tolerant cu extrem!sUI de 
dr~,pta sl lntransl~t cu oomun!.s· 
lii. tn al treilea rlnd. este subUnla-
tă ideea cA acee3ŞI at.llud.lne o are 
r~lmi.11 şi faiii de profesoru cu 
ve<l.eri progresiste. Si o idee c.e.,
trală : adevăru.I va t>Ulea Ci a(klt 
tn ciuda repreSa.lJUor cen7.u:·11. 

Pozitla p.olilioo-ldeologld a zia
rlstutuJ est.e evidenUi tlti1t din oPtill
nea pe.."ltru anumite fapte sodale. 
dlh modul cum Ic prezlntu. cit şi 

din ti tlu. 
„!'!'\ aştept..'lre". cel de-al !lml&:i 

text pe c.are ii analizăm. a fost pu
bll<mt de N. Iorga la 1'1 septem
brie til>30. ln .• Nea.mul 1-omănes<:". 

Ina.Inie de orJce. trebuie linul 
se.a.ma de rolul .nnti&lsalslt al .auto
rul.uJ,care j...;i determinat si sflrsl
tul tr~ic. Era într-o perio!ldă clnd 
se derul.au evenimente dr.:unat.ice 
penku omenlre : începuse ccl de-al 
doilea război mondial. i.'ll' Romarua. 
deşi nelmplloală atunc:l dlrecl in 
râzbol. su!evlsc de pe u.rm.:i lui -
1eritorJul ii rusese arnpu.tat. 

Aceste.a sinL datele ra:pUcc care. 
des-1 neexprimate. sinl subin\elesc. 
mai ale.c; pentru clliWT\ll dln dlml
neut., de 14 septembrie 1039. 

Ed.\1.oriatut amintit însemna măr
turisirea unui crez poUUc al lui 
Iorga. Ca :itare. erau tratate cile\i.a 
ldel : is:o?"ia a învăţat pe români 
sA depdşea.scă prin calm marile în
cercări : unllatea oalionall'i trebuie 
să prlmez.e asupra discutiilor oătl-

111('1.Şe : România nu trebuie sâ se 
ameste-;:e in disoutele care amenin
ţ.nu sli declan.se1.e un răzb<il aene
r.aliwt ; inlr-o lume a lncerUtu
cllnilor. rlimtne un singur lucru 
cert - îndeplinirea daloTiel. 

Jn tln.:ll, autorul isl e:xQrJmă ln
crederea că tot! vor şti sâ-sl u1de
pllneaScă datoria fată de tara .. $! 
V<Wn ~li să ne-o lndepllnim !" f'o
losire:i perso.anel I plural este me
nită să implice clhilf:orU. Contradl<:
tla aştept.are - a~iune este de.al' 
oparenhi 'Si ii serveşte lui Iorga 
pent.ru a tr.at.a ziaristic tema. 
Apartenenţa la z:i.wfalidi a ech

torlalului ana\lt.nl (un eseu. de fapt) 
este, tn acesţ fel, demonstrata 

IX. 2. 

ZIARISTICE 
IX. 2.1. Text, discurs, o 

A tunci oind am Pt"lvJt ~11'âii&: 
dJn punol de vedere 5emlotic "J 
priori am conslder..n:t. ca texte ~ 
duotil:le apat'ţinind unul ~ 
risllic publicate 1n ziare şl 
tl li U?!lle s I s ubtl'lil ur:lle MlllSU'iâi 
precum si Li'tlun1e acestor ~ 
\li. De asemenea, am numlt..., 
text n umll.rW de 7llar 211!lu ~ 
vi~. precum şi Productille 
de la r.adio şl lelevizh,me, 

Pentru e\•ttarea e1'Qt'llor tenalQ6p 

logice, Robert Dscarp.it 9> reetdMj 
sfera notlunil de lc.xt dl face 4llir 
UncUa intre dlsîcul's. produs de -
bajul oral. şi LeX>t. produs de ~ 
bajul şcris, Rezullă de aid ci -.i. 
MjuJ scris de mină (Jl.Q fac!e ~ 
lui presei) şi mesa.iul Upirfl <ll!lif
tlal insea.mnli ziaristicii) slnt ~ 
ln timp ce mesajul difuzat 11t _. 

nalele audlo-vlzuale. av;:,2 
racter mai oral. srnt d ~ 

Neoon<lOrdanta este. ln al 
caz, evident!i. De (aipt, mesajul 
d!o-vizu.al este, mlicar vh:tmlo~ 
t.ext (deci. res:oedii\d Mtl~ 
tul autorului citat. este un ~ 
scrjs). 

De fapt., !n demersul ~ a 
asl.mflat ca sinonime DSfecte W 
două notiuni. In cazul ln cara 118• 
meaz! judecata de ordin ~ 
vom vorbi despre text. Iar 
abordăm oroblematica din 
vedere retori<: odoptim tenftlll9) 
discurs (ca in retorica a~ 

ln retorica ziarlstlcA am 
lruli, pentru o n otlWle mal __ „_ 
lă, care să nu dea nastere li 
blgu!Ultl. Asa cwn preclllllR~ 
ble.:Lul de studiu al retortdl 
t.ice li ronneazli opeta diadldliil~~ 



IX. 2.2. Comparaţii 
semnificative 

Atrlbulnd callrloativul operi zla
r1tllci oricărei creaUI zlarlst.ico. 
,41 i:rebul sA-i dlstln~em trăsăturile 
~e o lndiViduatlzeazll. să retlnem 
esemllnllrile şi deoseblrtle CatA de 
alte productii ale spirliului umen. 

$SrCLl\.3 esle intrucllva usurală. 
cr.ai orice operă zi.aristlcâ (pină a -
cum am numit-o creaţie ziaristică. 

avind in vedere aceoasi realitate) 
t,rebule să eonii nă lnlorm.:11le. deci 
cel pu,ln o şlire. 

ca urmare. opera ziaristică va 
avea. ca at:ribute. Insu.şlrlle infor
mntlel (şlirii). pe care le..am discu· 
tal fn JX.1.1. Rămtn.e doar sll-1 
de<\Seblm sp~ICicul. ln raport. cu 
opera lllet\11·ll. opera s~ilnUlldh Q

pern didactică şi Ol)em oratorică 

<11eTa babelUl). 
Un comentariu maJ apro(uncl.alal 

acestul tabel vom întreprin de in 
numllrul viitor al revlstel noastl'.e. 

Rubricii reallza1ă de 
Const&nitn LUPU 

şi 
Mlroea BAMZA 

I 
OPERA 

ZIARISTICA 

Natura QStelloul su bordo-
operei nat scopul ul ldeo-

logic 

lnltn~e UUlltAra 

E fect d lre:c\ 

Relnlfn cu reali- (cu prcc~dcre) 
taten oblccUvl oopot~til - · -

Cui l'!e 
ndrceeazll ' 

- p•11l\tr 
dl~pori'I 

eterogen. 

- masn targa 
recopt ori 

de 

-
Tip do 

comunlc:.-ire 
relativ unllatcrall 

Struchull persuasivii 

Durau'I de rapid , operat.Iv 
transmJtere 

Mod de &:1bllca1t1 perlodlee 
eonctelltoarc Uraje de m4Sl 

,_ 

Coroctcrul lnCormotor 
- comunlc3rll 

Mod de 
comprchenalune 

seducţie/ raţional 

......_ 

I 

.Preocuparea de a se adresa 
Unui public mal putin rcs
trlnS clecil ar su~era-<i UUul. 
de a o!er L. efectiv. prin Al
ma.oahul ,,Femeia" o lectu1'ft 
peni.t'.U inlreal{a !omilie. se 
distin~e l impede sl din actua
la edl~ie. 1988. Sumarul cu
-ptjlnde teme de Jnteres izene
i-al. (,,Suprem omagiu, inal~ 
clnstJre marelui erou nat.to
nal, etil-or al Rom&nlel mo
deme, tovarAsul NloolMI 
Ceauşescu, Tovarllsa Elena 
Ceauş~cu, llustrl filei a oo
Porulul romin, remarcabili 
personalitate politici sl şti-

OPERA I OPERA 
LITERARA ŞT•llNŢIFICA 

I 

ansamblu esteUc ?steUcul 11ubordonnt 
scopuhll 

tn prlnclp11J, pll\ct>re 
ostetlcll 

uUllUlrl 

Jndl re.c:l 
11· 

Indirect 

" 
Uc1iune 

semnJflcnl!vll 
conorot 

public. virtirn.i 
n!..>speclnlluu 

public (Vlrt1U1l) 
speclnll7.at 

rela1lv unllotei:allî relativ unttatoralll 

~tet.lc:A nrgumcmtnllvn 

lndelungatll lndelungnt:I 

volume ln Urajc \IOlumc ln tlr:ijc 
reduse rcs1rJnso 

stimulator reQlt!ml!tllO tor 

se·ductte ro\lonal 

I 

lnflUcă a contcmpora:n.eilAtll. 
Am ple dcsrbJdcri spi;e noi in
făpl-ulrl soclallsle, O polill<lil 
e."ttc.--nă re:ilistă, actiYă., una.
oim apreciată p e glob etc.) 
dar sl teme adres.:ile în or!
mul riod femeilor (Anuar fc
mlnin 198'7), bărbaţUo:r (Oe 
rcl de tall1 sîolep ? ) sau 0-0-
pl •,~ r. 

Diversll:ilea leffi3tJcă. llus
trnll '\ bogată - diverslfk.atâ 
sl acea.-;1.:1. ca formule utru
Z!ltc - conferă Interes alm.:i
n.nhului, il asi~urd aocesibJll
Lal-Oa Io un <:ere larg de citi
tori. Un a<ieent anume este 
pus pe lat.ura informatrel u
tile. cu valoare practi·:?ă (tr\
coklje, Cl'<>ltorie, artă culina
rti . sf'...1\11,!ri g-OSPQdăreşll ele.> 
ceea ce întăreşte cal.'.aderul 
ne inlmarnrh nl intre~li .(fami
JlJ. de lectură lniltruetlvă Tn-
1,r-un lllan mai i·nta1ll de r.>re:i
oupiirl dar vlzind sl aspecte 
ale vle\li coUdlene. ale uru
\lersulul Camillel. 

Rubricile de umor, curlozi
tă~l. jocuni distractive. scurte 
productu literare. t4?Sle ş.c.l. 
()()mpletează s~l.. adău
gindu-i nota de divertisment 
Indispensabilă unUl almanah. 

OPERA I OPERA 
DIDACTICA ORATORICA 

I 

ldcolog1că ldeologlc:A 

ul1Utar4 utlutară 

dJre.et direct 

concrpt ci:morcl 

publ•c omogen, re-
slrtns, gru pM 

public ·eterogen 
rcstrtns, Mrupat 

bllatornlll bllD!Cl"llllJ 

pers~l"I\ pl't:SUMlVI\ 

opcr ll.Llvll operll.t!VA 

volume ln UraJe. d.lscursui-1 p11ntru 
rea1rlnsc. tecltl pu. un 'lnum1t public 

bllcc 

rculcmenl..'ILOr re&h1me:nuitor 

rn~lunnl I seduc~e seduc\la/ .rn\lo:lOI 

I 
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C u prilejul „Zilei zbr.lş
Hlor pentru pace", inl
tlattl. inceptnd din anul 
1.982. de către Unlunea 
Ziarlştllor din Finlanda 

ln eadrul „Slptlmlnll pentru dezar
mare" declaralA de O.N.U„ marţi 27 
octombrie, în Sala .,Flacăra" a Ca
sei Scînteil,aavul loc oaduoare a 
zl~ilor din Capitală, org;.miz:atA 
de ConsUlul ZliarlşWor. La care au 
p.artldpal lucrălol'i dln pres.:i cen
tr-.dă, de la ~tl.a română de 
presă . .Af.teiipres" şi Radiota!evl
uune. Deschltind adunarea. Nk:olae 
Dr.agQS. prim redactor-se! adjunct 
al z!.arulul . .sclntela". vic.e:oresedln-
1e al ConsJILiwul Ziaristi!lor sl mem
bru în Camltetw ExecutJv al Or
ga•rrizaUel Int.emationale a Ziarls
IUor. G evldenila'l semnlfl.caUa pm·
lÎcij)ărl I ziariştilor -ca purl.lllorl ae 
cuvi•nt ai opiniei publice dln în
tre~a .lJume - la asemenea actiunl 
pen'l:ru pace. dezannare. desLllidet·e 
sl lntelegere intre ~Uuni. in aces
te momente deosebit de ~ave sl 
com,'J>lexe cu oare se con~un(ii. u
manii.stea. Re(erJ.ndu-se ILa.nvmeroa
sele 'tniţlatlve de amolli rezo.nantă 
ale preşedintdlul tA:MI n<>'\Stre. se
cretarul !lener.a'l al oartldutul. ~
val'ă$Ul. Nioolae Ceausescu. vorbito
rul a orătiat <:l z.ialrlştll români 
s--au aflat DI1lntre cel dlntii care 
au fă<Jut să !)(mile.ască spre i.n\.e~ 
gerea şi oonstilnta t>OOQrului $i .a 
lumii ncesle Inltlatlve. după cum 
s-au arlat or.mtre orimll onre au 
evut J>111vllegiul să reoeoteze e.:oul 
profund, la:rita adeziune manlfe.sbl
tli ·pretutindeni fată de proounerlle. 
I n I ţiiltl vele s l mlsunlle I ntroor.i nse 
de Rormmla penitn.i ca mtlunea si 
~ să triumfe. 

Jn oon'binuare a lua·t cuvin1ul 
DumU:ru Tircob. redadm-<;ef al 
zlarull.ul • .J1n.!omnatla Bucureştiul u.l" 
Cflre e dat expresie se.ntlme:otetor 
ele solidarl1iate mlUtimtă ce "lnlmli 
pe t()ţl zlarlstJI români. evocind 
semnif.l~~i11le m.ultLole rd ~di•nci 
1>Je B<rtivllă'tll uublllclstice din RQnu'l
nln. oo,ns~at~ tn!J~t:uirli oolitici'\ 
o.'lrtldului nostl'\u. l.nltiativelm: de 
Pl!''!e Jile Românlel socialist"!. ale 
n~esedinlel'Ul el. tpv'attsul Nl<»l;IP 
Ce-rusescu. Refedndu~ 1Jl. f.'llol!ul 
cli ziariştii . - orln însiisi iiath;ne:i 
de a Ci a profesiei lor - au mi
c.lunea de a vehicula Idei şi infor-
m.'lţU susceptibile să sensibUlze1.e 
oonştlln1ele sl sâ orlente:ze actlu
nlle oamenilor tntr-o dlrectle care 
să fad postbmă 'irnpl!nirea ldealu
rU-or lor de ~. progres sl bună
stare. vol'blto?!Ul a subUnJat fnda
lorh·ell acestora de a promova nrin 
!lecare cuv'int tlpărU cauza P•ăcii. 

A.r&tl.od că pentru ziarişt:U din 
Romănla sooia1is111 este un orile.i 
de justltlcatA mîndrJe pat.tiotică 

!ap~ d Ssl exercită 1ldbila profe
siune l•l'.Ybr-o tiară liberă şi mde-
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in primele rÎ0iduri 

ale luptei 

pentru pacea lumii 
pendentil. a cărei ~ll'\ld externh 
- a1lLată Î·l'\tr-o d®1lnă relationare 
cd PoUtlca internă de dezvoltate 
mul1riiliafom.lă e pa'l>rJel - este con
sacrată neabătut oaµzei oAoll şi 
de.zanmărJJ. co.babortirJi reclpr<>e a
van~. d:reptulul lnaiUen.aiblJ al 
fiecărui P<>POr la p~Aşlre si Pro· 
gres soci.al, fărA ni.el o ingerintA 
d[n afară. vonbltiorllll a spus : 
• .Pomilild de La analiza ştilntlrdcă 'l 
Tealităţllor lumii cont.emPOrane. 
tova:răşUl Nioolae Ceauşescu a PUS 

in lumină. cu deooeibită tortă. fap
tul că. în via~ J.nternaUonală. s-a 
creat o sltuatie DQUă. ca urmare 
a periectlonărli sl wollferărll ar
:ne1or de distrugere in n'Ml$ă sl. 
1ndleosebi. a armelor nuoleare. ceea 
ce Impune. .in mod obiectiv. o a
bordare nouă in Jde:ntw.carea dllor 
de soluţionare a lll'OMemelor cardi
nale <ie confruntă omenirea. In 
conceptia preşedintelui României. 
op:nirea. cursei f.rmimAr1aor sl tre
cerea el;~tlvă la dezarnnare. în pri
mul Tiind la dezam11are nuolearll, 
eliminare.a pericolului de războl 1.'0-

'reSJ)und ,pe d~Ln unei noi Vi.lzlunl 
8S'l!;Pr.a sltua1.1e1 intemaUonale. es
,piratl!Jor şl intereselor legltime ale 
In1lre811 uma:niiiâtl. realizarea aces
tul deziderat Vital el omen.irU re
clamind înfăptuirea unul program 
concret şi oom.l)lex de dezarmare. 

Este menidlul inoontest.abll ai clar
văzătorulul promotor al păcii mon
diale, tovai:ăşul Ntcntae Ceau.se.seu, 
de a ([ 'Pt'Ot>US adQPtarea sl tnu:is
punerea în practlcl a unul aseme
nea iprogram. PIDlind pe primul 
plân deztam\al'ea nuolearA - p1·1n 
mă.suni etecblve vlzind !nce:area 
producerll şi amlllasătii de anne 
nudeare. reducerea şi . aoo:I. cllm1-
narea 1x>1:itlA a acestora. prevenirea 
millta.nizlmii Cosmosului - pro
sram1.11 românesc awrdă, totodată, 
o atenţie deosebită situatlel din 

Europa, ralevind. în acest~ 
Por'tanl:a şi .necesitatea 
unul a cord pr.!V!lnd in:cerzw„ 
amplasli.TJI de noi rachete 
cu rază medie de acţiune De 
tinent şi trecerea !a eliminarea 
lor exilslenl:e.. Totodată. 
consideră că, paralel cu . 
de dezat1lllm'e nucleară. se 
reducerea cares:t>unzitoare.a 
arm~or clasice. 'Pl'eCUm al 
narea oelor chimke. După 
ştie, t.ara noastră a Pt'qrus 

cerea cu 25 la sută. ptni Jn 
1990. a annamentelor. efecU 
cheltuielilor militial'e. astfel Incit 
se ajungă, pină U1 anuJ 2000, J& 
~·educere a acesbona cu cel 
50 la sută. oa o parte inteo.11 
dez.armAl·ll nucleare şi gener.aJe•, 

1n oontLnuare, il'eferJndu-ee 
noua i-nHlativă a Românie! i. 
iuala sesl'Ulle a Adunltrtl 
a O.:N.U. tn'li<vlll:J.d adoptara 
hotA.lirl prin care se ~ 
niunil Sovletice şl statelor 
ale A.inenlcii apelul de a · 
~I curlind pos!.bM tral:atul 
elJmlrnarea rachetelor cu i.zJ. 
dle de acţiune. p,recwn. al le 
doc~ revEl!af.oare pentru 
tl.nuitatea demersuriilor 
vonbitorW a subliniat cA 
oonstttule o strAlucită 
modului profund novator st 
str:udliv tn care conducă1lor,ul 
dulul şi statului nos1ru 
es.pectele cardlnaile ale lumii 
temporane. de5chiztnd di ClO 
realiste de rezolV'are a lor. 
intereselol' tuturor J)O\)OaM!ar, 
oaureJ plicil şi ~ă'ril 1)e 

mondială. 

J.n l!ocheierea ex.punedi sale. 
bJ.toruJ a S'PUS : • .P~tr.u ln 
obşte a zlaristiilor românt al 
ai unel prese miJi>tan.1e. revoi 
nare, investite cu răspunderi 
mu.Imă însemnăiete to vJ.ata 
clet.AtU, reLldnd ~'Pira.flU~ 

.premc ale ~J)Oll'!Udul ·român -
Jie!a!rea cu.P'!'ilnzătoare. Jia un 
alivel publicistic, a POlU.icl1 ln 
şi ex·t.eme a par:l:idului ei ala 
nostru reprezintă o 1ndatorlre 
mordiililit far aeeasta trebuie sl 
regă.sească i-n ogll.ndiree. 
acţlunl şi Iniţiative de paee 
Romimiei .socialiste. in' mob1H41 ... ~ 
şi mal -puternică a întTeftll}ul 
pqpor ila manifestarea viJtutlOall 
voinţei şi vocaţiei sale de 
de intelegere şi conlucrare 
şi egală in dreptuti cu_ toate 
tiwlile lwnil. tmplinlndu-$1 cit 
bine .această lnaltă daţor.ie. 
români trăiesc marea satisf:a<:Ue 
a se e1!la astfel iJl pltime.le rtnd 
ele luptei pentru o cauzl ce . 
neşte pe roţi aootra1rti tn CtUIU 
cuvfn.tului pus tn slujba omlllul • 



Pe teme gazetăresti 
J 

Unele consideraţii 
cu privire la design-ul 
publicaţiilor tabloide locale 
După cum bine lie cunoaşte, ln

ti-euga \'la\ă ccrmom lco-soola h'l, toa
te domenllle activităţii umane din 
ta:ra noosLrll ou ~ trllst\lurll de 
unire Imperativul rcallzlirll unei ca-
1111\ll noi, s uperioare. \6vlde01, in 
,;cc,te condl\ 11 şi ill.lru.1, care, prl
\!\t dintT-un nnumJI unghi, este un 
produs lnch.L,trlnl, trebuie 811 se tn
scrlc tcm<!lnlc şi durnblJ !n această 
cerl nţl\. Cu atiL mni necesar este 
acest lucru cu ICit Gl transmite ln 
permanenţă un mesaj, iar ace:i;t me-
63J - Jn t..1pL demersul pubUclstlc 
- .-icţlonoozA direct. şi rpro!und asu
prn conştlln\cl cltllor!1or sl'll. ŞI , fi
reşte, trebuie flă ne preocupe in cel 
maJ !nalt grad cum şi ln oe mlsu
rl ajun~c mesajul n ostro la cel că
rora le Cl\I<' desllnat. 

Se Jntclege d , tn ~t context, 
u loc de suml fn acUvltatu pu
blldstlcl revine deslrn· uluJ pe care 
li reall7.Am, lntlţlşil'll eratice a sta
rului, car<>, ln mod obligatoriu , 
trebuie si't concorde cu con\lnutuL 
Fllndcli once conţinut. ge exprimă 
prin formă, unul tn.olt a>n\inul de 
Idei trtlbule să-l oorespundll o hai
nii adec~lll, pc măsura. earc sl\4 
otr.ngl! pe .citi tor, sli-11 d!Tljeze inte
resul, at<>n\la spre problemele cele 

O pagl'lld ca11e te chc4m4 &4 o citeşti 

mai lmport:mte ce se pun la un 
moment dat in :fata soclctAţll 41, 
într-un cadru mal ratTlns, o co
lecll velor de muncă d in zona unde 
se d i!u7.eazA publicaţia respecllvA. 
Cu alte cuvinte. menlrl'Ja linule! 
era:!l'ce este aceea de o 1nlC$nl d
tttorulul iiaţelegerea şi, de,,IJ;lur, re
ceotarea 'JTWlaJuhal oe I se transmi
te, de a -pune a.st.Cel ~n valoare de
mersul nostru publicistic. Ceea ce 
nu este deloc simplu de renllzat, 
fie cnteT şi pentru un vechi şi expe

l'imentat profesionist. tn moterle. 
Din acest punct de vedere ni s-eu 
părut. semnilloatzlve spusele unuJ co
leg din secretariatul de redocUo al 
unei publiaaţii b~ne: ,.Pri
mim un dosar de artloole frumos bA
lute La maşinii. Iar noi. ~I din • .sta
tul major al Teda<:ţlei ". trobule sA 
ln.apoiem un ziar. EmotlUe şi g:rljlle 
ou ~c, chiar dac:A al ln RPatele 
tău unsf'ert. de veac de activitate la 
, .i>agma.ţle". Nu ail)Sesc pentru cA IU 
cunoşti bine Tăspunden\e. Dacii. 
ziarul lese urit, neatrligiitor, citito
rul fl va ul~ ln buzunor ort pe 
vreo ma.să sau birou oarecm"e, ne
răstol't . In schlmb, tlncA zlarul va !I 
Crumos, atirăgcltoT, oe.menii se vor 
bate rpentru el şi, cu c:erl\it,udine, 
vor găsi un răgaz, dit dl' mk. ca 
sâ-1 rAs!olJa&ci'i ". 

Fireşte, s-<ar putea ca tn aflrma
U11c colegului .nostru sfl se CI slTecu
mi. .şi o anumlll\ doz.A de eic~1uvnrc. 
Oricum. insA. cuvintele sale stnt tn 
cea mai mare mâsurii adevăraie. 
ne atrag a1enţia cA elaborarea gra
ficii .a ziarului nu este o 1reabA de 
rutinA, o simplii „punere" o male· 
r let tipogr.aflce tn pagină . Dun;potrl
vă, unllatea annontoul dintre con
ţlnu1, ronnlşlatatww cJUtoruJul
cerlntA obligatorie a de.sl1tn-ulul 
zlarl.sUc - poate fi real1zatA nul'n3i 
ttnlndu•SP. seama de leJtile frumo
sului. Iar eceaslA unit.ale ~teUco
tuncţionalli o publicattel nu poate 
fi declt rezultatul creaUvltltU. al 
cAutArif permanente a noulul, o sn
luUiior menite sll disllngA un ziar 
de altul, chlar şi numărul de 11.Slăzl 
de cel de ieri sau de ala11Alerl. 

Ce se poate spune. ln lwnlna 
acest.or oon,ţjderaţll de ordin mnl 
general, cu privire la infătJşarea gra
fld ait>ublicaţiîlor locale? Nu este 

deloc grou sii oonstati cil 1n re&ac
ţlllc oelor mai multe dintre ele -
„Drum nou" (Braşov), ,,Drapelul 
roşu• (Timiş), • .zori noi" (Sucen\'a), 
„Delta" (Tul.cca), ,.Orizont " (VH
cea), „Clopotul" (Botoşani), „Tri
bun.a Sibiului ", .,Dimbovila" ş.a. -
ex.lstă preocupăf!l 11ot:abUe penU'U 
modernizarea gr.aflciL Coleglt noştri 
din seeretariatele de redac\1e \ln 
seama de part1culart1ă\ile tabloidu
lui, de d lmens1unlle h.ri reduse. ite 
apleacă cu gtijl't o.-;upro organi7Arll 
sp;:itluJu l lmprlmabH, a cal!brârll 
tlllurllor. E'.lste bine 4lleasă litera dl' 
text, adlct't acea lltenl în 1'1.are Ml 
satts!acA condltllle de 11zlbllitale, i;e 

recurge ta Imagini {otogr3flce adec~ 
vate, Ate:nUa ce se acordA tuturor 
~lomentclor .constitutive ale pal(lnil 
de ziar - eaarlameotuJ coloan ei. al
bltur&, lntertitlorl. letrine. o11$ee, 11-
nU, chenare etc. - aLestA e.~rsten\.ci 
!n a.cest.e Tedactli a unei adeva<r.ate 
„slrotegl l" ln stabllh·eo cenlretor de 
Interes spre care .sA se indl"opte 
ochhil clt.lt.oru1ul. Paginile slnL in 
genere oerlslt:e. lucrate ('()rect tn 
tipografie, le indeamnA ID lectură . 

Dlncalo de aceste <:onstatfil-l pozi
tive. evident lmbucurâtoare, se mal 
pol ln!Slnt insii. Io unele publlca\11 
(sau mru exact in un-ele numere ale 
1or) .şi anumite scăderi ln ce pri
veşte rea'liT.area grafică. Scăderi 
C3J'e diminueazli. d in pkate. Corta 
cuVfniulul nostru. a mesajului 
publicistic .şi care, într-o măsură in
semnstA, sinl datorate grabeJ. nP
atenUcl fn com:eperea ziarului, ln 
realizarea ~ul ln tipografie. Dar 61 
unor cauze ce tin de ca:llfianren 
profesionalii a celor chema\! &A 
realizeze efectiv gra:flca publicaţlel. 

O prlmA şi poate cea mal Impor
tantă remarc:4 : nu se prea lntn
~tc des ceea oe. tn limbajul llaze
lllresc, numim ,,sUlUl casei". Unele 
ziare Jocale seamănA intre cle, nu-şi 
afh'mA si prin ~ lndMda.tall· 
talea. Ne gîndlm la -predlloctia cnrc 
ar trebui să ttu o anu-

folosit cu 
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mltti oontlgurnUe a publl(:.atlei : 
Pa&'lna(la. pe •. verticală M sau pc 
,.orbootaUl ••, palfÎlla(la tip ,.vl
trlnli" ventru pagina inlll. stn tor
nlcirc~ WIOr IOt' lll'I fi xe pentru unc
ie renuri de arUcole etc. etc. De 
pilda. un<!le publicaţH fo!<lSeSC co
l :me!e l.al.e de :J 1/4-1 1/2 cv<1-
d1-a\ I. sau celf' de 3-3 1/4 cv1.1-
dra11. „Consooventa" ln C<! priveşte 
respect.:ire:i aoelulasl format ponte 
duc~. insă. J,1 mnncitcmte. Mai cu 
seamă clnd le.'<lul µc ooll)llnă lată 
. ,.. culeg!! ~u 6 drepte (? !) Greu. 
Coarte greu de citit, obositor I D.-.cll 
nu 1nrU ochelari, nu re-llSll 
să-l parcu'.'"i:;i pind La cnf)f1t. 
~J""C" -3 1 1.şt li slnt de nu ere el\, 
1 l t: prl\·e~te tnbloldul. l:'JI c1an:J -
m 11 eic:u:l <-e~t.:une:itul C'lloane1 - , 
pcntt\1 .a pt'rmite o lccLuru Cluent..i. 
r ; 1rr d ;i. Ia ·ri li-I ~·1.cll.a prc.1 mull 
pe c.-fl1t'lr, t.rcbuie neapur.il M se in
M:rse ln t re 2 t IZ şi 3 !t4 cvadraţl. 
A.<;La nu tnseamnâ el\ nu se poate 
n~la şi t.1 cohima ingu.„•ă, de t :J •l 
~l\U 2 cv;Jdr.uţi. c.are „~p:1r~e"' p.1JU
ntt, o invioro.u.1. Desigur, o aseme
nea :.oluUc c lndJcată tn cuzul m'l
terlaJelor scurte ([nsemnaren. no a 
crilică), mnl .iles dacă ţinem ne.1p;l
r.'.ll să atragem a\entt.n clUtorulul 
MUpra lor. Jn nici un cnz nu poale 
CI folosit un asemenea rcr.m:il pen
tru articolele lungi. de 3--l pagini. 
Tn Je~ăturA cu acooslo ne 11.1'1m ln
~liduin~ de a vă rektln. u inlSm
plare nu llos1lă de tilc. Un Unotl
phn ne...:i adu.'I inanol un manuscris 
de 3 pagini pe 11\3Tglnt'll cf1ruia 'lt" 
Indicase sl.I ne cules cu „7 cursiv 
pe 1 112 cvadmtl''. A l(nut să nP 
spunli : „De ce mă puneU tn!:r-o sl
tu:iţlc .nepltu:ută? V-atl i;tindlt cile 
cuvinte Intră pe un rind ? Artl<:<l· 
tul va fi plin de cratime "Eu unul 
nu 1-aş cili M-.aş Jtisa păguooş•. 

~d1r, coloana IOJ~ll.5lâ nu-l demo
dată, cum cred unii, dar trebuie fo
los!lă numai penlru arUcwcle scur
te şi, oricum, nu pc ... 1 1/2 cva
drall„, 

Se cuvine a ne opri ceva mal 
mult asupra corpului de llkr3. 
Cu al.it mai mull cu cit intre acest 
clement ~I ecartamentul ooloa.ncl 
exl">lll un ra1>0rt foarte slrin.'l. de 
care speclallstu.1 trebuie să llnă ne
apăr.:it sooma cind trlm1te' m:.mu
scrisuJ ln t ipar. Şl.im cu to\ll ci't 11-
tern de text care satisface c rmdHt:i 
unei llzlbilltăţt Je.snicioase este cea 
de „c.1rp BM. Cu l mpul, lun~.mea 
textelor, tenu!n\,:I de a lntrodure ln 
ziar cit mal mu'!.te .articole ne-au o
bligat să rccurAcm I~ „C'lClJ 7 ". $1 
se pan• că nu ne Ofll"UTI o!d. Ctle\'ll 
gazete locale au şi lnceput sl'I .t.acA. 
abUL de litero „„orp 6". \Tfild să 
compenscU? ast'f cJ luni;lmea W'IOr ar-
t! cole. F.sle, credem, cazul l'-o spu
nem tliTă ocol : l:l spaţiul rcstrins 
pe COl'C nl-1 oferă tabloidul , nu pu
tem. nu vom puten realiza n l<:loda
ta o pnglnă vie, olrligăloore cu 3-4 
materiale ,,inamul ", oricll am fi noi 
dn lnvcnth1. Să sc.-rlcm, deci, mai 
seur i. maJ connls, la oblecl •·, cum 
!ic mal ~lce. renuntind La g-cnerall
w.r1. 1a fnClori lurl de prisos. 

$1 !ală cil. vorbind de spntlu, am 
~duru:; 13 mult discutata problem:& a 
mnchctdrll. Pentru di, de iopl., ce 
este macheba unei pagml de ziar 
rleoil un spaţiu măsurai In cvadroU 
care se cere organ\uil cu !ngenloz.s
l~t~ „ Zilnic sau sl!.t>tJSminal - in 
funclie de pcrlodlc:it.atea publicaţiei 
- avorn ln faţa no.'lStră .aceleaş i 
cinci coloane. Cum orîndulm texte
le titlurile. clişeele, chenarele (!i
re'.ste, potrivit sumarului) penlru a 
rc.all7„"I o unlk\te armonlo.a.sll l nlrc 
runc\la utilă (eficlen.o:i µ1>lltlco-ideo-

Paolni fne.rp re.sive, terne, 11caJrdodtoare.„ 
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logică) şi aspectul grafic .al IUel4il 
(care să răspund!\ gustului .şi Pre
lenllllo"r cllltorulul) ·! E.'ite. n lntte
bnre pg c.are trebuie sl şl~ DUnA cit 
Ln bun începuţ soc:reiarul de ~-
\le sau tehnoredact.orut G~ 
profund cel ce crede cA ellabonarel 
moonetei publicatiel de 'O doua 21 
(s:iu din sâl)lA.mîoo urmAtoare> esi. 
un simplu desen. un foc de Unu 
orh:onl.ale şi verticale. Mach..._ 
z.laruJui r cprczinli un aotenUo .et 
de crcatle. AdevAr.alul meseria. 
simte o mm'C bu-.-.urle cind vede. 
lncd din 1n.aclletă.. că num1na1 
urmălor al publlcalicl 1<1 care tru
deşte „va arilt.a frumos". tn ac-.q 
ndiv.itate - sl. deslJrnr. nu num.t 
în aceasta - n~\1 cc sli caut. 
gi..:iba, ruLlnn. şablonhlmul. ClnclJ•I 
\'Or face loc esemenea „'Păcate", cu 
certitudine rezultatul va Ci ne:cativ. 
Vor apare:i pagini „tt'na!e„ pe veru. 
calA (treJ colo.'llle PI? sttng.a, do~ 
pe droopt.1. AAU Invers) 1>r i pc otf.o 
zllnlală Umnfit.ate - Juml'il.ate). Vil 
inlHni arllcole lun~I. toate ~ Verti
cală. unul Jin~6 altul, ca MldatU. ID. 
!ronl ; sau cu urm'lre.:i fn chenar. 
deşi ln pa~. I stnt fără chenar. ~ 
cu 10-15 rlndW"I continuare. nu• 
puţine ori cu alt oara.eter de U.. 
Icră. De asemenea. se v.a abua dt 
materiale cu p!dor. paginate~ 
şi tn Chenar ; rubrldle permaaeall 
ror fi mulate dlnlr-o pai.tină ln 
ba chiar ş i cu alL tratament lr.lllJllţ"" 
\'Or apărea oomnlil.url culese Cil 
lllerA neoblşnult de mere ele. 
Nu toc.ape nlcl <> lndola2A ci 
Impune mal mullA ln1tenl<lzllate 
constantă in macnelarea zi-.„-• ..,_ 

Ne-am oulea referi şl la DNIClll:lil 
pările pentTU formularea. 
caracterelor, conllpraUa. „ 
piuarea Utlurllor. Sfk fle Q8l'e 
puţin lmport.an (li acens'tă Ul 
octiVităţll gazetl\'reşti ? Nu 
Un băldn Mazelnr ne spunt-a : „ 
tlllu bun. cules cu un caractet 
LrOglilor, poale salva un articol 



Pe teme gaz,etăreşti 
slab, Jar un titlu banal, culi:i negli
jent poate ins:;opa un nrhcOl ex
cele~I. Pentru simplul motiv că 
0111u1 riu va li îndemnat slH cl100.<1-
cll ". Ero un sfat înţelept, a cărui 
V21J~UHate l~o demonstrrasc lnsăsl 
realitatea. Din păcate mnt tntllnlm 
in Jlf!Zet~e locaile - şj nu numai !n 
poglnilc }or - tit.lurf şterse, lne:x
preslve, deloc ::itrăglitoar<?, _oure n-au 
nici o şsnsă de a rWnine m memo
rla cititorilor, ~ cum au rămas, 
spre exemplu, • .Procesul mUlmctri
.lor '', ,,Plcălura de cerneală,'', nltele 
şi altele. 

Referindu-ne ou atit La con-
11nutul şi semniilreaţla tlUuril.or. 
cH mui ales lin nwdul cwn slnt cu
lese vom spune cii uneori .9e tolo

st'$C' litere prea miel (16-20), Iar 
alteori, tn vădit contrast., prea mari 
- l!hi.a.l' 42 rt I). Citoodatâ se ~pe
leazll la o .!Iteră prea albu, d1ndu-se 
p:iglnU o infAţlşare ştearsă, alteori 
(nsli, La o literă prea noogrll, pu
ternlcă, ceea ce s~pă:ră ochiul. Poa
te or Ii mal bI:ne să că'uiăJn şi alei 
ech!Ubru:l, ţinind seama de taptul 
că tilluJ este strins legat de textuJ 
pe caTI? îl ,,ecoperă". !n ce ne prl
veţe, sintem de părere d i, pentru 
mblolde, corpurile de literă cele mal 
polrlvHe sînt 24-30-36. 

N...ar t rebui negllj1.1tă, soooHm noi, 
nld f.r.al'..a1·ca trlt1urt1or, oare ar t.te
bul sl'I se facă respecUndu-se unl
tA\Ue siobagroatl~e. Nu ca tn e
xetnPlUl următor, întfl ttl't ihlr-o 
gazet~ : ,,In întimpinarea nnrll sAr· 
bl'ltom - demne f !apte de muncă'\ 
ln loc de „tn ill'tUrij)ina rea mar îl 
sărblitorl f - demne !apte de mun
că", cum ar ! ! !ost corect. ŞI n-.ar 
h'ebui nici să .M.cem exces de ver
mle ln cuJegereia t!Uurllor. (Poate 
'6 pară lncredlbfll, dar, lntr-unul 
din sâptâmimilele noastre. toote tJt
lurlle dlntr-un. nwniir tnh'eg erau 
cUle.8e cu... vei;7.ale I). Deci t·ltlurl 
mat plastlce, mai sugestive. mal 
atrilgll1l0are, care sll stit'nuleze Jhte
resul cititonulul pentru artloo'lul oe 
cxire l-l propunem. 

Am ~Jun.s, ln sfirşit, la o „pro
blemă-chele", care-şi pune puternic 
amprenta asu.pra aspectului grafic 
al z!aruluJ : lluskatla. Cu ce lm
~H am rămas rAsfolnd un mare 
humăr de pubU~\.ll locale 1 

ln unele 7Jare, folognrlia este sub
oi:donnttl sau coQ.lplementinră te..'<,tu
lui, in rutele are statut de lndc-pen
deiit11. Foarte bine, asto ţlne de ,,sti
IUI casei''. Ceea ce s~A:ra, fnsii, la 
Unele PublioaUl este tne..xpresivHia· 
!ea Imaginii .fotografice, calitatea 
tl Fo!<>grafwe sint prea şterse, ne
llenlntflcaU ve, cu e:xpllcaţll plote, 

şablon. Şi n~ înţeles indeose!>l 
de ce unele publicaţii folosesc .atit 
de puţin Imaginea .Cot.oi;:i-afică ·1 E\iJ
dent, rn condJţiiJe fiabloiduluJ lre
buie ecooomisll !iecare cvadrat. dar 
llustnt11e are, din cite ştim, n·u nu
ma.I o simplă fiunctle estetfc/1. Fo
oografia dă o rută „culoare'· paginii, 
lucru foarte lrr\l,)Ort.ant :;il, în ace
laşl Ump, torlilică mesajul gazetă
resc, îmbogăţeşte ln!onnntia. O !o
tografie e."'preslvfl, sUSţlnulă de o 
eX:pll<:aţie Jntellg~ $Urneşte cu 
slguranlă Interesul cititorului. 
Şi n--am vrea sA încheiem consl

deraţiile noaslll'e înainte de a mai 
insera o su,gestie : aceea de a ne 
preocupa într-o mo.t mare măsură 
de calit~iea lmJ>rlmlrll darului. 
Apar prea multe pagln'I • .3lbe1' sau 
cu pete ,,albe'•. prea mtll,t;e !oto
grafii sl eh.tar texte şterse.„ rar 
oceasba nu in!J:--o slngurâ publlcaUe 
şi nlcl incidental. Oare să nu 
exlst.e cAi şi mljl~ care să 

esfgure itl'\prJmoren lllarelor noos
t.re In conditll mai bune ? 
Ştim bine, sint geutAU, şi noi ne 
Jzbim de ele, ci.ar poate că ar trebui 
sâ pretindem mai multA eldgenţă şi 
autoexigenţă oelor ce răspund efec· 
liv, concret de ti.Pămrea lor. .rulidi 
să nu trecem cu vederea rabat.ul la 
cali taw pe care sl..J. tngliduJe clte
odată un.li lUCl'A~·i din tntrePiin
deril<i .no.ist.re J>Oligral:lce. 

Ar mai fi mwtc de spus - tema 
este prea voslA spre e pute.a fi e
puizată într-un singur artkol 
dar ne oprim alei, nu ma.I tnalnte 
de a ne e)(primn speranţa d 
ce1e consemnate de noi vor a, ln
tr-un mod sau ~tul, utl~e. N-am !n
ten\lon.at să dam lec\ll culv.a, .:i
ccasta fie şi din pricină că, in ce 
prlve.11e gre.Ik.a, nu se pot ofer.I re
tele v•bUc pretullndenl şi iJl toa
te CCl2Ul':lle. De Olltfel, ne-«m oon
vlns cli în reda<:tlDe publlcatll
lor looale ex lstA o bogată ex,pe
rlenţîi PoZllJvă, mal cu seamă 
ln ce prlve.ştc 1'Callz:ireo unui ra
part acttv intre con\lnutul sl .tor
ma ilarulul. O e.~rlenră din care 
pot să lnveie ciliar şi cel mai ex
pt;1riment.a\l specinliş.U în proble
mele de s~ek11:1lat de red3cţie. 
Ceea ce am dorit şi dorim este oa 
insemnărUe noastre - care se vor 
nlşte Slrnple opinii sl nlmk aJ t
ceva - s§ Incite la dlnlog, la o con
truntaTe de.schilsu de pA:rreri. <llll'e, în 
nnal, să conirt))ule Ul re:tlimrea 
unel grafici maJ elegante, mal in
ventive, mal orig!Mle, SU alnăml• 
zeze_ deci, proces\ll de modernizare, 
de sporire e e!lclentel sociale n 
presei noastre. 

Grigor e STANESOU 
Constantin TATU 

(Conlhtua.re dht pag. 22) 
I 

sit>nnU .:ii uncia sau ·ilteia dlntr~ 
dlsclpllnele sportive. 

Nici v iaţa spirituală 

nu este neglijată 

li:)te ş[ normal ca Intt·-un Judet 
UICil.l'Cll l ele istorie_ cum este Dun
bo\•1 µt, st1 exJi;te o bogalâ vlalâ 
Splrlluallt. Se ŞLJe doar ca pe atc.t 
~-au PUrtuL paşu dirturari ca loo 
~IJ.ade Rădulescu, \TasHe CAt-lova, 
Grigore AJe.'(andrl.!SCU. Evident, era 
de datorJa ga;:e«u SA se aplece a
supra lstotlcJ mcleagurilor dîmbo
vi~ene, să consacre pagini inlregi 
cUltw:Il ş! orto1, ~Vâ\ămh>.Lu.luJ şi 
~1unte1. Şi „Dîmbovita" îşi împli
neşte aceai;Ut i'ndatod:ce. clllfll' dacă, 
in .Lreacăt !>ie spus, ru· putea ~-o 
t.Jcu mult IrutJ bine. Rubrlci ca 
.,At onum c111c lc nou.i.t rc, Jstoria nous
ki" . sau. inlr-un alt conte.'Ct_ cea 
cu titlul „Flccure şcualâ - o pu~ 
ternk4 unlratc c1e Ul\'ftlăw.int p.ro
ducJ1c Şi cercetare" se bucură de 
aprecieii. ReclocrJa este pr~entă şJ 
la ac~lunllt: de nlvel republican 
care se ~rgnnl~ la Tirgovlşte. 
CUm a ,o„t, cu Citva timp fn W'l'll4 
concursul !llmUlui docwnenta.r l:o~ 
mănesc ,,Conlemporanta··. Peru11u 
filmu l sllu, "ProlecţU în tJmp", sce
narlstuJ Şi reglzox-ul Ion Vlsu s-a 
1nto1'S acasA, in Capitală, cu un 
premiu ~ru aJ. gazetei •• Dim.bo
\·lţ a". 

Desigur, lo reflectarea vieţii spi
rituale dlmboviteoe. meritul Cel 
mat mare revine lUi Gheorghe 
Coandă. li place .meseria. o :&ice 
cu pricepere Şi pas[une. Este şi 
poel .• ~Lul redacUel ", prezent. tnsă, 
cu lirica sa patriotică şi în „RomA
nkl llbru-n-. şi .în „Conterpoor.anu1··„. 
De allmlnţerl, l-au aphut io ecli~1•rl 
bucureştene un volum de vers..ri 
şl un nltul de reJ?ortaJe. lndruma 
Şi cenuclul literar din Til.'go\1işte. 
Preocupări muJtlp1e, tăcute eu su
net. 

* J\m putea sli încheiem aki rln-
durlle noastre despre gazetarii 
d!mbovltenJ. N-ar fi ihsă potrivlţ, 
ctWJe.~. sli inu .amln:tim st de cel 
ce Je toarnli in plumb şl aşazA rn 
pagtn! gindw·fle şi senllm.entele. A
nume de harnicii, de Inimoşii tipo
grafi cu ea.re se intilnesc tn fiecare 
zi, t!J)Qgrnrl.a a.ll.îndu-se la parter. 
Iar red!lc(la în cele două etaje de 
deasupra. Nume ? Doar ai'tevo, a
nume atJtea cit ,ne inglldUle şpa
ţlul. Wlşi toU. fără e.xcapt1e. con
tribuie la editarea gazetei. Flore.a 
Cosma. Florica Dobre. Jon Dobre. 
Vll"!lU Dragnea, Nicolae Păun. Mir
cea CânuUL. $1. btnenţeles. şeful 
tlpogrnflet : sublnginera Maria Dln
ciulescu ... 
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Limbajul presei 
Cu un singur n sau cu doi n ('nn) ? 
Pornlnd de Io cuvintele exlstente 

Independent orl nu in limba româ
nâ, !oloslnd, deci, J.'eilurscle proprii 
ale acesi.eia. se pot forma l1llltătl 
lexicale noi, ~ ce sporeşte ca
pacitatea .mljloocelor de cll'<presfe. 
Putem spune cii linele ~Intre cu
vintele obtlnute .nstfel si<nt motiva
te. că au o tormă interna sa,u un 
caracter 13Ilâliza.bll, deoarece vor
bitorii dlsti.ng ln st.ruclura lor suc
<:eslunen e.lemen.leJor oonslltutlve. 
Secvenţele llngvJstice ra:rli tormă 
lnternâ sau a căror !ormă Internă 
~ devenit neanal lzabllli pentru vor
bll4ru1 nesJ)eC!allst oonkmJ:>oran 
stnt numite Î!ll studiile de specia
litate cuvinte primare. Şi într-un 
caz sl în celălalt, ortogra!ia notea
zA. de regulă, realitătl fonetice. 
Să spicuim ci1teva ite.xl.e dln pl'esli 

şi vom vedea cli înUlnlm sltuatll 
t-n care. de.şi sl"t"uctura auvintelor 
est~ uşor analizabilă. scriere.a nu 
ogllndeşle tolusl acest fapt. : 

l) ,,Daci se plei'de dln vedel'e 
!lguro umană („.) atunci teoremele 
ştllo\ili.ce dev1n nişte -adevă.rw'l 
care ~u inebunJt.„" („.) (,,Am!itea
tru", 'llr. 8 (248), eugust,M.1)86, p . 10); 

2) „ln wrl rn-a rtrezli st.rlgilul 
ei inebon.W. („Vatra". nr. 6, Iunie/ 
1986, p. 10) : 

3) ,,Am Juat. şi noi ce s-n «gAslt•, 
dec~ă Domnia sa report.erulul, cu 
o modeslie lniscuti ". (Alnumahul 
Ateneu, 1086, p. U5) : 

4) ,.(.„) Le corespunde lipsa de 
ol'izont a strUzlilor sordlde, ( ... ) a 
caseloi· inepite de .tumul cărbuni
lor". c„c~ ". n:r. 2 (278). re
bruarie/1986, p. 23). 

CJ,t\•lntele subliniate ar fi trebuit 
să fie scrise cu dol N (NN) : ilmc
bunlf, innlscutl, inne&rll.e. 

Notarea consoanelor duble esle 
obllgalorle m cazul <1erlvatel0l' (ol'
mate cu pcefiXiUI tn - l.a cuvJnte 
a căror temâ incepe cu n, dacii. 
in vorbirea curentă, vocabula de 
bază, purl.Atoarea de sem~ a cu\in
tulul inou l'o.mns.l este !olositfi cel 
mai ndesea independent. Dăm in 
contlnuare Jtsta comple1ă a cuvin
telor oare se scriu c.u dol N (NN} 
după DOO.M '82 : in - + nadA > 
lNNADl : lNNADUlE, lNNADlTU
RA · in - + nimol > lNNAMOLI, 
lNNAMOLIRE : in - + nira.v > 
lNNARAVIRE ; in - + ni.Acut > 
INNASCUT: in - + nebun "> 
INNEBUNI: JNNEBUNIRE, lNNE
BUNlTOR ; ln - + negru > 
INNEGRI : INNEGRIRE ; in - + 
negurii > 1NNE01JRA : INNEGU
RABE : ·1n - + ne - + mu.rJ > 
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INNEMURI ; fn - + nobU > 
JNNOBILA : lNNOBILA.RE ; in -
+ ood > J:NNODA : JNNODARE, 
lNNODATURA: ln - + nou > 
lNNOJ : lNNOlllE, INNOITOR. 

Cuvintele : n.adă, nâmol, nărav, 
nli.sout, J'lebun, negru, 1J1egw;ii, ne
muri, nobil, nod, nou sl'nt unitlitl 
independente tolo.site treovent tn 
vOJ'blre, deci sensul l<lll' este blne 
CUO<l'ioCul Cind SI! lnLilnesc derlvete 
de .la acestea cu p.re!lxlll lu -
(probabil că mulţi nu II nwnesc 
pre!lx, ci il consideră o secventA 
de llntb6. Că.i'e se notează in), vor
blloi:Il Se$lzeazll .strud.u.ra curvintu
Jul !o.nmat asLfel $l-l scrlu cu dol 
N (NN), in\elegind că pr.1.mul o 
dln1re cel dol aparţlne prefixului. 
Iar celăl.a'lt cuvilltuluJ a clirul temă 
1ncepe cu n. tn oonsealntă. voJ' 
scrie - NN - tn cadrul cuvtntulul 
der.lvat. 

Cinci unele cuvlnte, pronuntate 
şi scrise, în mod oblşnult. separol. 
devjn con.Juncte. locul pauzei albe 
(al blaDcului) este luat de cratimă 
(liniuţa de unire). Folosirea cl'aU
mel trebuie să reflecte cu :fJdell-
1.ate modl.tldrile !oneUcc la oon
t.aotul dlntoo cu.vl nte. rluninînd ca 
inşirulrea llrt:erelor să coreso\ll1dl1 
slruoluTil analizabile sau nean.aU-
7.ablle a derivatelor cu prepoz!Oa 
in. - seu a oompuse!Qi' cu prepo
ziţia ln. Această c:ertnUi de ordin 
ortogre!ic nu este respectat-A in
totdeauoa. lat.A un e.xemplu : 

„O slngui;ă pretenUe avea de la 
cel ce-noptau pe la ea (.„)" (.,Urzl
<:a u. Perpetuwn comic '86, p. 134). 

rn i1mba :română nu avem un 
verb .~ ~ta '', ci numai A JN
NOPTA de 1a •n - + noapte. 
Deci, in te:<t ar Li trebuit scris : 
C&-NNOPTAU. AJcl. <!ratlma mar
chează jonctura sil..:1blcli produsă 
intr~ ce şi innopiau pr.).n el1zjunea 
ClnltlaHI elldatA} lui i, eu sUaba.U.a: 
te-n, -nop-, -tau. 

Dad ne or:lenlAm dUPli DLRM. 
1958 : t.nnibuşl, lnnkW, in.năduşJ 
sau după DEX '75, oonlinum'e de 
tl.raj - 1984 : ionlclll, vom scrie 
greşit cu dol n (nn). :Mii.car pentru 
unul dintre aceste cuvinte, insesl 
dlc\Jonarele amlnllte ll,\muresc. ln
dJrecl, de ce este ooreic:Ui forma cu 
un singur n, Iar nu cea cu dol 
n (nn), a.nume penll'U cA verb~ tn 
dlscu\le s-a format cu pl"euitui 
in - + nAclll (tmrechit sl re-
gional, DLRM. 19.58 şi popu-
l.ar, DEX '75. '84 - ceea ce vrem 
să subliniem). Aici gâs~m şi expll-
caita : atîtia tlmP <:it forma de la 
care s-.n pornll este !)enLru '\Porbi· 

tor!! de astăzi tnvecbltl, deal 
netoloslel\,. ace.ştln nu IQ!lll ~ 
ţeleg structura ouvîntill1.11 Cormet.• 
cărui rrolltale fonetică .nici ea na 
mal conţine dol n (no} ci 1111 singur u. De rapt, ce1e trel c.uvtnte 
ln dl~ut1e se î.ncaC;I'MUI inlT-o sfe
rii mai .!orgă ce cUPrlnde şi alte 
elemente ca.re astA21 nu mal alnt 
înţelese oa fiind .ro.rmate dlnli:-w1111 
a. cărui 1errrn începe cu n şl P~
xul ln - (în - + n„.). dedt cit 
către .speclallştJl tn istor.la li.mbiL 
hntru a nu cere co toţi •. sA ln
ve1e etimologia" (Al. Graur. lile 
tra~ de ortografie, Editura ,ŞtUn
tilJ.cA, 1974, p . 167). vom sarte cu
V'i·ntele ~ cu un singur a. De 
osemenea, In virtutea <:clor expua 
mal sus şi a nonnelar orlogratice 
aclua.Je. vom scrlc t.not, lnota. aa.. 
tare, tnotal, inoLiU~r, lnottioue; 
iocc, tnec:a, înecare, incra&, lJleCli. 
etos, inccli.ciune. lneciit-Or, tnec14oare 
cu. un sl'Dgur N, deşi 1ema lor Pri· 
mltlvi1 Îl)(;epea cu n -, pentru ci. 
rn a.mm speciallstilor. nJmenl n11 
mttl recunooste in ac~e. Ol'fKlnar 
derivate. două elemente de llmbl 
disL!ncte. Şi tolusl mal intilntm: 

l) ,,Dar pasul Iâcut o pune ln 
sltuatla cclul care îneepe să înV$ 
innolul : te-.al aruncat in api,, 
innoatl" (,,SCintela Uneretulul"0 

supliment nr. 30 (253), 28 iulie 
1986). 

2) „(„.) Sint un caic de pel.recet"e 

io apele verii I innecai j umAtat.e• 
(„Unica", Penpetuum c<ln\lc '118, 
p. 46); 

3) „(.„) Eu. viteaz sl !iirii mintei 
Innotam iD slinp ta (.„) „ (Idem), 

Coroct ar fi trebuit scris : IDoltd. 
înoată, inecut şi inotam. 

O greşeală, de datn a-ceasta cu 
toiul nedorită, este scrleroo cu dol 
n (nn) acolo unde tema pl'imitlvl 
nici nu i~pea cu n, ca t n textul : 
„Deoiiată, pldturl!e tlibliriri aau· 

pra noastră ca n.Lşle butglki arun
cat! lnnadlns" (11Ra.mUJ'i • n:t. li 
(Z67), 15 sepl<!mbt'l~ 1906, 1). 14). 

E.ste su.Ocient .să cităm clin DLRll. 
1058. p. 400: .JNADrNS („.). Din 
ln - + adlns". Ca al.a.re, ~ 
corectli este înadins, cu un slnPI' 
N, A ici facem o d!Stlncfîe: !n este 
pt;epozf\le şi nu trebuie confundat 
cu prefixul omonim in-. 

Ne-am rezumat la clteva aspeele 
pe care le ridică lntrebaroo ce ~ 
l)unem deseori : cu un sJnl(UJ' lf 
sau cu doi N ? Sperăm să !I fost 
convingători. 

Dorin N . URJrrESC1J 
R4dJca UŢA tlRITESCll 



' puncte de vedere 

CREAŢIA ZIARISTICĂ 
sau 

despre starea de 111ciditate 
Presa eale unul dln argumentele 

une! culturi şi, prin aceasta, al 
unel istorii, ·ai unei civilizaţii. 

ptln structurll~ sale i!<:onon;uce şi 
politice, pd n cadruil. social-gene.ral, 
orindt1lrea socialistă oferă posibill
Uifl nelimitate ele !inall:tare c:fJ,cl
en.lit a actrunH umane, de dezvo1-
tlll'e plenară a creati\it:ătU· umane. 
ee111.ru obiecilva.llE:a acestei premi
se se hnpune o \'listă activitate 
rdeologk_ă în loah: do~enille viet-li 
sociole. un e!orL pet•manent de e
aucor~ şi reeduca.re ind:reptat spre 
rnttîngerea obişnuinţei. a rutinei. a 
p::ej\ldecătilQt', ,spre im.bogătlreo 
1tindfdi oo.menflo.r cu tezaurul vlru 
111 cunoştintelor m.Qder.ne. 

Pent.ru a rilspulflde acestor ooman
tlnroen te, ,,zladştlî presei n oastre 
comuniste tvebule sii fle animaţi ăe 
.un puternlc: sp1rfl partinic, ,Q.e do-
1-Jnta at.ză1oare de a contrlbui .. 
prin scrisul lor, la progresul geae
ral nl socletăţil noastre, la 'lm.PU-
nil.'fl!l marii opere cţe edllicare a 
s:oclalls tnului şi comuntsmulul in 
f?oinânia, Noi combatem rutina şi 
spirilul .fuhcţiOnăcesc: in ori~e C;lo
"le!lh.1. al acU vllâtli - şi cu atft 
mal mult in domeniul p~esei. ~e. 
prJu ei{celentă. tr~buie ilă albă un 
c.'ri'aa.le.l· crcato.i·. să fle prom~to1.u·e 
a lot ceea ce este nou. înaintat în 
\iata soci~. servind mersului inn
lnte, neinl..l'erupt a1 sooletăţU noas
(re.„ d) 
lată obiective cărora zlndştli au 

avut şi au datotia de a le da viai<} 
in ·consens ,cu exigenţele JntregU 
ll!!h\iităU sociale. Pentru aceasta. 
U/la dbi lundamen_tc.lele cerfaţe a le 
aaiulul publ\clslfc tămtne spiritul 
IJi r,reatoL·, ceea ae îl. aşlgurâ sl e
tleien\ă pracUcli. Zlorlstul comu
n!'st. se am: 111 mijlocul unei ce.all
ti1i·ooctale pe care L1'ebUie să o re
flecte cll maJ ;fidel in cOOl"Cl.onatiele 
elen\;tale sl semnificative. Mai ,mult, 
etica sa prnfeslonal§, r olul educativ 
al presel, il impfng Umltele respon
.tnbllltiltU sale dlncolo de simpla 
l'"elatiu:e obîedi vă a .reaJltll.t;ii î.n
~hj!Jl'ătoare, n obligă sA-şl asume 
)nlut de mmrant peri~rti adeudtate
c va'lori etice, pt>n.tiru interesei~ 

P<>POrfilui şi partidttlui, pentru vro
Qres. Aflat Intr-un tumult de fapte, 

pa!;.lona.t de L'eal, zrar.fslul com1,m(Sl 
trebuie să caute, . să dezvăluie ade
v6cut. să ne un adve1·sm· neîmpăcat 
st f&lsulul, ipocriziei, al abuzului 
de putere şi arbllrarlului. Ztatls· 
tul comunist luptă şi trebµ,le să 
.lupte pen'lru extirparea P~l,lboasei 
m1.mtantltl „tac cum am învliţ_al, 
de ce să-rm mal bal capul" . 111 
ocest sens, el este un militant pen
l:tiu propagar(!a' şi receptarea ncelor 
if;lel care ·tnl.N\ln dt-a~osfua de via
tă. de muncă, spl.ritut creator, cai·e 
elogiam callti'l.ţile majore ale mn~ 
1.ci umane.. Ziarul. ca produs Unlt, 
oferă ~emene:a date şi ave.in obli
gai.ia impcr,atlvă de a prezenta <.'l
titorului nu numnl o masă brută de 
lntormaţil el, in prtmu1 rînd. o 
struclur;ă intprma~ionaUî oblectiva
tă., ce se cere asimilată, interpreta
tă şi utili z.ată. 

* 
Ca act de op\;lune poliUcă şi res

ponsabilă alegere, al•tul publicistic 
este unul creator. Iar importanţa 
abordării lui dintr-un aăemenea 
unghi rezidă din lOC.l,ll pe catţ!-l are 
in contextul social, in relaţill.e 
complexe c.u toate subs.istemele so
ciale : ba~ suprastructµra, ldeolo
gia-culfura, cu cla.Elele sociale sau. 
puJterea politică. De altfel. px:oble
fl\tl ctea'tivităţil umane. în gene
ral. 'treb1,1le ab,orda.tA multtdisclpll
nar. Şi nu poale t.I omis tactoru.1 
om. Ar fi un nonsens! PentrU- <?A, 
ceea ce numfm' in mod oblşnult, 
sub Jer:mula generJdi„ ,progi;es so
cial, est~ Je~-t.; ind.fsieutaba nemij
locit-, de calltât<in şi capaclta~a 
omului de a fi. pw·tător al nout~
tti isţodce, de a crea vfilon noi 
şi ·mai bun e, de ·n: le pttomova. A 
munci, 4 cre<r, a lnvht.ge - sint 
verbe cate detln~c în gene.rşl; pe 
·om. ~ct pdn excelentă pâUt.ic, ac
w l pu.bUdstlc nu. mai poate. fi 
conceput in afara. creaţiei, adică 
în .atara impătlrillrH de ·a adu~e 
şi a lJUlle ceva nou la ceea ce a 
fost pini'i Ja tine, Dar ce ·e.Ste cre
aţJa? Unde Ş1 cind apare'! Care 
esle .modul .el de manUestare7 
Silit mal ·multe .asemenea modur.t? 
Cum detectăm ·aptitudln.Ue crea
toare şi cum le umnărlm evolu
~t.a 7 lnţi:ebblle sin~ tlllbu.rlitoare. 
1ncarclildu-se răspunsuri - de-a 
lungul vrem.ii - au fost seri.se to
muri int;regt de către filosofi, so
cio.log!„ bio.togi, psihologi, llteraţl, 

?Jarlşt,i, matema.Udenl, geneliclenl 
şi alţil. Schiţez uu ioaeput de râs
pUrur, ctrcumscrls donfoniullll în 
care lini desfâşoi· nclivi1,atea : publi
cistica. 

In esentă, creativitatea t•eprezintn 
o pro~rlet.'ll·e genei·alti a sistemului 
p~Uiic uman şJ n mac:rosrs temclor 
socio-cul.luralc. Ea şe relevă ca· ·e
sen\llalfi şi de!LnllC1t•fe pentru exls
ten1a uman~. in loa1e etapele el şi 

sub U,)ate fQMTlele. el. „Creaţia este 
ia acel.nşi timp o problem! 1ornte 
nl.'lttâ şf foarte veche. Fo,arle riouă1 
sub ).'aPQi.-lul şti:i.ntllic. ableCtfv şl 
concret în care esle clclinltfi şi tra
tată mli:i ales in ~poca poslbelicii. 
J:'oarte \' eche, sub· rnport.ul preocu
i>ărllor cuJlµrale penl.l'u ceea ce re
pt'ezlnlă aportul ornt.:lul pe aceastil 
planetă şi chter 11 .insu.şi d~Unulul 
c~tltui--al al omen.tr:W ,:!). Alexandr1.1 
HQ_Şca. ln 19617, sublinia că prlncl
palele cnracterist,tc! a-ie ac:tlvitli.111 
c.rea:toare sîhl: proăuctfoitctţoa, utf
litaf'ea. Şf effofen,ţa. hotLta.(~a fi or.f
(Jhta.Hta1ea. ln m od unanim. toţi 
.'ipeciallştll cu1·e s-au ooupat de fe
nomenul creau.ei r ecunosc cli ~
sătura deCin1torie a crcanvtl.ătii 
este nout.at.ee. Re~llzî'nd o sinteiă 
relevantă intre obfect.I v .şl sllblec
trv, real şi ideal. material şi spiri
tu.al. atiit in plan Jnd!vJauol cit şl 
in cel colec.liv. c:r~Un :iducn un 
produs original. .,Nu orice act sau 
deţalfu de fnutl~ în produeţ.te, nu 
orie~ .fapL sau acţiune socinli'i: este 
generntonre de \'aiori. el numai a
numite momen:~e ale aces~pra în 
care amu-e noul precum st rezt1l
tanta novatoare, curba suitoare .n 
p.rocesulul de muncă oroduatlvâ 
sau activJJ.a.te s()cia}-poli tk.â 113). 

Se observi, cu justete, că am 
mUJ.i,cu ihfclectual.ll cn ,$1 :cea ti'liCă, 
att:L purtAţorli noU:Or idei cift şi cet 
care le aplică, .a.partin tipului crea• 
tol·. Dar n'U orice muncă, .fle şf in
telectuală, are un aar;ader cre1.1for e 
OrJteriuli muncii. ci:ea.tom:e const.A 
tn elaborarea şi l'ezclvorea unor 
p1·oblem~ noi e EX:!St'ă grade diferi
te Qe a9ZVolţnre a muncU creatcia
re e A ttt munca 11zkă .ci:t şi cea 
lnteleotunlă pqt avea un caraewr 
orea'lar. 
Alţi ce.rcellHort ·descl'C.rează chlar 

intim. sensurile fapltilul de are.a ţie: 
unul activ (adică rattun~ de. a 
produce, de a .concepe, ae a elabo
ra, de n i·eali2a) şi altul pas.Iv -
adi~ii l,)l'OclUS'ul erea~lel. Ceea· ce -rll
rnine ele s®linîat ~te urrriăto1·ul 
!u;pt : -:creaţia trabufe prtvttă ca un 
proces, adică o ~u'if.lI de momente 
care ad11lc fdei noi. ID organlcltntea 
acestul pi:'OCeS l lOt apărea Sl mo• 
ment~ de blecare a c:reatt:vitâţli. 
S1m~ exemplu, unii încă m~ adop
t~ pQz.ma de cuttrvafe ;t' modestiei 
realli'lu:rtor .i.o munca. O altă teză 

2) 'fd.lh.neta: Reco, „Cro11 UvJt11tc.ii lbdl• 
vtdUA.IÂ şţ d e lfl'Up". lidllUM l\oru1cmiel. 
11.s.a.. sucur~ştl, mo, pag. 1~. 

ti Al. Tăn11sc, ,.Jn.trodu1U1re J.n tllollO· 
(la. GulţiirJJ", J!!dJtur>11 Şt11nţUJC!41 BUCU• 
reştl, UGU, J)llg. 133. 
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Puncte de vedere .: 
Wlilatci:aln, car~ !rineazâ declanşa
rea crreaHYiUilli, csle aceea a api:e
clecu mai mult a elorLw-llor cleclt o 
re~ullatelor. Nu credem că cel .care 
munceşte mal mult este mai valo
ros decll cel c&e produce mal 
mult. Aprecitnd efortul şi nu şl re
·w ltntul, substituim mijlocul scopu
lUL 

„Presa lib:et:ă l'eprealn,tă ochihl 
mereu treaz al spiritului poporului. 
trttruchipnrea Incredelil unul popor 
in s:loe insuşi , legăturile grlll toaţe 
ct)re leaga indl.vldu! de stat ~i qe 
lumea totr.eagă; ea este întruchipa
r ea cUlturii ·care Lransiigureazâ 
lupla malerlală, rldlcînd-o la ran
gul de luptă splrltuală $1 care .ldea
fueaza fODma ei materială, beută," 
CU\~lnl;ele l'u.l Ka1·1 Marx, l'OStit e 

f fl UH2, punea\l problema h.tcldi tă..'. 
ţii p e piedestalul inalt al oble<:tivl
tăţll 1n redarcn i~pteloD socia!e. 1n 
:!'!aris liClă QbiectiVltntea e!lte l.egată 
de rnf:iOPaUtitţ,;\a actului publiclc;t.ic, 
de pu.terea Iu l de cuprindere, de 
p110.bHatea ziaristului. Cn orii exac
tă a acluâlllă,~li. creaţia :dar:fattcii 
presupune. orgo.ni<: lu~~dil.St·e. Alt
fel, .s e ajuDge la dezinformii.rl, Jlllt 
şf Sj!Tlplu. ,,E JtnoraJ s-d. sulema11eşll 
adeva·ru1° - s~la l'..e,nln. De,t.-lnind 
cuv.inhJl, zlar.ls~ul e.-;te obligat la 
idee. 1m: ideea obllgâ la sinteză. De 
aici, netesitatea ·u hor arlicole de 
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ziar - cit mal multei - cru·e să-l 
scoată pe citit<»· clin starea de oom
noten\â, cat·e .sa-1 imble la cr:tt .. Cu 
aceasta, ajungem Jo condiţlu subi
.eutiva a crea\lcl ziaris tice, şi anu
m e talentul. :Fără să aj pw;lune 
pentru muncii, penJru nou şi adevăr, 
!iil'â să ni anumlte inclinatil nu te 
pl.\ti numi gazelru:. Este de necon
ceput ca 1n ,Pagl.nUe unul ziar, care 
informează, i0t:meazn şi consolidea
'Zâ conştiinte. ca:rc cheamd ta par
ticipare, să mai lucraze. blroc.i·aii ai 
gindjrii şi slmtirii. Paaina de ziaT, 
ziar ul nu este ,.istoria clipei", cum 
·sPun<ta. Alberr Cam1ls. Marele scri
itor rm arc dreptat l! ~n această. prf
ui11tfl I Pagina de r.a:r. ziarul re-pr.e
zinta o. pagil1d de istorie. Argu
mentele sîht mu!Uplel Sfi ne amln
Ua1 că , l ptr-o l,rnprtijw·are dlpto
mahcă in care trebul:n să aducă 
probe lapidare şi eloc\fente ;privind 
Lcttorla şi clv1li~uţ1a românenscâ. 
marele diplomat flîf<:olae Tiţulese1.1 
a o!erlt asistenţei .colecţia r..ev istei 
., Convorbiri literare". fih•â a da 
al \.e el>pUca~ll! Cred că rămi:ne un 
piJduHor exemplu ee pledeazl't pen
tru IT"e:.f)<>ns.n:blU!iate lin akllitt,1i'l'ea 
arllcotelor, a ziatelor, pr.Jn care"nui, 
:darl'ştH, trebuje $ă depunem măr
turie despre epoca ce o kălm. A
c.e3sta presupune un inalt nivcil de 
c;ih)pe.ten\'ă. Dar rum „ ttadu~em" 

acesl „nivel de co111,petenţă11 , dedi 
printx:.:.o 001~stantli n evale dl! ~ 
uoaşlcrc, prlntt·~o alell'$ă eul~ 
pr111t:r-un larg .l'ond de ~uno~ 
e~vnomic~ politice, soci.al.e! cwtura
le1 care sa-ţi pontă se11vi m .fi~ 
cllt>ă 1nt~prelătil actuâlltăţil '! ce 
ins~amnă ta!enl? TaJenM e mmi. 
că, talentul e efort, tale.nl Ul e cllă.
clpll'nâ a scrieri!. Ştiu stgur, taleQ. 
tw nu e sfirşltul şi inceJ)utul ciru. 
mulu,i„." ') 

Inclinaţia spre murt:c4 este facto
r ul calitativ al t.altntuluJ. Zf~ de 
lucru a gazef.arului nu este ,1de la.. 
pîoă la". De mul~ ori pi:ocesut l&ll 
de creaţie este dramatic. FascilUal, 
de lntreb<U"e, lui 1 s.e c~~ un etort 
conlinuu de a In:f:rlriti,e rezi$le~ţa 
„mule.t:lei pdme", a ceea ce a aao
nisit pe teren, pen tru a .reda datele 
simplu, clar, concis. atr.ăgât<rr ~ 
toril<ir, conform imperativului so.. 
cial pe tare•J inaeplin~. )mp~ 
·ca.rea. pîru'f. la capăt", cum superb 
scrin un mare gazetar. I~ 
perilrt1 zl.arlst a Vibra cu tntreaca 
flln,\ă la acest măret; .efort de de. 
venire socialistă ş.i comuniS'tQ a ~ 
triel, inse.amnă a ~artiolpa, a fl 1Ji 
mhn.ul evenlmenj~or . ale! wtoaie 
ale vieJii, muncll şI gi."n.dll:'H oame
nii<>!.". M al iuseamnă, totodat:A, de
bal'a'larea de in~Lltte comodltt1f. 
Actul ;#rist lc, acl ţi:ealer prin el 
jnsuşi, respl.Q~ organic comodita
tea, căcl altfel el nu mal es~ o 
viclţ>ule împoh'iva entropie!, nu mal 
dă. n..u p()ate da rafulamen.mt spJrl. 
1ual cerut de comanda: .soclnlă1 ~ 
puate intervenl ln t;lit1illa afirm1rU 
şi prornoWh;li N!alelor ltalorl, decil 
nt,1 p1.1ate deveni o „foi;tă Ele piO. 
du.c\,fe spirituală• '. .Comoditate lft.. 
seam11c'i a scrie despre lucruri ,__ 
bătute de alţfi, de a lua di1ltr-..
dosar cft~ ~eva, a pov1?Sti ckf!: C!fll 
.djn alt dosar, event·ual ·t-r:dglftd fl 
:ntşte concl1tzit lnlă un fel de eva
·z{une de la „ lmplfaâr~a pini IA 
~plt", ~re expi:opri'ază ţimim); 
s,per.aoţele. 1dlbdarea şi gustul c!IU.. 
tarilor. Nu este pps!Qilă „implicarea 
pină la caplW' ~ de'.~mtitt 
Si ,1t noţ:iunl care. $1 ln uţluneca 
7.larlstiell, se presupun or.gantc. A 
fncredl~ta ceva tipa1'Ulttl. nejen(D.. 
du-l!? să imparii în şţfjlga fi Ul: 
dreapta alte păreri. colllral!e C!hllti 
spu·1tului celor sctlse - rep11!%lrdl 
o mostră cu:asă de faclsel9m. Pn
giltlrefl pol[licli şi ldeolo&il:ll soli~ 
prlnci.pialitatea parţin:fc?ă; coJÎştilll.~ 
revoluti'onatii, fermm1t~a ş1 co~ 
llvilat·ea - lată note. netlnlt.orU ale 
Pro#lulul mo1·a1 el eti<'. al pieta-' 
i·ului <romunlst. Doved!nd că l'a.. 
punde acf'SJor tet-inte. el rAspun..., 
ţle fapt, înaltelor comandament.& 
POlltice cu cat:e este investr,t.. AJUfto" 
gem astfel la condl(ia obJecliVl • 
cr~.aJtei, care esl.e pJ·actiea s;ootaJI. 
l\tpJ.1,len~ul subiectiv al creatlel nu. 
trebuie absolutizaL şi rupt de ~ 
şi de conclitla dbiecţivA a ere~ 
Ele se presupun şi s~ r.endlţfon 

'I Slm:uma Pop, „PubUallltlt;ll - uletl\ 
d lsc!1>llnll. proreshme". .Fresa m~ 
nr. !i1Jtll70. oa.a:. '1 



lproc. Acli\•11.lllCJt zlar!Stulul ure 
tfCpro<undă moUvatk. pnn angnjn
o l~i ta c<ire se adllugă şi alti 
re~tori.' Marele d t.r al 7.larlstlcii st 
lJ prcma sntls!nclll' pentru un go.t~ 
sur sint aceste rnpoa·Ufrl şi exprt
ltl dri In legt1lurli cu evenimentele 
: se produc yJlnlc. pe care Ic ni Io 
tnoemină, le bllnul flinta. lupii sd 
1 J;;lSC$h Şi sll le nUmC$ll. să le 
c~empUrlct. :„l le explici. A ceasln 

te datorin crcnloare a unui gaze
~r ade\.iirnL Numni în. acest fel 
itindirea lui, Coptele lui Slnl anllcn-
troPtcc. • ,_ _ , .

1 crea\ln ziarlstic.l uhrnncş.a ci .c-
va c:Ultăli: opcrnllvliatci.a-_ in reda-
~ e~-enimenlulul. cursiVJt.'\tea sl 

~peclr!ciblca limbajului.. folosit.. 
pro!llnzimca cu care seru. adlca 
priceperea de n (i In miezul lucru
rilor, de a te documenta d~prc ele 
s-a scris mult ln h.-gătură cu docu
MCntarca zlarlsLulul. Subliniez o 
ldet?: normal. moroi şi eClcienl 
c!-1.(' cn e::i i..J rtc continuă şl să al 
date realo pentru sustlnere~ pun
ctului lău de vedere. lntr-un acl de 
C!reDlle. cn cel gazetAresc. primatul 
~ fie al c:illliiHI luformaUel, ca.re 
conduce J.a orlglnnUtatea sl atrac
"''llalca nrticolulul. Avind formu
}ll;a o judecal4 partinică bine !w1-
damenlaU1 asupra h:turor ln Corma
\(llor cu care csti confruntat. nu 
poU privi dedl lnţa ad1?VăraUI a 
fnptel...r. Este foart4! bine dacă spu 
sele inierloc:utorul ul le stenosu·rul
eu dacă urrulrul iti este noti....:i t 
pe· teren şi de cureaua apamlulul 
de CotograflaL. Efor tu l creator al 
Cfecanun duce, tn ullimă Instantă. 
lfl slablllren lndlcelut creator al co
l~ctlvulu\ r ctltWUonal. ln.~şl re
dactm ziarului Lrebule să c<>n.~lllu
lc un hlborufor d e crC3Ue.. în r.arc 
lltcare gazetar în par te şi loti lm
preumi îsi perCccUonca7.A metodele 
de lucru. Dlvcrs1C1carea cimpulul 
d;a cuooslin\e şi JC,rglrea ariei de 
competentă ii anl.renc•az.71 pe redac
tori lu dczbnlerJ vll. lnteresnnt-e. 
SiJecialişt 1 vorbesc d e asa rtumHn 
f<'hlp de <'r~nth'lt3 tc. O redncUt.? 
presupune exlstenia el. tn ac~t 
context. $e Impune i-l un indice tle 
ereatlvlbtc vcnn din partea c1mo
rRor. in dialogul constant ce-l st.n
bilim -::u ei. 

Nu POOte li ne~tă consL:lt:ir~ cil 
r<'dac1aa unul :z.aar trebuie să se 
!ngrfJcasca îndeaproape s l de m1.m
cn din llPogrrule, Departe de a n CI 
i>roblc·mta pur adrnlnislrati vă. ea 
ri1mlne una de primii preocupare. 
U11 1.inc ciur. o variel:l te grafică 
marc. un Aes so km, de art IUUl. 
t:lre reune.şte hlcrl'. cuvlnl:?. Utlut I 
3i fQlc~rnHL nu rcpre7Jnlă dccfl o 
et1nti1 l>1;ţfe ln rld1curc:\ indicelui de 
cr1nti,·ltnle aJ 1·ednc~lel rcspecUve. „ 
~tt tulburllloa de !rum~~ cinel 

a~cuH1 gralul viu de ln izvorul 
limped„ nl limbii Dar cum ne n
drl'Săm noi. zlorl~llr. namenilor? 
V~u sii ~J)un · cil dt' corect. cit <le 
fl~c? Să ne nmlnUm : „L imba 

Puncte de veder .· 
t-.... lc r caJilatcn n~mulcx:1tă o gîn
dirH... LJmbn esle existenln unei 
anumite <:nlectl \'ili!U sl anume c
x1!>lc.,111 el cuvint:i.t.oare". (Marx). 
Sf prei,ei i-n rc\·en lt si-i ramine 
ddtoria innll pntrlc.licli de a se in
sri;1 de limbaj. de a contribui la 
tl~"\'Qltarea Umb1I. Spunem - pre
t:•!1 - dar rllspundtwea o J>Qartli 
fiecare re<k,clar Sigur. nu fl'lll 31'
ccpla un limbaj 1u~(ţ3m.al. simplist . 
lncUcH. Respectul pentru limbii şi 
buno adccvart' n ci ln realllatc. in 
!">~n.;uJ valorlflcărli utente n IC'ltlt1-
r11lul nostru expresiv. Potrl\•a !11-
tuaţiilor sl oomenllor. ar trebui '\ 
Cle bld1nuna lcAea suorcmit a 
Cl'.'\pccsfc1 : nutenlkllatc. nua ntt!, 
densitate I culoare, meolte <:li 
:rcUnli alenll.a sl &ă lnţplrc Dr<'
ţui1e. ca penl11u un a ct de cre1t1c 
ade\'âr.ată. De muJte ori. zla1lslul 
cunoaşte a<:e'I~ lucruri. dor s~ ab'\
te de la ele. Foarte gr.av. căcl se 
o}unge la o lner\ie a .llmbnJulu1. 
SinL incă sltuntll clnd aproape toU 
Inter.locutorii „vorbesc" lntr-un 
llmklj stercotJp, neutru. ln expre
sii !ără vLaili. Reporterul i nlreabu. 
repOrtcrul rA.„pundc I De a!<:i. ne· 
ccsltotea vtgllcnCel lntel cu:Lun le. po
lltlce şi dfoe din J)llrlca 7J11rlslulul. 
De multe ori. urui lntcrkcul·lrl 
i.int supuşi chlnr la cazne : \•l'rbl'~c 
cum le este vorba. dar in articol 
ap.Jre un foi de pds!irooscA medl
tatlv-fllozoflcli. pion Jind in cel mol 
~ut.enlJc r lCI lool. Dcfomare:l tlr~
culul de cxprlmar~ este clcllct '1 

Este I Rămii1e OO:tr să-J clim1nAm 
C1:suwle. căel ol reprezlnlu o abdi
care de la cre:itl~ zlari-'lllc~ 

întregul t'f<lrt creator, .si in ~clul 
publ!O!st1c. c.-sle subsumat des.itur, 
creşterii etlc!en\cl nrt1~le!or. Zia
ristica ~le ulltudlnc. vozllic. luptl\ 
şi ni<:tdecum net ;t.'":ltult, ~i.om mal 
este iotclcs pe Ici pe oolo. De nt<:I 
rolul plin cte l'aspons.Jbllltelc al 
7.lnrJştllor ln cc priveşte nnp,o,J.,1·co 
1nd1vlzllor in sp..1ţtul rnoorlurllor 
~l.nle, fn rc."1)0l'U.abiUl.atea $U"upu
rllar. c.ile::tlvtll1tll. 

rot4 dt' cc C..'l:CJnpluJ pcr.on al ,, 
zim.stulul. manife.sl.at sl p, n nr· 
11colc de contlnut, de tn;iH:a l1nuU 
şi \.";Jloare O:l"lln!<:ll. aniw !.:tren I ul 
trlUUi nu numai fn vlrtut.en unor 
sentimente. ci şi « unei v!7.iunl sU
lnlW<:e, dl.:tleclioo GS1.1pr.n \'leUI. 
cpoclJ. asupra luptei dlntn vechi 
şi oou, asupra sensurilor d~ con
tinuă dezvolt •. 'll'e a societl1UI noastre 
rămin şi stnt datorll cotiulcne. 

închei cu un clbl foarte dra~ 
mie: „JNSAŞI FORMA SUPElU 
OA.RA A DEVOTAMENTULUI 
F.sl'E ACUM OFRANDA VAl.iO
IUI ":) 

MibaJ DOCAJ 
~tor 1.:1 ziarul .. STEAUA ROSIE" 

M:.ires 

5) Dumitru POPl.'•cu, „teşire.a d in l• 
blrlnt", Ed.hurn EmmesC\1, 1073, p.iQ. 202. 
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•Am văzut•Ne-a plăcut• Vă semnal 

U 
n ciclu de ancllete pe o temă de sltln
gentă a clualito.te publică ln „&minia 
liberă" Ellade Bălan. sub genericul 

„Rcs;ionsablUtatc mnximă. angajare fermA, revo
lullooarll pentru r ealizarea integrali a sard,Dllor 
economice". Po rnind de la Ideea subliniată i.n 
cuvin!ărUe rosli te de secretarul general al 
partidului. tovarăşul Nlootae Ceauşescu . la recenta 
plen.ara a C.C. ail P.C,R. si la şedint.a CorniktuluJ 
Poli tic Executiv al C.C. aJ P .C.R„ potrivit dre.la 
energia este o problemă vitald a economiei ;i:a 

ţlon.ale . .i noastră ;i tuturor. a utorul se c;cupă de 
.,Asigurarea căTbuneJu l energetic la callt.atea şi in 
c:mlitătlle necesare". (ti tlu generic pentru toate 
.anc hetele). Investlgnlllle îşi i:>ropun sl analizeze 
m~ul in ca1·e Clecare s e<:lor economic îşi inde
pllneşte atrlbutille precise ce ii revin ln cadrul 
programului energetic, de la cx tractia cărbunelui. 
petroJu,Jui şi ga7..elor, I.a (unctlortarea centralelor 
clcd 1'ice. incbe~nd cu locurile de muncă in eare 
este uUl!zalll energia şi grija f.atA de i:>i:na gos
podâriTe a acelei importante părţi dm ovutfa 
tări i. Un dainers ga?.et1i1·e:>e d l.!ldl nu numai prin 
a.m.ploaroa lemei clb mal ales prin maxima 1·es
pons:ibilita!c a gaz.et.arulut. obllgat să se documen-
1eze 1emelnlc pentru a reuşi sli descopere punc
tele nevralgice şi a putea sugera căi e!iclente de 
rerned.ie.re. 

D ln ziarul ,.SrunteJa" din 18 o:t.:.mbTie 
se impune atentiel o anchetă publlcnlâ 
sub generl cul „Sarolnlle econonllcc -

lnaepllnltc exemplar I" l'lltltuliatli ,,ŞJ ln fina.I, cu 

toate forţele ca la ioceputul campaniei", 
desfăşurată ln un1Uiti agricole din Judetul 
giu, semnată de Aurel Pcq)adluc. l nceplnd cu 
luJ, ed.l:flootor pentru l:ntentla autorului de " 
Unia necesitatea lncheJe:rii grabn'lce a l'ec:al 
şi sfirşlnd cu subtH'ludl.e bine gindite. vJzlnd 
a tragă atenţia asupra problemelor de care det:>l.nlllll 
lndeplinlrea acestei sal1cinl presante (,.Acum 
e sctrrU'I, dar nu şi pentru oamenii hanlicl „. 
centrul atenţiei - trenS'porlul Imediat fi d ' 
tarea roreclă a porumbului" ; „Nlmic din 
să nu rămlnA pe cimp I") ancheta este cons\ 
cu abilitate ga~ reuslnd să puni fn 
denţă a'tc1t, ceea <?e ~nstltule o eX>perlenţl b 
demnă a fi preluat! de ctt mal mUlte unltl~ 
cit şi unele deficiente ce trebuie grabnic oorecitâ; 

D ~n ziarul ,.Scintela tlneretaJuJ• (l~ 
«-emarcl'ml pagina oonsac.ratl SU1lltl't1t11lll 
o pagină densA., adcătuilă dln 

tar.li , dialoguri. note, 1n!ormaţll, care a traJ(e a"91iii 
tla nu mimai celor pasionaţi de ectua.litat.ea 
tivii, ci luturor clUt.orLlor care wr sli fle la ci 
ou tct ceea ce Se. întlm'pHi. în jurul lor . inel 
ln ckxmenl uJ aceslB. care. se ştie. stlrneşte 
pasluîU şJ dispute. Simpla citare a titlurilor 
colelor sau .rubrtcilor care o compun, vort>eote 
pre preocuparea eleătui.torUor paginii (Vd$l)e 
buJea şi Horia Alexundre.scu} de a capta lU 
cititorilor tlnerl. o!erlnd u-le nu numai un vot 
mare de Informaţii cl şi ajuUTldu-i să 
o secle de aspecte ale t enometWluJ Sţ)Ol'tiv. 
comea t.arli succin te, la obiect : .,AStbl pe 

Fără supărare ! 
'oJ 

DE PRIN PRESA ADUNA.TB ... 

e Nici dicţionarul 
nu te salvează totdeauna 

CJnd nu fin.1.elegl un cuv1'11~ -
sau douA. sau ltei - dlntr-o fra
ză, apelezi la dlcţionar. Ce te !aci 
însă cind int.elegl ioat.e cuvin lele. 
dar fra1.a pe oare o comi>un rAl:n,î:ne 
Jndesclfrabilă ? Vă propunem un 
exemplu d1n „Luce.a!irul„ (3 \>C
t.ombrle) : „ Un loc drag cu aamO?· 
nll să.I care nu dispar J'licl in am\n
tire este ca o ldee i:ndependenHl 
sau parcă-l mal în del>llnii.tatea in-
teleslllul spunind estlel : o Jdee 
care şl..a. oişLJ~l i'ndc.pendenta. 
penlru că in definitiv ·aşa se-nchea
gă adevww TCSl)Onsabil al momen
tului. adică acel loc cu toate ca
r.act~rlsblcfle proprii îşi aliă depli
na Teprezentare prin ceea cc este. 
clar şi prin ceea <:e a putul 511.-şl 

lmprlmr., oa o pecete auriferă. 
ex.ac~ Jn cenbrµ'l cuvintelor n~tl
Le de unde se uneşte lmaginatia". 
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e Microculmi 

C11âm di1ntr-o cronică li!atralll 
apărulli tn „Steagul ZWJU" - Badu 
(3 octombrie)) : „Interpretul bts
căuan se păstrează in nota specta
coluJ.uJ şi deci în datele l"OluluL dar 
lratind ou acblz1$We proprJcl pre
zen~ (s.n.) grotescul specl:!lc tuJ 
~gamltti.• Dandaneche.": .. Din dls
tributic maj fac parte Radu Bog
dan Ghelu. Gh. Gheorghiu ' l nltn. 
lmpllnJncl o mJcroculme (s.n.) ca
ra.:lerlstkă. plJnli de t ipuri lnlm1-
tablle. sl un sp«taool de înaltă 
pe.dor maniă valorică. ". Rem."Jreăm. 
ih aceeasl cronid. Ptedlledk1 oen
tr:u auVint.ul „latente" („1.atenl;ele 
consacrate ale textului", ,,roJ bogat 
i n latente satirice"). uUlJMt. deiapl, 
tn loc de .;valen~". ca .şi cuvintul. 
lne.xl.ste.nt In dioUonare. „demoi::ra-
11sm N. 

e ATghezi şi mustăriile 

Ml'tturlslm <:11 nu ni s-a pjirut 
de1oc i·nsplrată explicaţie w10i !o-

e Ca la carte 

Din „Drum nou„ ~ 
(29 septembrie) am reUnut un tit.11 
„Cartoful - dl&locat. strir>s, ~ 
cult, tnansoorhat in" aceooal zi t• 
Presupunem că nu e nimic greslti. 
că fn temnenl de speci.alttate al"'!' 
tofll se dislocă. nu se. scot. cum 
ştim noi. dar 'ne int:rebăm daci ln• 
t.r.l\in Utlu cu SCOP mobUlza~T • 
OPOrlun să folosim termeni prnprU 
unul manual de agronomie. L hnl»
jol publicistic are r eguJile l ui P8 
care, de a1tfel. coleglî braşovea.l. le 
cunosc foarte blne. 

e Schimbare de nume t 

Cllăm d in ,,Soint:efa Unerehdal„ 
(14 octombrie) : „Cuprlnztnd. ID 
or.d.lne cronologică. creatUJe w. Yd
suri sl proză pe care marele bl
căuan Je-a publicat in \lolume '1 
periodice sau care au a'DllNt sub 
numele alu .POStilm (s.n.). vc.ri1JJO\ll 



eedvi 

A.ro- văzut• Ne~a plăcut• Vă semnalăm 
Palatul sporturJlor şi culturii primul Rong al 

dli:vonaJelor" de box '87": .. Lectille totbelului": 
"oînul de sport - Incandescenta pa.siunll " ... Dia
~ etapei" (de fotbal - nm.); .. Actualitatea pe 
fCIJrtu. „Fo'Lpal - Dlvlzia B" : .,C.ronlca noută
ţll~r ~ şi mnsa rotundă ,,Atletismul românesc, in
tre mondiale " şi „OlimpLadA". publicat! in maJ 
111wi~ numere, (!Ară a se f i îlleheiet ln momentul 
~nl'rrli noastre). 

O 
atltu:di'Oe vehementă. de respingere a 
im;prov·lz.aţlei şi a ·p-ro,stulul ~ust. a 
vu.l.garltăţll şl lipsei de r espect fală de 

publicUl spectator reşitean lnttinim ln artlct>lul 
critic "Gluml ,1 nu prea•, semnat de Nicolae 
Slrbu şi publicat fa gazel.a ..Flamura" din 13 oc
t.ombrle. 

De ~rarl este şi faptul cli autorul nu se lasă 
Impresionat nfcl de egida aub care este prezentiat 
~t.acolul (Ansamblul „Raps<>;dia românii''). nlcl 
de Iatma unor interpret! bucureşteni , aprectatl 
pentru ca1Jtitile lor (Radu Gheorghiu. Mircea 
VintilA, Ştefan Hruşcă), semna11nd cu oblectM
la~ şi ascuţit simţ crilt!c calitatea scăzută e gpec
tacolel<lr 8$tept.ate, oum e şl firesc, cu multă ne
rAbdare de publicul din 'Reşita. dornic d.e a°"I 
oferi un prilej de sărbii.toare orl de clte ori for
maţii artistice clin Qapitală le vJziteazA judetul. 
Etfchetlnd cele mai multe puncte din pro~e 
piw.entate drept „poluante şi m~locre·• - semne 
ele lipsei de respect pentru prolesJune dar şi 
pepll:\I .publlcu1 în !ei.a clirula au fost infătlsate
elJ1otu1 cere, pe bună dreptate, mai multă ex!-

tlJ)irit de Editura Eminescu oferă 
o panoramll elocventă a creaUei lui 
Georae Bacovin., ®n&tltulnd un ln
lflrument util , am spune, 1ndlsoen
llitlll penfa\u apr<>fundarea studierii 
operei baoovlene 1n ŞOOelâ." 

genţă d in partea lnslltullUor centrale de cultură 
ca1'.e au indatodrea să vegheu le calitatea actului 
a rtistic, in orice colt de tară ar avea loc acesta. 

Î n e:notimpul aprovizlooărllor pentru 
!.:mnă, o binevenită anchetă publl~Ui 
tn gazela ..Sieapl roşu• - l!adu 

d in 17 octombrie sub generk:ul „Controlul oame
nilor muncii ln acţiune„ şi pudind titlul ,,ŞJ tn 
anotimpul de vlrf al desb.cerU legumelor şi fruc
kllor normele civice el eUoe ale comerţului lre
bule res11ecta.te ln mod exemplar l" Sannat? de 
Moria 0notrel, şehil comL'!lel soclci.1e a ConsU!.ului 
judeţean Bacău al sindicatelor, si de Constantin 
Nancu, ancheta îşi propune să constate ce se 
poate cumpăre din piete sau din unitatea de le
gume şi lruote cea mal apropiată. Cum este. 
deci aprovizionat comerţul ? Oare este relaţia 
dintlre oali·Late şi preţ ? Da.r aillu911nea. sub ra
port civic şi etic, a personalului unJtAţllor de des
facere a legumelor si fn~telor ? Consemnlnd fap
tul eă echipele de control au gli.Slt numeroase do
vezi ale preooupârll pentrnl o bun! aprovizionare 
şi servll'e a papulaţlei. autollli raldulul se oµresc 
asupr.a ullOl' defic.lent.e tntUnlte, In Ideea de a con
t:rilbUil lin triliUurarea gl'abnld a acestora. Anc)ieta. 
foarte utJ!ll atit 'prJ.n .lntentle cit şi prin măsurile 
ooncrete pe care le-a declanşat este în acel8$l 
timp şi o demonstraUe convingătoare a eficle'i\t.ei 
ectlvit:ăiu de control al oamenilor muncii - J;or
mă a partlclpkU active a maselor de oameni ai 
muncii Io conducerea societăUI. 

OBSERVATOR 

Pără supărare ! 
DE PRDI 

.... 
PRESA. ADUMA.'l'B„. 

Ne întrebăm care o fi numele 
PllĂlm al - vorba gazetarului -
,piarelul băcăuan".„ 

e Despre poezie şi candori 
aurorale 

se fntr-un joc." : „In ziua festiva
lului CmINlUM clnd ltăiă.senii şi 
baspeţU lor serbează oei 20 ani îm
pliniţi' de la ln:(ilnf;ar~ "Mu
zeului de ellil':logra1ie ~I dt: nrtil 
.populară din zona Sălişte„ chk1r şi 
rememodrile par mulate inlr-o 
candoare aurorală." Furat d;.:: „un
dulrl" stbllstlce. aut<>rul mal uJ td 
de concordanţa llmpurUor („~e bă
nuieşti maJ mult deci~ al le. inlre
zirettl''), mal „pădiuleste " cu for
mwArl strli:luclnd prin ambl~'tlltate 
(,,sped.acolul oferit de fmpllnlren a 
douA decenii de activitate" in loc 
de ,,spectacolul oferit Cil prile
jul... ". etc.) . şi ult,ă, mat_ cu seamă. 
cil tma din regulile gazetărll!i cere 
ca atunci clnd vor;beşti despr\} un 
evenJment să precizezi otnd a avut 
loc. Probabil şi llnotipl.stil i.-nu lă
sat fvr..ati de sttJ, Jntruclt greşelile 
sint Jlenumăralc sl de toate t ipurile 
(mal amuzante alnt „bi1enar~" fn 
loc de „bliriHenare" sl „romanllcă·• 
pen1ru „romamcă "). 

e Proporţionarea ..• măsurii 
Din „&mlnla liberi" (13 CJCl.Om

bţ{e) am retLnut o notă oubllcată 
la rubrica „SemniflcaUI ". Cltlim : 
..Desigur, la toate aceste oalltăU. se 
cllVine adliug.a~ şi faptul d in co
lel'lie. cltlt<>rul află crteva dintre 
cele mal frumoase basme din lite
~~- noastră. ele dlsllngindu-se, 
~bi, prm mlsura oompoziUo
nali. bine proporUonatl, dominată 
de
1 

claritate. cooa ce sQS<:ltă Interes 
• ·1.ace Jeclura plă-Outi'l. Ceea ce 
~-un ~lor important şi cu v.a
"'"'°' educativă pentTu genereUile 
tinere." (sublinierile ne aparUn). 

A.llaritl.a edlt<>rială consemnată. în 
llOtă este. llltr-adevă.r, semnWaatl
vA, cum presupune incadra~ea 1.a 
l'Ubr~ mentlonatli. Mal pul(n 
lllmnifleallvă este, lnsă. nota. er
llllnentele pe care le oferă. 

Se pare cA poezia, dezJAnţuitul 
suflu &Ic se afJA me.i aoasl decit 
oriunde tn paginile presei. Oferim 
un exemplu din "Contempgranul" 
(9 octombrie). dintr-un arllcol ce 
relatează desfAşuraţea unei manl
f.est'ărl artJstiore looadre.tă ln Fest!
valul naţional „ctnt:area Romă.
nlel": „Le' bănuieşti mai mult de
clL să le intrezke$ti atunci clnd 
urmezi grăbit ŞOSeaua naUonalli ce 
duce dln Sibhl spre Sebeş. dar ele. 
satele Măr1dnl·mli . vejfhează je mi
lenii aoolo. intre domoalele culmi 
ale muntllor Clblnul.ul oa străjui
tori 1arl ,1 penaţi ai temeiniciei 
româneşti, lume arhak:ă asemănă
toare pl'in vechime probabil doar 
aşezărilor maramureşene ort celot 
dlrn Apll3en·t·l motl1or." : „(.„l om 
încercat tmpresia pătrunderii tn
tr-'Wl sanctuar al netutil. ce-~! eta
la cUlmile dnd lmpădurlte. d nd 
proaspiit replantate cu oule'L orin- BREF 
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,,Putină 

Cercetătorul neobosit, olit in 
domeniul fllologlel, cit şT ln 
oc-elo d l llngvislicil, bine cunos
cut speclol !ştilor din iară şi 
clin str.oinotote, ocadomlcianul 
Al. Grour, o cornl <i-c:trJil"i!te şti
in\ilk{i se desfă.şopră clo peste 
o jµmotate ele se.col, este d e 
~ot atit timp. îndrumătorul, oc
ccpttrt cu dr~goste şi odmlro\îe . 
al celor prti~c~fpatl de. cum 
·voroim, cum scrie.m f 

Apariţia Io Edlturn Academioi 
Rcpubllcll Soclolls~ România d 
c:ărlH Domniei sole - „PUŢINA 
GRAMATICAN ..... connitule o 
r.est~:ulre b.lnev~nltă. 'lolumd 
reptodu<;e articole publlcpte Iii 
* ' rele „Adevărul" şi „Dlmf
neo\o", in perioado 1930-1937, 
au ,,mărunte rnodlflcârl . .s.tllistlcc 
(,„ ) şi d,e ortQ!l tOfle''. c:u111 ero 
~I fi re-se:, ortlcole pllne de Inic· 
ras şl pcntr1.1 cititorul de or j. 

Din carte se d~sprlnae au 
c!oritote 1Do?lţlo cvoluotQ ,, 
outorului foto .de neologisme. 
intr-o vreinc clnd Maoslsmu' 
( p1Jfiţmul) iri privinţo llmbl1 s.-n 
manifesta rae ml de. a cerb. pe 
olit de neiustiflcot impotrl110 
împrumuturilor de cuvinte. con-
siderate utile de căire 'ei ce 
qpelaµ Io Elle penlru t"'bonn · 
tfreo pul:ctil d~ redare o gin
d1Jrllot şi sitnt6mîntclor sau pen· 
tru o_glindireo unor raolitâţi noi. 
Esle 9Toltor in acc$t sens ur
mător ul exemplu : ,.Alt neolog ism 
corc o piitrl.ms in limba noo'> · 
Lro; cabano. Lei căile ferdle 
în locolltoţlle .de munte. peste 

gramatică'' 

tot sint cabane. Blne, vor zice 
puriştii, dor n-011em cuvintlli 
nostiu neooŞ „colibă" î 0-e ce 
nu-l intrebuin\6rn pe oces,ta î~ 
De unde se vede prco bine 
cine o avut dreptate I Cil 
despre teomo unoro că intre 
oom·enn instrui ţi, cQre or ofoi:J 
la i:n.demino neologismul. ..şi 
vorbitorii obişnui t!, care 1ui 

l-ar oveo, s-or ojunge Io mori 
0elntelegerj, ou(orul foloscşlo 
ccr argument o discuţie surprin~ 
să tn timpul linei călătorii cu 
tromvolol, Discuţie core ilustre<'l· 
zo, co so zJcem o.şa, .sjtuoţlo 
lnve.rso : „(. „).Călotorll comerila1,1 
Jntriguraţl o bătaie Io care o
sls~osero. ln cele din urmo-. un 
\orori 1nterv1nct şl el : „Aţi t.ocn:ut 
cc lovi.tură i-o opllcot î „ Şi 
moi $Înţ unii care ne cer so 
nu intreb.uln\pm neologisrne;to, 
pe motiv că nu ne vor moi in

ţelege ţăronB''. 

Cind vreo să îndrepte' ceed 
ce este nerecomondqpll, pier\tru 
că I se pare: g reu să convin9u 
de juste\eo lhterventiei. inlr
otit · c;ie răspindltă ei;te gre· 
1eolo. dls-tln$ul autor aduce 
comentariul Io nivelul de in
telegere o tu turor printr-an 
e;icemP.IU în sto(e să combată 
ol insuşl cbsurditoleci formulă
rii gre.site. Referindu-se, de 
p\ldo, Io Cicordul odJectlvului 

·;n gen. numilr ş-I cot cu sub
stdntiv11I de ci;lre depl!ide, Oom
nio so atrage atenţia o·supro 
vnor Qse menell forl'Jluicirl: „este 
lnlon.ls- trecerea~: „ este ln\erl!î.s 
·1n1rcnet1". Si concnidc: „Dacă 

llpsq ele acord va continua să 

fle toleroiă1 vom ajunge' în cu
rlod să nu mol ş'lim dacă tr.e
buie să spunem coso por.lnloos
că sau, coşo părintesc, reeep(le 
oficiala suu recep\[e ·ofld ol etc., 

Rîdicind probleme l~ole de 
coreditudlneo exprimării su!> 
toate oşpectele ei, nouo- ·Certe 

o ocodemjcionulul Alexandru 
Graur se recomandă co o l_u oro
re- utilo zioriştj for in munco lor 
neobosito, de zi cu -zi, int•u 
opprqreo li111bli romqn!iştl de 
tot c~eo ce i-or putea dăuna. 

Dorin N. URITESCU 
Rodica UTA·URfTESCU 

Fotoreporteri 

români 

premiaţi 

la concursul 

,.INTERPRESSPHOTO 'BT 

La 
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Gazetari despre gazetări 

Alexandru Philippide 

„Ziaristica îndeplineşte 
o funcţie socială'' 

Ale.randru Philipplde 4 dtbutat 
111 1919, cu versuri, la revLtta „ln-
1tmniiri lfterare" $C043ă '4 laşt de 
M. SadoceCIJlu şi G. Topirceanu. 
Ultimele S4le rindllrl, ferise pentru 
„Romdn'4 tu~ard" în cadrul TU• 

t1ricll „ConsUfeTo.ţH c1mfort.ablle", a
pdreau fn /ebMUJrfe 1979, la numai 
clteca. zile după trecerea scrfUoruluJ 
111 err rnltate ~ fn. 1978 i se de· 
C't'l'flG l\fa.relc Premlu al UnlunU 
Scrillorilor pc a.nul 1977, omagiul 
lumU scrisului ii viza in e04ld md
•111'4 pe poetul, prozatorul, esclstul, 
tr~ducdrorul dtn llteraturci unlver
sald 41 nu fn. llTUmul -ri11d pe publi
cillul care a fos t Alexandru Phl
llpplda, Destaur, condeiul lui 1-a 
aflai, cu precădere, sub zodlti poe
:lel, Georoe Căltnucu. tn o sa „ls
corie a literaturiL.." sltutndu-1 prin
rre cet mal mari poeţi con.tempo
ro111. Dar, cum el tn~ m4rturu co 
lntr-un interviu acorda~ Anei Blan
dl4114, în J97S, „Poezln nu se scrie 
toată uun", ,,Ml s-n intlmplnt une
C'lrl - conttnua el - si'i nu scriu 
~li ani de zUe; am scris orll
cole, nm fflcut gazetărie, publkts
tlcfi lllernră, reportaje, de loot<?. 
lmt omlnl.e.<;c şi acum de un repor
taj „Cartierele Clşmiglulul" . pe 
CBre l-am publicat prin t 930-1932. 
ln „Adevărul". Da. orfclt de poet 
ar !I cineva. poate sA scrie şi alt
oe:vu ln a.lară de poezie, lmportnnl 
rtlnd s4 nu confunde planurile. sA 
nu uite că un.'\ e reportajul. una tt 
al'lfcolul şi alta, complet alta e 
P<Jezln" . Phillppide a f tku.t aazetd
rle. a făcut publleistfc4 merard -
•I nu Mmal IUerard, ci cu.lturald tn 
"ed mof largei accepţie - cump6-
rlttd Tnl!reu greutatea cuvlntutuf ce-l 
ncredfnţ4 tipaTulul al<>aln4 cu 

OTl;a, cu mare pute;e de dlscernil-
'l'llf"t lema piud in. discuţii!, modul 
de tZ'J>Timare, de comunicare cu ci
IUorul. ,.Nu scrie nimeni pentru el 
lnsuş1 - subUnla el fnlr-un articol 
PUblr.cac fn rlarul Victoria" d-ln 
~O aprtfle 1945, sub ~itlul „ScrfttorH 
ft PUbllcul". Dacă or scrie numai 

pentru el tosu~l nu ar m41 da nimic 
\a Upa1·. Scrlltorul scrie pentru pu
blic, !le cil vrea, !le că .nu vrea„. 
A .scrie pentru public nu tnseamnft 
numafdecit a scrie pe gustul pu
bUcUlui la un moment dat. lnseam
nă numai c.''1 scriitorul, prln !.aptul 
cd tipăreşte ce !>Crle, tşl la oarecum 
obligaţia de a suferi riscul guslulul 
pubUc, care-l poate mistui sau nu. 
El vrea deci .să stea de vorbă cu 
publicul". ln 4nll interbelici, Phi
llppide a stat „de oorM cu publf
c111u prln fntermediut unar pruH
Qioase 1'etJl11le cfiUuralo precum „ A
dcuciTul literar şl artistic", „Vi4ţa 
romaneasca", „Vremea•. ,,Cuvlniut 
Clber", ,.Reulsta Fundaţiilor". „Gin
dfrea• f.o.. Curlnd după eltberarc, 
semndtura 34 ci fost des fntilnHtI fn 
COI04n.ele 214rttluf „Vtctorla". apoi 
ale attOT pubUcaţU perfodfce d ln zi
lele 1104Stre. „M-au tatrebat de mul
te ori unii şi altii - 3p11ua Phi
llpplde in alocuţiunea 'l'Ostitcl la. fes
ttuitatea de premiere şi apărutu a
poi în. „Romdnla 1Uerar4'· lub titlul 
,,Caut ceea. ce dur1>azd" - cum se 
împacă !;],plul cli am scris versul'! 
cu faptul de-a scrie t.olodotă sludil 
şi eseuri. Le~am rli."lpun~ CÂ nce.c;te 
două Porlllrl-vocn\11. dacu VTetl -
nu se exclud una I>!? Alt.a şi câ ele 
pot exista foarte bine în acelaşl om, 
la fel ca ccle doull sufiet.e pe care 
Goethe le atribuise lui Fau.'i t. cu 
deosebirea. cll ln mine, cle nu \'Or 
să se desparUI unul de altul. a~n 
cum ~e inUmplă e roului lui Goethe. 
$1 nu sa desoorl fnlr-:>devilr" lttr 
mai departe, fn accl<lfi text. pu1cm 
t1ltl o a.dcv<lrat~ profe,tluTU! de cre
dlnili a. scriitorului : „Din tontn 
aet-astă expt'11entl\ o men în ce pri
veşte scrisul literar, vă Pol spunt.' 
el\ a<?est scris nu ml s-n. plirut ni
ciodată uşor. Sint deslgur şi aici 
păreri deosebite, provenite de Io 
talente care compun uşor şJ lări 

prea mult.li muncă. Un glas din a· 
dinclmea firll mele, o convingere 
lzvorfUi din lungi experienţe şi a-

tente medlt.alll asuprn Ienomenu
lul lilmcir, mă îndeamnă ,;ă cred ~I 
să spun că şi in poezie„. on Si în 
alte domenii de ncUvitate umnnn., 
llUltcliaH\ ~1 spirltualll, un lucru ob
ţinut prin muncă arc p;:ucă mal 
mu1t!'1 ternelnfcie şl m.'ll multă r1.."
zL~tenl4 Io lnt<!IDperllre pnsterlli\tlt. 
„Caut ct-en cc durează~. scrlnm eu 
odat.-91 tntr-o poe~ie a men. De Io 
acenstll cliutnre nu m-run ubiUul 
nlclodntu. Toote ncestea inscnmnu 
că am llOCOUI şi SOl.'Olesc mereu c(l 

ln scrii;1.1I ll~crur ([le in versuri, fa.• 
ln proz/I) conslt1uctia trebuie s1'\ 
alb.'.i 1nllielate. Cu atesti 3ind ni 
con.c;trucţfcl am lucrat toat.iî litera
tura pe cnru om scris-o. Dncii am 
reuşit sou nu şl in ce mQ8ur6 nrn 
reuşit. nu-l trenba mea să judec 
E destul să spun că n-run lucra.l 
ntclodnt!i de mintulală. ci din res
pect fo\li de scrisul literar ~i mol 
ales din respect fată de cei cnre 
au blne\•olt s4 clt.ca.<;Că C!' am 
scri'S" . 

Cd nu numaJ -tn seru rile bclc
trl&tlce, ln versuri sau irt pr<>Z<J, dar 
$l tn. cronicile literare, eseurile &au. 
comentariile pc teme cultura.le de 
kJ noi .au de pr alte meridiane, 
rd$pindlle în coloanele pTt'Sel. grf)o 
penlru p1mmitatea $Crlsului, pentru 
„ceea ct dureazll" a domtnat 1>a.na 
scriitorului, 1)ină la obsute. u de8-
prfndt' lesne şi dfn f.ectura oricăruia 
din uxteie Teurute in 'VOiumele 111 
şi IV de „Scrfe-rt". paglni raTe-şt 
pus«rcaza şt la dfstanfd de <UcenH 
o surprim:dtoo.Te actuali1a.te. O ac· 
lluilCtatt' pc cari! o fotiLnlm şt tn 
artfcolul fnlltulat ,.JurnaHsm şi lf
tcrarura", apdrut ln „Adevărul li
terar f i 4"flstfc• d in. 21 ociombrte 
1929, articol ce pune în df.scuţfe o 
tt'mă mereu a/14t4 {n centrul preo
cupărilor scriitorilor d!nt'l'e cele 
două '1'4zboaie caTe, ca şi AlcxandTu 
Philtppidc, 1-au ddrult ga.ut4rll!t cu 
toate ruursele tale'ntulut şt cttlturll 
lor. 



Gazetari despre gazetărie 
„ZlarlsUcn şi Uteroturn - scrie 

PlilUppide - s-au manUest.at multă 
vreme pe terenuri deosebi te. Se 
credea eh.iar că lotre ele n-ru· pu
teu să existe oicl o apropiere, nici 
o inrudire. Acest lucru ii afi rmau 
atîl juaual!ştii eh şi scrllto1•11 . Mat 
ales aceştia din unnă. Presa şi li
teratura erau două actlvltă\I care 
se excludeau unu pe alta. ln tre ele 
se părea că există contradicţie ab
soluut Ch.lar antipatic. 

Este evident că se poate spune, 
cu destul.li dreptate, cA intre zla.r.is
ticli şl literatură e.x.istă dcooebirl 
esenţ.iale, .Mai intii, ln ce prlveş~ 
na.nu-a lor. I.:1Heratu1·a este artă. 
Aşadar este un joc al spiritului, 
care, în primul r'lnd, trebuie st\ 
ptncă, aă dlstrere. Orice literatură 
trebuie s!l aibă acest caracter. De-a
bia dupia ce această condlţie a !osl 
sallstăcuţă, p<>ate fi vorba de cele
lalte atribuţii ale llteratutll. De-a
bia dupii ce consLat că un roman 
esle bine scris, tncep să ®reclez 
conţinutu l Iul moral. social, su!le
tesc. O literatură - ortcită "'aloarc 
soclatit, moralii, sutletească ar cu -
prJnde - dacă nu este bine scrisă, 
este inexistent.A. Conţinutul ei, 1n 
acest caz, poate fi străluclt, minu
nat, original, dar nu mal este Ji
!era1ură. (Asta nu inseamnti cA dacll 
o literatură este numai bine i;crisll. 
este perfectă. ~te doar cltlbili\. 
nttt. O astfel de literatură <'Sle cea 
mai banală din literaturi, dnr este 
Ute1·aturli. Toatt\ vechea dll;cutte a
supra lden1itll(ll !ondului şi a for
mei se rezolvă, astfel, s-tmplu şi 
clar, de la sine). 

Zlarisllca nu esle a1·t:!t. Nu este 
un s implu joc (c~I puţLn in esenţa 
el). Ea nu tinde să placă, să dlS
treze. Zlnlist:ic:i purcede dintr-o al
tA nevoie. Nevoia de lnlormn\le, in 
pr imul aoc. Aşadar, saHsface curlo
ziUitca socială a Individului. şr prin 
astu îndeplineşte . o tunoţle soclalil 
E.'lte un alfment spil.-ltunl de ca1·e 
omul în societate nu se poate lipsi. 
Citi oameni slnt care n-au citit o 
carte de lif.erall,n•ă tn viata ilor, dar 
care nu se simt bjne dacă nu-şi 
citesc Jurnalul in fiecare cllmineaţă, 
Este clar .cli, aici, plnnul pe ci.u:e 
se mani!esliî ~ariStica este cu totul 
nitul declt acela al literaturii. 

$1 mal este ceva. Dacă o primă 
condiµe de existentă a llteralurU 
este să fie bine sc.rt~. z.larlstlcn 
cere şi ea aceeaşi condiţie. Cu o 
singură nuanţă {destul de delicată 
ş:l care trebuie notată cu prudenţii) : 
a scrie bine ln lileralura şi a scrie 
bine tn 7Jnrls llcll sint două luc~rl 
deosebite. Stilul literar nu colncitle 
cu stilul ziaristic ; este chiar intre 
amindouu o esenţială deQŞeblre . Un 
articol de jurnal cris literar este 
un articol medlooru, dupii cum me
cllocră este o bucntii de llteratu1t{1 
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scrisă gazelăreşte. Stillll ziarI.stic 
cere clteva calităţi de care litera
tura nu are nevoie numnideclt. SU
iul Jurnalistic cei·e tn primul rind 
claritate şi repeziciune ... Stilul Jur
nalJstlc este stllul care se ponte in
văia, care se poate deprinde. su
lul literar nu se invată niclotlat~. 
El se creea%ă pe s.i.ne, mereu nou şi 
original ln .a~are scriitor. 

Talentul ziadstulul nu se con
fundă deloc cu talentul scrlitorulul. 
Talentu! zlarU.-tulul este .tăcut din 
mult meşteşug, din Jntellgen\ă şt 
pricepe.re şi din toarte mullll d ibă
cie. La t.oat.e acestea se adnugă ru
Unn lnevitablli\ a scrlsulul zllntc, şi 
!ărA de care, de altfel, actlvlt.at.ea 
zlnri.slică nici n\I se poate inchlpul. 
Pentru că zierLstJce este inalnte de 
toate. o meserie. 

Tendln\a pe care, ln epe>ca norui
tl'ă, o are literatura de a deveni 
meserie, n nproplat tot mai mult 
pe scrl1tor de jurnalism. Se cunosc 
caY.u1·1 celebre de scriitori care.duc 
slrlluclt aceastii dublă acUvltate. 
Foarte rur, ins6, ca aceste două ac
tlvJtăţl s4 se confunde. Ele tămln 
înlotdeauna pe planuri diferite. To
tuşi, la scriilorll-jurnnlişU, opera li
terară nu scapă de fntlltl'aţti jur
na.listtce, cum este şi nalural. Iar 
jurnalismul scriitorilor est.c intot
deauna colorat cu literaturii. Exem
ple se pot găsi multe. 

Cine ciştlgă din aCEO.Stă colabo
rare ? Ziaristica sau lit.eralwra ? 

Tocmai din pricină că stl Iul jur
nalistic se p()ate InvAt.a, un scriitor 
poate deveni jurnalist, dacii lşi dti 
06teneala. Un zlarlst însă, dacă nu 
este de.Jn scrUtor, nu poate deveni 
scrlit-Or veritabil nlclodată. l storla 
literară cunoaşte cazuri de scrHtorl 
trecuţi la jurnalism şl contlnuind n 
(I Bcriltori. Mari ztarl~ti care să fi 
devenit scriitori nu se prea cunosc. 
Fonnutn e tn bunii parte justă. Cli 
s.tnt jurn4J,llşll de vOCL1ţie, nlmenl nu 
o ccm.teslă. E slgul' tnsă că să în
veţi să 6crli versud sau sA compui 
romane este cu neputinţă. La unt 
versttitlle occidentale se pt'edau 
cursuri de jurnallsticll ; există şcoli 
de jurnallstlcll. V-aţi putea lnchlpul 
o şcoală, cu cursuri şt e.xamene. 
pentru predarea artei de a compu
ne romane sau de a scrie versuri, 
dJn care tir ieşi poeţi cu diplomă sl 
doctori tn nuvelă ? 

De obicei, pentru a demonstra !o
lonsele pe care le aduce lltemlurll 
ju.rnallsmul se pledează cam aşa : 
jurnalismul pune pe scriitor în con
j..nct direct şi continuu cu o viatA 
realii, cu via\.t1 de toate ?.ilele : ii 
imbogAteşte viziunea cu fapte; ii 
Mcute spiritul de observaţie ; ii d ls
clpllneazli talentul ; şl ~ mel de
parte.„ 
./\~le afinnaţll cuprind oare

care adevA:r. ~te adevli1-at cri jur-

nallsmul poote 1mboettf ~ 
unul scrfJtor cu anumite fa.ni 
se pot a!ln numai tn CullseJe 
lor de redacţie. sa admitea 
că j-ar ascuţi spllitul de ni..'-""' 
şi câ l•ar pune în C()ntac:t cu 
realii (dcşl acest contact cu ~ 
rei!lă scrii to1'Ul ii pOate avea tl la 
n l lâ parte şi citeoda tA cu mat ~ 
profit omenesc şi literar declt til 
sălUe de redacUe}.„ 

SUiul liymu: ~l p1.1lerea de ~ 
ţre literară nu se pot lnv~ţa. Alej. 
t.ea sint fenomene care \ln de ~ 
sunet. AcUvllatea zlnrlsticiă la uit 
scriitor nu- i poate ştirbi puterea• 
creaţie. Dar i-o poate modifica. 
Rutina gcrJsului 7.ilnlc ll oblJ&A li 
privească viaţa jumalilltlc:. ,,.. 
sli privească repede, s!l caute fa 
v iaţă aspect.ele fm.pnnte, nu c:eJe • 
senl-iale. Să glnden..c;cli repede, jlA 
ţtslmilez.e şi sA reproducă lmedlil 
ce a asimilat. Transrocmurea tn._, 
rloa.ră se face în grabă, ScrUtonll 
Jurnalist ob8ervfi de obicei bJn& 
dar nu observl'l lot.. ŞI mal mes Qij 
~inceşte lucn.irile prea mult, 1149 
dlin~ia indelungntii t1 este lnte.._ 
N-are timi> pentru ash RuUnajui
nallsticil se inllnde aslfcl şl ln 11"' 
terinuri.&. 

De aici tendinţa de a fabric.a ro.; 
ra.tut'ă 1n seric, ca şi articolele &tj 
ziar. Este un rezultat fatal. de ~ 
soo,pă foarte putLnL. 

Un punct de contact autcm~ 
intre jurnalism şi ute1•aturll ll afeW. 
reportajul. Şi nu numai - ~ 
s-nr putea ct•ede - mi1rele re{l~ 
S<?nzattonnl şi care este deja ll~J 
tură. Orice reportaj, de la rapiew:; 
diverse ptnă la impresiile de dll
toi;le. 'ESt.e singurul aliment. dnÎ
tos, Umpede, nefalsWc.at, cnre IX*'! 
te hrănl pe scriitor. Singunil ~ 
ment care I se o!el'ă nettanaformal 
de complicaţiile intrigilor şi iate
reselor redacţionale. 1n uHlmI1 ani; 
l"Cpoi:tajul a fost practicat - lnltltr' 
deauna cu sucecs - de Coarte mulţi 
scrlltorl. în slriilnAtate mal a1-i 
Este singurul profit 11eal pe care li 
poote avea lltcratura de pe UnN 
jurnalismului. Dal' e drei:>l el nt 
p0rfahil este altceva deeil Jurnalll" 
mul propriu zis„. 

De pe urma acest.el vieţulrl ID! 
preună Jurnalismul n-a pierdut Dl• 
clodatii. Intrarea scrUlorilor ln Jure 
nal.lsm inseamnâ pentru 1lCesta O 
rldlcarc a nivelului scrlsuhil_:._~ 
ctnd, la noi., mal ales dupll aPUUOt 

Krllfo•U au lnoel)UI •• facll :fi 
Hsm, cnlltaLea stilisticii a 
s..;a UnbWlii'l4tf1. (Că mal 
muJte lucruri de făcut in a 
direcţie şl câ la noi a scrie ~ 
şi bine este Incă o noţiune ~ 
clară chiar pentru un1i „scrlitod'" 
- aceasta este altli chestie. Cll'll! 
cere şi merlti\ capIWle ~~.:>·_. 

tn orice cnz., vechea credln.- "" 
intre jurnalism Şi literat.urli ar exlf
ta comradielli şi 1ncotnJl'1Ublli~ 
absolute - nu mal are curs. A~ 
un prejudiciu născocit pe ~ 
ctnd lite1·atura nu era cons1deratl 
ca o meserie. Lucrurile s-nu schll'll"' 



cu desAvlrşlre tn această pri- ------------- ------ -------ba~ll. De pe unna acest.el schim-Wi Uterntura şi Jumallsmul, n
propllndu-se nu pot decît să 
ctşţlgc. 

oar, poate, m~J mult jurnalismul 
declt Jilemtura._ 

Aldruri de preocupdrea pentru 
ctcCl ce dureaz4", AL PMHppl::fe a 
~t in cadrul idealului 1du ar
tistic, ' fi o stat-Ornf.c4 veghe asupra 
modului de cXJ)1"'fm4re, CJ$UJ)ra Um
pvJmtl 1crlsuhd. „Grija expresiei 
_ scria el ln pretat.a. primului vo
lum din seria de „Scrieri" - grije\ 
pe care am avut-o lntotdeauna in 
scrierea versurilor, am avut-o sl in 
scrterea prozei. Aceasta nu fnseam
nA c4 am cultivat vreodată orna
mentaţla, metafora, de dragul lma
ainel legănarea eufonică a frazei 
nwnăl pentru plAcerea sonorit!iţ.Jj 
verbale. Toate aceetea le-am consi
derat numai ca mijloc, nu ~ scop. 
Am vrut lntotdeauna să spun ce am 
aviţt de spus, ln chip cit mal fidel 
tată de mine lnsuml şl ctt mai ar
monios pentru mulţumll'ea cititoru
lui, cu Ideea cil scriitorul trebu_le 
sA fie stApfn pe mijloacele lui, dar 
sA nu se lase st4pfnlt de ele" . 

Prin tot ce 4 14114e Uteraturtf ff 
pvbUcisticfi IJ'Om4MşU, Alexandru 
P1dUJ>J>iU a ardtac c4 a ştiut aci fie 
atdpln deplin pe mijloacele iale. 

La atingerea .rut din vioţ.4, presa 
noa.st r4 culturald - fi nu numai 
'4 - a dedicat ample SJ)(lţU arti
colelor evoclnd i>en0714ltta.tea poe
tului şi studUlor pe '"4rgh1ea ope
rtl aale. lntr-un text ant.ologic, pu
blicat tn „ Rom4nia UteTGr4", Geo 
Bogza tiza tn fro,ze de mare ~şte
pgar al acri.tulul aa.zet4resc 19Cul 
J>e ca.re Ale:candru PhUlpplde l-a 
ocupat şl-l ocupd neclintit ln cultu
ra rom4nea.sccJ. „Ral'eorl - IC1i& 
Se>jµ4 - pAmtntul românesc a pri
mft fn pacea Iul un splrit at.it de 
fnalt şi un om aUt de lipsit de prl
hanil cum a primlt fn ziuo de 10 fe
bruarie (1919-n..n.) cînd 1~ pe
trecut la locul de veci pe Alexand11u 
Phlllpplde. Cu moartea lui dlspare 
ulUmul dlnti:-o generaţie de aur 
care a da t culturii romAne pleiada 
de talente şi genJJle ce au făcut 
strAtuclrea el lh ultima jumătate 
de secol _.El nu a fost ln aceeaşi 
mAsuro ca altfl. un scrUtor anga
Jat., ceea ce ar fi mlrlt cu încă unul 
nu.mirul scrilt.orllor angajaţ.1. dar a 
fost o VALOARE Frx.A - umanA, 
moralll, artistică - la care marne 
Idealuri ameninţate şi cel angajaţi 
ro apilrarea lor, se puteau orlclnd 
raporta. Aceasta este de asemenea 
o angajare pe o altA treaptă. Iar 
lervlclile pe care PhJLlpplde le-a a
dus not1un11 de culturii tn general 
şi culturii romAne ln mod deosebit 
slnt Imense şi departe de a !i fost 
mAsurnte ln dimensiunile şl semn1 -
Dcaţ11Je lor reale" . 

Oom&antln DABIB 

Revista 
,,ALBINA'' 

a împlinit 
90 de ani 
Ajunsă in anul 90 al e:rl~

t 4!ntef sa.le, re„lsta ,,Albina" 
se bucur4 azi de un bine:n~
rltat prestigiu, duTat în tOnp 
rle oomenl de presii #. scrlltori 
de mare ta lent. care n -au pre
getat 14-.şt fn.chine pric<>1J er11a 
fi cmeraf<' creatoare prom()
uării -vaforll<>r cuUuraLe (n 
rhtdul locuitorilor din mediul 
"'Ural J>rin intermediul aces
tel publlcaţif, pe al cdrei 
frontispiciu ar4 acrii numele 
eminentului cărturar Spiru 
Haret, fondatorul ef, 

Tn acceptfa unui dlcţlO'tlar 
de v res4, „Albina• a /ost fi 
rcSte un maaazin cultural. 1n 
paginlle sale au /ost inae„ate 
artic.ole de educaţie pa.trioti
c4. au /ost 'Tdsptndtte cunoş
tinte de istorie, ae011f'aftc, ai

tronomie, medlcin4, aconomie 
1i a W'f.cutturcf, au fost puse 
fn lum{nct li valorff leate tra
dHfile nocutre folclorice. 

Primul său n.umdr f)OarCd 
data de 5 octombrie 1897 şi 
subtltulatura. de „ revlstA en
ciclopedică P-OP\llar4". aşa 
cum se prev4ruse in c;.pelul
J>roai:am dtf uzat cu ctteva 
aclJ>tdmlnl inatnte de iansarea 
t'ev l.ltei. ,,Albina" Jf-a clştl

oat ttJJede cUitorif, la numai 
wi a.n de e:ristenţ4 numlff'ul 
abonaţUor a4f f Und de peste 
10 OOO. ci/r4 fmpresfonan1ci 
pentru vremea aceea. 

Comitetul de redacţie, din 
care au fifcut parte, in:re al
ţii : P. G4rbovlceanu. C. R4-
dulelcu-Motro, G. Cotlluc, Gr. 
Tocilescu, utorWul llrtrar Gh. 
Adamucu (secretor de redacţie 
Intre anii 1897-1916~, s-a 
str4duit ca ln paafni!I:! revis
tei sit •emneze personalft4ţl 
culturale de prfm Tang. De-a 

tulul romanesc contcm.poron 
fi ou ea:fgen1-ele care stau tn 
fata. f'rontului nostru polltico
ideol.oglc şi cultural-cducatfv. 

Cel cc asigurd a.zi aJ>Q.rlţla 
revistei au privfle{11z;L de a 
duce mal departe o operd 
rfarlst lcd ven~rabiltl, Conf· 
tlenţi de acea.ttd tnaua rds
pufl.dere el şi-au aa-umat cu 
toot4 convingerea datoria de 
a da o rtmpede e:i:pr41":fc pu
bllcfstfc4 polltfdJ partidului 
nostru fn domeniul culturii, 
de a face ca cUitorff ~evistci 
•li-şi apropie 1l4WrL!:? spiri
tuale prin intermedfut unor 
artlcole scTlse tntr-u,1 llmba; 
accesfbll 1L expresiv. 

Mircea ICHIM 
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ALMANAHURI '88 

Un amplu grupaj de 
articole lnUtulat Epoco 
Nicolae CCAu.şcscu . epo
ca de a ur a glorioasei 
noastre .istorii deschide 
edllln 198B a Almana
hului „Scintela tlne.re• 
tulul", cuprinztnd sin
tetic:. cu au lenL!d furi~ 
e.'<:DreslvÂ, prln<:lpalele 
dlrecUI de dezV<1lt.nre ~ 
Ro.mânici socialiste în 
ultimele douµ decenii. 
evocă.1'1 din adivltnlea 
revolu~lona.i•ă a s~rn-
1arului generol al l)arli
dUluJ. jaloane ale evfl· 
Julfel viitoare a souJc
lătU noastre. 

&glnile almanah\llul 
sint dedicate. tn contl
num·t-. unei tematici 
diverse, de La Ştilnja 
la oTizontuJ anilor 2000 
la probJetnelc tinerel 
!am'llli, d~ ta Cea mai 
lntercsa.ntă amintire de 
călătorie La gîndurl le
~te de <) lume mal 
bunii şi mal dreaptl 
pentru toţi finerii pla
nele!. de !UedluJ ·încon
jurător, component-A a 
procesului dg dezvoltare 
economică şJ socialii. a 
României socialiste, ln
ti lnirl memorabile cu 
Unere.ţea şi multe al
tele. Asa cum este 11-
res<: inlr-un al.rna,nah. 
mal ales unul destinat 
ltneTetuJul. cliit-Orul 
poate găsi Informalii 
despre vedetele 3rlei şi 
.ale sPOrluJul, Jnlcr\durl 
„de <?1,11ise" cu persona
lltnU cunoscute şi in
drilgJte, fapt di\'ers. cu-
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riozilă\I. modă, Jocµl'i 
d l<>tnadl\'e, amor. 

O :Connuli'l publ!clstl
Câ Ins pi raiii. ln măsuru 
sâ oonfere dinamism. 
a.tractivitale, o consti
tuie construc11a mo.zi11-
cată ,, sumaruJui, al
torn.înd temele im1)0J'
t::intc cu aceloo de sim
µ lu di vertisment Se 
reali1.eazii. astfel. un 
bineventl echilib.ru. se 
păstren7.li -mereu viu In
teresul ciUtorulul. :>1>0-
r l'Tldu-se gr.a(lt,tl de co
m\lnl-oore efectivă, ~1-
tafoa de dkilog rtomlj
locff inh'e eml1llt.or1,1I 
şl recept<irul mes-ajuiul 
~zeti111cisc 

Apămt intr--0 formu
lâ gr.aClcă fngrijltA. cu 
o Uustralie bogalâ şi 
dl verslfi 01râ. A.lnuna
buJ ,.OutczătorU " isl 
propune să otere mlcl
Jor :>ăl citltorl o ima
gine cuorinzi\roore a 
lumii în care lrălesc. a 
Teall7.ărilor şi bătll.lillor 
ei pentru p11ogres. oon
liru bunl\sta.l'e. oenfru 
un \t.IIl<>r senin. ECectu'I 
educaţlv oonstltu.!e. -asa 
cum, este firesc. o Pt'e
ocumu-~ constantă a re
ali1.ntorflor. t'eilectat.ă 
in tematica inlreJîulul 

•număr. in modul de 
ia.bol'tdare a tledrl,11 su
biect.. Ca'r.acter educ.:t
llv. Col"JlUJ;tlv nu mtlco
lele Parti dul, Oea~cscu, 
Românln. Eroul Româ
nlci, Orgnnizatla plo
nlcrUor - scoală a Iu
biri! de patrie. E scris 

pc tricolor w11re, q.:ir 
sl rubrlC:i cum ar Ci 
Limba noostt'ă-l o co
moară, Embleme ale 
cutcznnte,I. Incu rsiune in 
isf.orln c lviUzatlcl. Paş
nicele Jnstrumenle alo 
cunoaşterU ştiinţifice. 
De ce? sl multe altele. 

Prin JU!AlnL!e nlmb
n.:ihuJul. OOPlll iau cu
nosUntă de desooperlri 
ale şUlntei sau de oon
tlLaL~ de muncit. de 
stărulntil pe care o 
rpresu;pu.nc 1.1.n succes 
SPortiv, de Ilorlle <>cro
tite in t.ara noa..'ltr:t sl. 
tn feJul acesta. de una 
dlnb-e obUJmtHle lor 
de cet!1tte.'li, i nv41l11 si\ 
trjcoreze. .sii. in~rjje..i.s
di o 1?.rutllnii. să „me.s
tel'eas<:ă 1' dm· si să 
reaUzc2e un „Specra<."Ol 
L3 domiciliu". 01·1 să 
de-r.lege un careu de 
cu\intc i~n,1clsate. 

Crui.aclerul edu.catlv 
al deme.rsuJul ~lă
resc. pe oare il semna
lam ca fiind nota de1i
nil<>rie a ttlcil±uirii şi 
realizării sumarului. nu 
inscan'U'lă. .tnsă. c i\ se 
neAllJează laturile de 
dlvertlsmenl. Cu alte 
cuvinte. anul ! 91}a. pc 
C'.lre U cmticlpe.:uă al
man.tlhul. V'1 ~vea nu 
doar zile de &OOa1ă el 
si de v.acnnLă ... 

.Almanahul umorulat. 
editat de revista „Vi.a
l.a românească", poartll 
ln subtitlu precizgrea 
„umor J<i început de 
secol". Aria de cuprin
dere e.~te însă mult 
mal lnrgă declt anuntă 
<sau. poate, decil şi-au 
propus iniţial) reaUza
toriL ~ int.r--0 ~Iolo-



A 
u fost emise. cu sl- Presa se vede. cea mai micii. a tezauru-

gu:.'.lntă se vor mal lui de presă al Muzeului : ceaJ.altA 
emite păreri cu od- prtn care am fost ccillăuzltă, cu 
vim la. rel.atLa dj,n\re vorba. de Consbandiina. Slolan Bre-
prcsă si literatură. in- l zu, şef d.e secţie ~n a<:enstă instl-

tr\left ioubieclul este lnoUiant, pare a tuţie, slujit! <:U dăruire 111că de lo 
vea un număr inepuizabil de intemeiere - se a5lă fn depozite 

• ,::e şi prezint:\ _lmpo~ntă mc- şi CllP!"lnde oolectli intre~i de zl-
:iioJ<>gi<:ă. tn tT-<> 1~<X1re de a are şi, Jnai ales. reviste. intre 

rezuma la maximum, am ou- 11 /I l oare „Von.&empe>ranul", COnvorblrl !:., 51>une că se grupează in clte- j Yl uz eu Uterare", nVlaţa romflneasci", • .Sbu-
va c:::itegorl1. dut>tl cum pun• aooen- ri&orul''. „Cavlntul liber". orecum 

-pl'esă sau pe Uteraliurl. şi nt:unere dispar.ale, da:r de va-
tul ftterâiw:fl prin pr~â in ca- 1 • • • loare document~ă şi muzetstloă. 
l~a1ea de c1mat de cbm1unicare. t>e itera tun~ tntI'uci,t provlin de la SOI'Î lt.orl sl 

lll ·li ce lmb!nă cele două „ cuprind co1'eCturl şl Jn.semnâri Hi.-
presa erai cute de mi.na 1--. Tot "l'"i s -au " ·du-dornenii. sau oe modalitatea de ex- .... ~... ... 

'e IJl.era.ră .şi gazetăr.ensc!\. cu nat manuscrise ele unor articole 
~le delimllllri sl evenlua- .A care au văzut sau nu lumi:ia tl-
lele Jnlerfe:-ente. rom an e parului, de pildă cronici ale Iul 

DJ,n a<a'tStii rclatle decurge ra· Ion Vlnea. tablele argheziene. ar-
portul dlnlre istorJa literaturii Sl ticale ale lui PanalL !Strat! sl oo-
15~rla presei. J:!'llrebatea. Cii.Te , se respondente ce 11moezesc ideile 
une aid esle 1'0 ce măsură isto- Este C!allUI eXPo-Zft.lel IDermanen- unor programe sau eile altor pro· 
~ 11tera.tuTil fa-ebule să se ocupe le. cace lluslreată s1.11~esHv drumul tec~ ~zetăreştl. 
de presil sl invers. pa.~urs de llteria'tlura romlmă de Din~re aces'tea, multe sint st·~sc 

eu ~este aindurl am trezut t>T:l- L.-1 începuturi pi11A astăzi, al rcvis- la iveală in cadrul ex:o6z!U!Jor o-
gul Muzeului literaturii române lei de o Cact1Jră atiC de orll(fn:UI\ cazionate de aniversarea unor e-
unde am aOat un răspuns con- şi de excelentă tinută • .ManU5crip- venimente Istorice sau pe:rsona-
cret cel pulln la prima parle a tum" sau al " Rolondei 13u, mani· lll:Aţ!, ce nu se Pot lipsi de con-
lntrebărli. feăt:lre lia.<tlă a Cledre1 luni in afa- trlbuţffile miliLa.nte ale scrlltorllot'. 
:Această lnsliluţie t1e blneme- rii de martlc, cind sc inlilneştc „la Dacă cel mal adesea presa este 

rllai prestl.itlu. de La intemeter.eu rnusl.âtffe cu idele ". după' amuzanta tratată ca Izvor al JStot'iel 111.era-
drela se imţj!i·nesc l'relzecl de ani. detln1{;ie a poetull,uJ Mairj'Jl So- tur:il, reaUtăU•i atit de comiplexe 
rnalură inel\ de la început prin rescu. ale !enomenul1ul cu11ura1 au situ-
profeslonalism şi merţU ţlnără Aproape prebUtlndenl lll"esa este at~ uneori in prim plen. in il>os-
prln spiritul ei viu, a acwnulal în preientă. tar.a de obl"' al cercetării. 
arhl\re, pentru l)OSteritate. wJn a- Ca oglindii a fenomenului Ute- Este cazul - tipie in cultura 
chlzltli şi clonalii. oomorl de nein- rar. ln cele douăsprezece săli ale noastră - al scri!torllor 7.'i.mşti şi 
locuit ele palrimoniulUi naţional, expoziţiei permanenle. marchează al ziariştilor scriitori, La care g.a-
tAmndu-Je cunoscute speda!Jsll!O\ momente, curente, cU,reolU, progra- zetărla este l)IU'te in.se?8rabilă a 
el j)l\bH<:ulul. me, crezuri Uter.are prin oubllca· ol)el:'ei e l, de asemenea. a oubll-

Pe lingă teznuclzare · Si' etalare. ~li 'de la Fama LlpschU oinA la catillor lJt'era're ou a u fkut e~A. 
]Jl'ln cercetărlJe coJectlvulul !iliu. -cele ootemparane. Ne am1nttm. de pildă. de ex-
C!Ondus mal rnt.il de Perpessldus. Acea.sta este doar partea ca.re pozltfa rel:rospedlvă a p'resel ml-
apoi ele Al. Oprea :--- - .- - -------------------- -·-- ....,- IHante, de rea 
el lll ult1ma vre- - - C ~ 7 consacrată lui 
me de Nloo!aeClo- ar.i -.. ~ ·~· CI! / - ~-/ n1 ~ .,Tudor Arghezi 
banu. 'SI ale cok1- ~ ·1 - ~zetaru.1 ". pr1-
boral-Orilor pe /) <; ce Jejultâ de cente-
care a sUut sil /;..i.... f }~ c:/ t (°atV~ ~, . narul 'n.'lsterll ~IJ 
~~ e:~~~~I;~~ .. ~ ~ - if [ L_'-- ~.1~L... ~t~ clt1:91 ~~ 
aubstantlaJ I.a re- ;J' • J.Jf. . -7- iprtrnăvar-'l aces-
construir-ea lsiorf- ~ /',1~ · ' '.:.:"' l 0 ''0 JJ~~""'\"' "" ~ tul e.n „Titu ?4;1-
eUlterarc ·~-:acum ~ ~ , .J „ '?·O p?.~ r,"1 foresc:u şi Con-
• fost .reintrodu- \ vorblrl literare". 
dud In ckcult.ul f~ p_...,, ~. - . li. La iacestea se 
vtu mli.i-lurlî ·do- ~ ·fJ. IY ad3uJ!ă teeJe ~ouă 
CIJmenflare orull~pr,a • ,/ ~ dA?ba•--' "C tema 
UDot -~~ ale C ~~}'' 4-/""- ~ tr~iU~~"' mlli-
ldlvltătil marilor / ~1/, ,,. t\..~ \). _....._~. cc~\ t.ante ele Pl'C$el 
SCl':Ul:o.rl. Pl'ea PU· ~~ "' V-- - - r " . TomA.nestl Inter-
Un &au deloc <ru· /JJ;i''" ~ helice, găzdulte 
~; mod:ilită- (/!:./1--r-l (Ykn,.,, ~~ ~ #~~3 ~: 1·:.rf>~ida l~:~: 
tlle sale de v.sl<0- 7' 1 

/ \ "'"i f • .._ ~ ~ ~ oare !aduc elemen-
rtfi<:are a oalri- q;~ ~ --..__ Le >noi in lej!ătu-
lbonl·ulul literar /./ "' I . /' . ~/,- 011 l'a cu 111ctivltatea 
{'81ionat mere>u ,,,,. · OU-""o.- "";'! ' de presă a parll-
DJtoite ou linven- u"'" I\ \.._,;,_ \'(\_.,...,.... ,r._ 'Z"',.,,,. P.-~ duJui comunist. 
tivJt.ate sl prlAA.... ·~ ' ~-- ~Vt:A'-7 ~ I ăt 
llei'e, un-~e la:u d"'"e-- ' _ "'J.. /. Al~ ( eg 'urile ~le cu 

i=i - ./ ~ 7 ' 1~· 1 ziarişti tlin presa 
\'enll, paradoxal V . .:Jf'. (, Uit~~ /thf /,itf: de stînga. Mârtu-
traditionale. do: -!'. ~ • rllle particlpantl-
91dli a tv:iabllltătll ~„ - lor. int.re care 
• 1 eflclenţei so1u- s...au aflat MJhnea 
'111Qr găsite. Gheorghiu. Geor-

41 



ge Ivaşcu. Oct.av Livezeanu. 
George Mooovescu. Radu Popescu. 
Ste!an Voicu, extrem de preţioa
se inLrooiL provin dinb.--<> cunoaş
tere neml.lloolţâ, nl s-au păstral 
datori Ui r~vlstel „ManUSC'l'Jptum • 
care, de altfel, a continuat dC1.-
baterca rn paginl1e el. 
PrqfUală oe ~lori!karea docu

mentelor lnedlle, ace.astă Tevistă 
cuprinde şi alic mărruril despre 
ziarişti scriitori, ca de p ildA, cele 
ce evocă virlu~lle publddstulul ml
IH.anl N. D. Cocea (-tir. 2/ll>IU) d8r 
mai u lea linttoduw in olricul.utle 
articole nle m'.'lri1!-:>r şct'llto.rJ, ră
mase lrt st.acilu de manuscris. 

Acumulare'\ unui asemenea m:i
leri.aJ serveşte edlUUor cri t...~ ole 
o;>erel lor. in care publiolsllca. va
lidatu de llmo şi în plan arllstl<:. 
ocupa un loc mai mult sau mal 
P\illn Important 

Un exemplu concludent U <:<>n
slilule EdlUa Emlneşcu, cel mal 
LY.:iinic şi mliTe~ monument ce se 
poate ridica „omulu1 deoll!n al 
cnl turll romiineşli ". 

lntemeJaUi de Perpessiclus. pri
mul director al MUU!u.hd literatu
rii, care şi-.a sacrilicat vederea oe 
m.anuscrjsele eminesciene sl rea
nimată de su«esorul 1ul. At Oprea, 
exemplar J)J'ln fnltLatlvA şi pasiu
ne, această monumenlalâ lucrare. 
proiectată să apară in sasCSl»'eze
~ volume, la care trudeste incă 

un colectiv de valoroşi s-peclalistJ 
c.upr!nde deja paltu ' 'Oh1mc de pu
hlkistlcă apărute şl un .al cincllea 
a~t in lucru. Primul dintre 
ele, al IX--Oea din serje_, inmâ
nuncheazll C1rtlcolele publicate inlre 
anii 1870 ş1 1877 in Alblna. Fa
mllla, Fcdera.Uunea. Convorbiri 11-
lerare şi Curierul de Iaşi, Iar ur
măloarele, pinii la xnr. ~zetă
rl:a de J.a Timpul i.ntre •1080-lBSO. 

SQllclttndu-1-se părerea In legă-
tură cu fnsemnătatea edlliei at 

Reînnoiţi-vă 

la revista 
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cărei colectiv de lucru 11 condWle, 
eminescologul D. Vetamanl uc Cd
sit bineînţeles intr-o sală a Blbli
otecll Academiei Române) a răs
puns următoarele : „Se va schim
ba tntresga, optică .asuoro lui 
Eminescu. Tot cc S-lll făcut trebuie 
lu.al de la inceput. Pinii !a această 
edl\ie, Eminescu a fost văzut 

numai ca poet. Acum se adaugă 

publidsUca si oorespontient.a. cu 
bogate ilnpllcaUI sociale şi J>Ollt.lce. 
Da<:ă numi\tul poeziilor publicate 
de el, se rldld. Ja 60-70 (cu res
tul nu sbl.m ce l'ntentiona sA facil). 
in schimb, sulele de arUoole au 
girul autorului lor. ro.re Ic-a in
credint.at personal tip:irulul. A'po1, 
partea de gazetărje a ooeTei ne 
de7.vâluie dfatr-o dată şi oreocu
părlle stllnUClce ~e lui Eminescu. 

Trebuind sll p0Jemh.eze cu re-
d.aclorJI de la Romlnul, expert! ln 
probleme eccmomice. f!n.::mc!aTe, 

bancare s..a dooumentat temei 
nic. a eonsultal chiar sl ttaUite 
germane el franceze sl a fost. ca 
totdeauna la tnlll~lme. scriind aa 
un spoolallsl. 

Guetil'la r eprezlntl o eompo
nenli principali a operei Iul Emi
nescu. Şi nu numa! a ei, ci şi a 
mişcărU culturale din ~lui tre
cut. indlcind culmile aLln.se in 
publidstldl. Nimeni nu este mal 
presus de Emlnescu. A'Ceasta este 
nouba·tea pe care o. aduce ediUa.'; 

Am pii.tAslt MllZeul Lllemturll 
Române purttnd ln minte cuvin
tele Constandlnel Sloian Brezu 
care. la Insistentele mele lncercă

r i de cuantificare a preocupArilor 
privitoare la mesa tn ansamblul 
adlvltliţll de trei decenii a fnst1 -
tUlel. ml-Q spus botAri t.: „Llţero

tuxa şi presa slnt insepamblJe". 

Dr. RodJca ŞE&BANESCU 

abonamentele 

zlarl,dlor 

· NOUTATI 

EHNICE 
- .„ 

• lntrepr i n derea 
„Grundlg" ~uoe la 
serie un te.lev.lzior color 
a I cln'ui ecran mAaoarl 
ln diagonală 95 an, 
pentru realizarea 88 
recurgtn(lu-se la ceea oe 
t'CVlsf.a ,,$ca.la" nuJnet. 
te .,procedeu de Drolec
tie ". I n.stalindu-se 1 n 
fata mleulul ecnm aJ 
televlzorulul „Jumbo" 
~toru au il'nl1tesl~ 
- scrie publicatLa a
mintită - că sSnt le 
cinema't(),rat. 

• SpecialistH indieni 
eu pus La punct sl au 
dat ln fQlQSintA mimul 
releu de reh-ansmisiea 
clrui allmentare ae tace 
cu o,ţu'lorul unor bate· 
rll so1at'e. Releul a fost 
instalat în Joc:a11tatea 
Rawatbhata din *'ul 
Rejasthan. ~l va putea 
a'e<:ePtlon.a. de aseme
nea. semnalele emise de 
satelitul de telecomuni· 
ca\ll INSAT- 1 B. pe care 
le va retr~Jte pe 
oanalele obişnuite. 

• l n confotmi'tate i:u 
progmmul de dezvol
tare a sistemului de oo
mu.n lcatll Prin saţeUt. 
tn Uniunea Sovietici e 
fost lansat satelitul 
"Ecran". La bordul •· 
cestuia. informe.azi a
genţia TASS. se aflt a
paraturii <ie ~slalle 
a 'PJ"OJmllllelor televlzl U· 
nl1 centrale sovielloe 
pentru reteaua de re
oeptoaTe oolective. 

• Pi.nă la sfi.tsllul a
cestuj an, tn Marea llrl
banle va fl lansat un 
televizor color de b u
zunar 'PC bazâ de crla· 
ta'l Uchid . Djagonala e
cranuhll va !1 de 6 cm. 



r.ITIM ÎN PRESA NOAS1'RA DE ACUM UN VEAC 
J ' 

racob 'l\tureşianu o fost 
rnnrc român. Presei n.atlonale 
1-n adus servicii nepreiulte. 
c:irc nu \"OJ' fi niciodată ul
t.'llc. PoPorul român li va 
plLSlra numele l.ntre ale a~
loro care au lucrat cu cre
dLntfl şi iubh'e toatA vfata 
pentru el. 

fn afară de <:arlera sa PU· 
bllcltillcă. a Cost sl d irect.or al 
Liceului dl n Braşov in care 
camate a COlltttbuit la luml
nare.1 şi creşterea românen.5-
d o cloull generatlunl. 

A fost membru de onoare 
al Aeadf.'mle:i Române. mem
bru fondator al As<lclatlunll 
troMll\'nne oentru culiurn 
poporului român, membru ln 
conslliul .municipal şi jude
ţron n1 oroşulul şi dlstrlclu
Jul Braşov. („Unire.a", oewm
brfc 1887). • 

RelrBgerca aeputa&ulul ro· 
mln, generalul Trnt.'U\ Do· 
da, d in Dieta ungară a fost. 
un act de o adevărată manl
restatlune pntrioUd ln oon
Lra nedrepllltllor si a or<>ce· 
dllrilor anticonstiiuUonale. de 
pe urma cărO'ra sufere azi 
romhnlme.i. oa sl celelalte 
naUonalltAl! de sub Coroana 
Sf. ŞteLa.n . (,.Românul". 2A 
octombrie 1887). 

/i 

D. Frederic Dame ne a 
ooun(li d ziarul său „La ll
~rt~ roumalne" va apare 
simbl'ltll seara. zlaru1 este co
lld1c1n. politl.c-llterar sl stl
lnttnc. c • .RAzboiul". 23 oc-
1omb1'1e 1887) • 

• 
Ziarul umoristic ,.Obiti 

Bcrbecu",sub dl't'ecţ1.unenspl
rlll.loalllol' <?ronlea'li Tandârii 
de h „l:.')looa '' şi Bacon de la 
„Lupba „. va epare duminică 
26. („Războiul ", 23 oct<>mbr!e 
1887). 

* „Meseriaşul romin u e 
titlul unui nou zior aotirul 14 
laşi. Se va ocupa mal mult 
cu cesllunHe eoonomlce. li 
urâm s~. („Românul ", 24 
oetombde 1S87). 

• Unlvcrs.ltatea din BUC1u-
re.,t1, ln urma recoma.n<Ulllll
ntl unanime a Sociclălil de 
lltcrC?, o acordat. d-lu.! Lazăr 
Şdlneanu un prem.lu de 5 001) 
lei pentru opera sa „tnc.er
care nsuprn Semasl°'°"lel 
limbu române". („ NaUunea•. 
5 octombrie 1887). 

• Popularea bulevardelor el 
chelurnor. Comisiunea insăr
clnată de prlmm:ia oroşulul 

cu !a<:erea unul nroiect de 
lege pentru incur..ajaroo r idi
cării de clădiri pe bulevarde 
61 cheiurl a p1·oous ca oind 
in anul 1010 clAdlrllc ce se 
vor face pe chetw.·I sl bule
v.nrde să fie scuUte de orice 
lmPQZltc d irecte clilre stat. 
judet sl oomund. („Războiul "• 
U octombrie 1887). 

• Fabricele de cblbrHurl din 
tm-li expropriate de RUVern 
vor incepe să !uncllone~e 
sub adm.inlstmllune.'l stil ului. 
(„ UnlveTsul ". l octombrie 
1887). 

• 
Comisiunea euro~1rnl a 

Duoi.rll rsl va incer>c şedin
tele săpl.limin.a vlllo.·:m~. De
leg.aluJ Romllnlel esll! d. C . M. 
Ghica (.,Natiunea ". 14 octom
brie 1887). 

• 
Ovidiu. Alaltăseard Teatrul 

Naţjonal şi-a deschis nortlle 
c u piesa „Ovidiu•. D. Ale
csandri a !Acut însemnate 
schimbări in ples..-i sa şi oe 
lingă acestea a mal adăugat 
şl un act. nou - actul t._ 

LocHJde mari se c uvin d oam
nei Ar!Stf ta }l()manC!ţ()U 
pentru modul c um şi-a lnde
plln lt rolul. Em Rln~hla în 
persoană. D. Gr. Manolescu 
n-.a rost rnu. dar n-a Ciicul 
o creat:Iune imp0rtantA. D . 
Nottara a avut Plirtl admira
bile.„ 

Sala era cu desăvirsire 
plină. Prin loll a.m zărit in
~ altli "Pt? d-nu. d-nu sl d-ra 
Haşdeu. pe d. sl d -n.a Titu 
Maior escu. pe dd. Al. Odo
bescu, C. Exan:u isl G. Ma
rlanu ... 

Galeria era pllnA. da oeste 
răscoo.le. 

Cei de la Parad.Js cit se 
ooote de zgomotoşi . ?n Jn
tracte aplaudau. strl~u pe 
clne\'a de la ,parter, coman
d.'.lu d-lui HObsch sA le c1nt.e. 
Se auzeau. de plldil. excla
maUI ca aces'lea : „Ce mal 
!;rcl cuta.re?". „S:-llutare. d-le 
x_, „. .,ta Uac.I. d-le di n gu
l'A I". ..,Cinl.ă slt'ba lui Dl
n!cu„. ". (..Războiul 11

• 10 oc
tombrie L887). 

• O noul lnvenOe a lui Edi-
son. tn şedin!ill trecută a A 
soc:JaUel americane penlru 
ioointarea stiln telor care s-a 
\inut la New York. renwnJ
luJ Tomas AJvn Edison a ci
tit un mj)O!'i asupra celei mal 
noi desooperiTI oe terenul e
lectrotehnkU. E vorba de asa 
numitul „Dinamo - Diro
rnagnetic". Acest apaTat are 

.5(.'IOJ>Ul de a produce eledri
clta~ prin nrdere.:i cărbuni- ' 
lor, o problemă la a cii.rei 
d~leg.are s-au trudit muJtt 
chimici modernJ. dar n~u 
ajuns la l"Crultat. („Gazeta 
Tran.c;llvanlel". 2 oclombJlte 
1987). 

* l\lc morllJc luJ Asmodcu. z.\ 
leşit la modă orln olle pJrll 
- nu pe ln noi. căci La noi 
lese modă oeste modă - a 
leşit moda. ~Ic. s6-st publi
ce oamenii memorllle. 

Ace.1.Sta din mai multe 
cauze : 

N-al filcut nlmk. si nu esli 
bun de nimic. Ce raci '! Lu
cru slmp1u. l U publici „me
mOl'IUe", adlcll sll.-si aducu 
lumen arnlnte de tine. 

Vrei să te lauzi tu. sl cu 
Lo.s~ asloo \7el sA albă vreo 
valoare laudele tale. Ce faci? 
Lucru simplu. lU oublid 
„memorlile" in care-O cinti 
058~. 

N..al memorie. Cum sA te 
pre;>.lnţ.1 ln fala lumtl cu a
cest de!ecl şi cum sA te Im
pact ou acenst.A Idee? Lucru 
lesne. fii publl<U „memo-rute" 
ca sA oi o scuzA cd memor ia 
ta al biigiitt-<> in celelalle. 
(„Rl\zbolul ". 29 octombrie 
1887). • Cld&orille prln 7Jare. t n 
Cerman.13 e toarte răsp.incllt 
obiceiul de a se cAuta 11e
vas1A sau bArbal cu mijlocul 
anunt urilol' prln ziare. Mulle 
căsătorii se fac ln acest mod 
$l ce.le mai multe oorsoane 
nu se călesc de rnUJocul ln
lrebuinint. Cill-ele UNT1fu.onre 
VOT' do o Idee de lnlrcbutn
li.nea ciţeslul mijloc, Un Linl'lr 
dln Fra nkJ.urt care n-av~ 
obiceiul sft facă cuno0tlnte cu 
domn~oarc de mArllat. insera 
intr-un 7.iar foarte răspîndil. 
citeva linii in care-şi arăt.a do· 
rln'4a de a găsi o nevastă fru
muşică, bine educat.A, cu sau 
fărA avere. El primi 3 685 o
!eTle: 2 137 erau din Genna
nla $1 celelalte din rute tArl ; 
J. 827 domniş0are nu soune:iu 
dacli a u avere. celelalte ară
t.au zcslre de la 1 OOO pînă la 
200 OOO de mlbici : 278 scri
sori erau păc.'\lell : 3 u s o· 
:te:rtc erau Insolite (le f<>lOJrra
iH şi t1nl\rul trebui să chel
luiască 800 milrcl ca sll tTl
miU lndilrăt totograillle la 
proprietarele lor. („Oazei.a 
Transilvaniei", l 6 octombrie 
1887) • 

R<Ubrlc:A reall1A1t.ă de 
Dr . Bodlca ŞERBANEsco 
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Panoramic extern 

Institutul 
Interna.tional 
de Ziaristică 

e O nouli in'!Ululiu lnteronUonrJ i\ de cercetare ştllnţlflcA a 
11rc~l'I, dupt> nproave c.lol oloi de activitate e Reallm rl, oblccth·c 

lnsl 1 tu~ul lntcm aUonnl de lucTarco. fi rd.fpindlrea ln lu-
Z!a ri:Rtlcll o. f ost /ondac la ln- me o. informaţiUor prlvit04re 
ccputul amtlul 1986, I.a Praae. 111 mljloa.cele de comunlcare 
ne at unci. Ins titutul a adu- ln. mc.sd, la ziarişti, precum ri 
ruu şi 4 preluc rat o c:onHtate la. orpanlzaţfile din domeniul 
lmport<1nt(i de documente fi mau mcdfa. 
lnformatlf dtn toore 3/erele 1.1.z. afcctueazd studil f{ 
ziaris UcU fi comunicârfi de analize pnuind sfarti fnforma-
ma&6. 30 mal 1987 r $tr o datd Uei f i omanL:eaul intilniri 
df' rcft?rlniă in c r.oluţfa 1n$tl- ale zlarlştllor rl e.rperţllor in 
tu tultd - atunci a avut loc materie de media. fn coope-
Adunaraa membrilor lnsUtu- ra.-re cu irn;tltulif pro/Ufl)flafe 
iuluf l nternaţlonal d e Zf.arls- $1 ştiinţtftcl! de cercetare a 
ticii, 14 Karlovv Vary (Celio- zfarntlcii 1f comunfcăril de 
slouacla). Cu acea.rt4 ocazie, mas6. 
s-a aprobat statutul fi a fose DeŞi lnflintat de puţllt timp. 
a1es Conşfiiut lntcmationat aJ l n$tilutul IntorttnţlQnal de 
Institutului. Zl.o.rutlciJ (1.l.Z.) a oraani.zat 

Conform Cartel OrQ11nlza- deja trei 1eminarll privind 
ţiei Naţiunilor Unite Ji De- nouo tchnologlc in pf1?să, a. 
ctaratlel asupra mifloocdor d~ ano.Uza-t circa lOO de pubHca-
comunlcare itPn&a. adoptatif ţii din mat muUe ţdn ale 
de UNESCO î n 1978. 111.3titu- lumfi. 
tu l Tntcmational de Ziarbtlcci 1.1.Z. publice! buletinul 
(1.1.Z.) fşf propune 11tf contrL- „Mijloacele de comunkaoo tn 
buUi la întărireo pilei! ~I ht- masă dln lume". precum. şi un 
ţel.euc:> rro. fnft!rnaţlo1tald. la Anuar, co1'e tratează ăez11ol-
promov<lrea clrcuîa~ief libere tarea. .ziarlltf.cii şi a comunl-
şL cchillbrate a fnfonnaţUlor. cdrli de mas4 pc glob tn. 
ltr. hutaura„ea UML Mi ordtnl cu.rsut anului a.nterior. 
tntenllltl,,,t.ale in domeniul $1 Ci ultimă Inform4fie : a-
Lnf<irmafiei şi com11nic6rll tn dresa $lJ este - 1Mfftutul In-
c11drul ncestor ultimr nb14'c- ter11ational dl! Zio.l"utica. Ru-
ttve. 1.1.Z . SI' prMc1m-t ln mod ~va. 7. J JOOO Praaa l. Ceho-
:;istemaflc de colectarea. pre- .sloooc la. 

Revista 
ReubUii şăplăminald „ Mos

CCI\\' News" (versiune engleză) 
apa.re din 4nul 1930. l Ni 
a.ddugat, puţtn m4i tlrziu. 
versiurua fra.ncczd, iar dtn 
an.fi 'GO - uorsluniU? b~ lim
ba spaniolă şi oro.bd. lttcepind 
din anul 1980, ~eui.&ta apa.re 
Şi cu o versiune in limba 
nsa. 

Contlnutui ttUuror accslor 
versiuni e.ţfe f<Unti.c. Şf , to· 
ruşi. există. o erccptto : o par
t e> din tiraj - edUatif in li.m
bUe snpZ.ezd. .spa.nlolll, /ra.n
ceză şl a.r4bci - cuprinde ez
t ra$C din pubUcatme str4lne. 
Motivul '! Pentru a da posibt
IUatC'll celor ce ştudfaz4 Um
blle atrlllne rc1pecUuc să la. 

contact cl4 tute originale şi 
nu cu t raducerl din. limba 
TU,ţ(}. 

Tirajul actual al Teulatei 
„depăşeşte ucn mUÎ011. de e
zemplMc" (potrlvit declo.ra
ţiei oflcia.le a conducerii re
vistei) . 

Dintre ,.dnlm()fil" revl4tel 
se citea.zi! : „ Moskauer Deut
•che Zeltung" (1865-1914), 
destinat cUltorUor cc cunoş
tt?au limbo. aernuină ri, in 
primul rlnd, cetăţenilor Tuşi 
cfe Mfionalita.te german4 : 
„St.-Peterburgische Zeltuna" 
(1128-1916) şi varta.nta sa. 
„ Journal de St.-Patersbouro" 
(1813-1917), cu o ttdacţle a.
t>ind f Ui4le la Berlh1 şi I.a 
Paris. 

Se uorbcşte, de obicei, cr.-. 
pre ,,clUtorul ttpfc". la;J4. 11-
sd, cd i~ TWlata "Noutlll 
Iugoslave„, edit.atd de ~ 
To.njua, este in/4ţifot, la '99 
pUctf, „zf.a:rntul tfpic•. ,,. MM 
anchetei ~ealizat-e de U,.... 
rn:o Zl4rif1Uor din. Iuplnll. 
PTivlnd condiţffle de 1'iGI' " 
de munc4 ale cetm 5 7N cll 
m.emtwl o.I Jdl 

Et a_r a.vea 37 de onL A doo 
blndii o prea4tfre ~rfoaf, 
şHi cumpd rcu -un ouaoturila 
Du.ce un Lral „ patriarhal•, fo. 
cutnd ln.ccf I.a pclrlntf. 

An<:heta a.mfntltd a arft.i 
cd majorltat-ea ziarifltlor (lt. 
la. sutd şi chiar mal muft) .,. 
parţine categorlel da t7lrd 
de pirul la. 40 de ani, iar ~„ 
hi oîrstil de ciTCCJ 50 de dM 
llnt doar ln proporţie de 1511 
sutd. 

Compara.tiv cu datele """ 
an.chete şlmilu'e e/eduaft 1t1 



% Panoramic extern 
. . 

urma cu 20 de a.ni, re.."Uftatete 
«cente demorutrea.zcl c4 nu
mdrut zta.rlştilor cu pregdtire 
11lJ11!rioard a sporh de Z ori 
fi Jumdto te. 

Aşa va ardta 
viitorul presei 

O cameră dfgfta.rd, ca.re fo
lo11?1te un • .f '°PPll duk•, ln 
locul materi4lului convenţio
nal, se p resupune cd va mar
ca un jalon f'evolu.ţionar ln 
tehnolo11la „tfpdrirli" presei 
ICri! e. 

Acea.std noutate va fi p re
i entatd la expoziţia. „Newstcc 
'87~ de la Brlghton (Marea 
Srftanfe). prevdzutd o. /l or-

Ziarlştfl sufer4 de boit di' 
1toma.~ (1,6 la sutd). de boli 
cardio- vascularo (6,6 Iii nttii J 
f i de boli ale orgarnilor r.?11-
p lra.torU (4 la suld). 

scrise? 
oantzar.a in luno noiembrie 
anul acesla. 

Po1rl11i1 noll tehn.oloall, /o 
toara..fiile tn alb-1'U'gru şi fn 
culori vor fi t1'0Jlsmlfe direcl 
de U7i mic .,f lopp11 duk• către 
o imprfmantd. Noutatea ~oll-
11ică WJ permite imbumltdţf
"e4 reportajelor f otografice. 
prin transmiterea directă d in 
loca lltă fi îndepd rtate. 

Q nouă lege a presei in Chile 
Guvernul Plnochet a făcut 

cunoscut proiectul unei noi 
legi, care permite 14 se in
t4'rzicd publicarea oric4rel 
in101'11Ulţii privitoare la. a cti-
1ri'4ţfl.e ff optnlfl.e a trei or
oanizatfi de 111nga, intre ca.
re şi Partidul Comuni.st Chi
lian. tnterzf$ de oficfalitătf. 

Colegiul ifarl.ştflor din Chf
le ,- A.socla.ţfa editorilor de 
ziare dfn fard au condamnat 
proiectul de leae. CGre ex
pu~ pe ziaristul sau pe re
dactorul şef care pubUcd o 
asemenea fnf ormaţie „inter
nsa• ta amenzi de pht4 la 
25.000 de dolarf S .U.A., fa'I' tn 
caz de reddtvd - ta. intenl
cereo uerd lcbil 'Pf'O/esfunff. 
Proiectul de leae prevede, hi 
J>lus. şi inchfdcrea redacţfllor 
unor ziare. 

Restrictii 

Dar chiar fi plnd la adop
tnrea aceS'tor prevederi, ac
ţfoneaz4 legea mllltard. Pe 
ba.za. el, guvernul Pirn>chet a 
di.spus, la ZS auauit a.c., a
restarea luf Marcelo Con
t reras, redactor şef al sllptd
mînalului de fn/ormaţii 
„.A.P.S.1.". PollJla a con/Iscai, 
tirajul d~ JO.OOO de exempla
re din 11umdru f satiric spe
cia I a. I revistei intitulate 
1e1m1i/kativ „Cele 1000 de 
frţe ale lui Pinocllet". 

ContreTas eate acuzet de a 
/i fnwltat pe ~eful .!tatulul 
~. fn tennenii legfl mmtare, 
delictul este scrnctlonat fn
compara.bU mal ae11er decH 
fn("Tacţf unHe djn codul clufl. 

Odatd cu Contreras, a fost 
a Tt>Stot şi adju11ctul 1c'lu, Ser
gio Marras. 

faţă de ziariştii est-europeni 
„commWee t o Protect 

Journ.alu ts" C011te.t ta noile 
restrk tll tmpuse de ouvernul 
american fn 'J)'Tivfnţa depla.14-
ri lor şi a altor dr~turi ft
re1ri de care a.r trebui 14 be
"r eflcleze ff :ziariştii din ţdri-
e socialiste. 
Aceste mcburl anuluzct 

de fapt, /acilft4file ce fuse
!er4 anterior acordate ziarfş
lllor din Unlurwa Sovfe«c4. 
Polonia. Cehoslov11cla. .aut
oatia, Ungaria, Rom4nla fi 
llD. Germanei. 

Potriv it noilor reotemen:-
tărl, pentru a avea acces la 
~urule de informare af late 
ln incinta Departamentului. de 
S1at, ~w.~m dfn filrile amin
tite 1'0r trebui sll solfcfte i n 
J.Teala bfl un permis valabil 
doar pentru o 2'f, 1n caz con
t rar, el uor fi ft1soţfţl d.e o 
ucort4 of iclallf, inclusiv la 
conferinţele de 'J)'res4. 

„De1curajan1 - se amlnt~

t e tn comumcahd dat publi-

clldJU di' „Commlttce io Pro
tect Jouma.Ullt " - estr ci 
tt<J rle mă.suri in ceea ce pri
VC!fU• deplasările nu sin! 
11 icfdecum ;u1&1/icate de 11 iş-
1e ratiun i CI' a r ri ne de 
securitatea naf1on.ală". 

Seminar 

Sud-african 

la Harare 
Ziarişti neuri di n Africa de 

Sud au participut, in capititla 
Rcpubli.cil Z1111 ba btce - Ha
rare, Ta 1.m semina r de p reod
tlu, care C1 reunit pentru pri
ma oară mfllr~mr l din pre.~a 
sud-africană lmpotrlva a
J)4rt1udd-u1ui şi coleglf lor 
zim ba bwec nf. 

Seminarul a făcut part!! 
dm 'Pf'OQrarrml Federaţiei I n 
ternaţionale a Zlurfşlilor ( FlJ) 
şi a fost oraaniza t cu concur 
sul Congresului stndkatel.or 
di11 Zimbabwe şi a uniunii 
ziarişlllor dfTL aceMla 1.ar i• 

ManifestareCl a fos t descl1i
s4 de şeful dep a.rtamentuhri 
ht/ ormaţfilor din ţara-gazdu, 
Programul a conthmar cu 
dezbateri privind organizare'! 
$indfca14. rolul mij loacelor do 
informare în ma•4 din A f ri
c11 de Sud in apc1 rarea liber 
td tfl presei tn r e(1lune. 

Charles Cltfkerema, p:'e-
fedintele UnfunU ZlarişCilor 
din Zimbabw e, a infiiţf~a.t 
partlcfpantilor momt71te d ltl 
istoria Uniunii , pozlţla aces
teia tn ceea ce priveşte nou11 
ordl11e Lnternaiionald în do
meniul informaţiei . 

Departamentul polltehnic de 
%iorl,ş licd din Harare a con
tribuie apoi la rauşlta cursu
lui despre sursele de infor 
mare şi protecţia lor. 

La S'firşitut seminarului, a. 
fost programahl o ma.să f'O
tundcl, la a.le cdrci dezbateri 
au luat parte dol emf11enfl 
ztortşti sud-af rlcani - Joe 
Thloloe ff Ameen Akhalwa
va - şi clţiva importanţi 
~arfşt i zimbabweenl, intre 
care şf T omm11 Sithole, re
dactcn• şef al prlmu lui ziar 
dm ţar4, „ The H erald". 

RubncA reall7.ată de 
Oom'-ntlo LUPU 
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• ln clnste:l Con!e
nn\ei NoţioMle a pcrrtl
dulul şi a celei de-~ 40-
~ aniversări a prock-1-
miirU Republicii, sub e
gl~ C..::.mitelulul jude
\oon de cultură şl e
duc:J\ ie soci.allStă &
el.lu, revisL!l socl.al-cul
Lur.itfl ,.Ateneu" a or
g.::ml7.al, in ~orare 
cu Blbllotec.3 judeţe:i
nt'iJ o serie de şczAt0rl 
llterar...arllst:.:e cu ge
nericul „RenJIWUc 
RomA.nlel soclallste şi 
Jlteratura contempe>ra
nd ". M3nl.festArlle, des
rl'tşur~1te in or.nşele şi 
satele Judeţului, se bu
oură de parLlciparoo 
red.aclOrflor revistei şJ 
ni 2.inrolul ,.Steagul ro
şu •·, a ;iltor scriitori clin 
B..'lcâu. 

• Sindk ... 1tul Presă
Editurli J.:i.şl n orgsni
z.:it reee."ll, o dezb:?te
re id~log1cfl cu iem:i 
„Cooeeplia P.C.R., a 
secr~larulul nos&ru ge
neral , t-0vnrA, ul Nl('ola4' 
Ceauşescu despre rolul 
cunoa<j '6U Istoriei şJ a 
luptei mJlenare o Po
porului rotru\n pentru a
părnrea fiinţei naţio112-
le, pentru libertate şi 
lndcpe.ndenţil. unitate 
şi prof.fes - ca temdlc 
a acUvltAJll ldeolofice şi 
uolUlco·educaUvc des
fdşurafo de ractorll e
d ucatfonaJI dln socie
tatea noastrli''. AU p.ar
liclpat membrii redac
ţi ilor „FU.:icll.r.a laşului", 
„Croni<.'tl „ şi :ii Ed. 1~rll 
„J unlme:i". 

• La 15 octombrie ~ 
apflrut cel de~! 350-!loo 
num!'ir .tll revistei „Tri
buna Rom&nlcl ''. edUa· 
14 de Asoci.:i\l.a ,.Romă· 
nla ". Totodatli, p rcstl
gi~ publica;le de 
cuHuni şi Informaţie, cu 
largă circulaţie lntcr
n.a\lon.alA, pnşeş1e 1n a· 
co.isUl tcxunnA la al 16-
les an de st.rllucită e
:dsten\A. li dorlm mol\!, 
multi ani şi implinlrl 
Lot m.:ll mari 1n r efJec
t.area verldl.câ a reall-
1i'11llor româneşti. 

• Consemnăm cu In
teres -prima ncttune a 
FJLialei TJmlş a OOUSl
liulul zlart.ştuor Gaz.e
lo.rll ele ln „ Drapelul 
rosu " - Timiş şi de la 
,,Steagul roşu M - Petro
şani realizează. •n co
laborare. o amplA acil-

une de presA cu tillul : 
„ Dfalo1 la alstaall des
pre calJ&atea umaJulul 
mlnler„. Despre modul 
de organ l?..are $1 desfă
şurare al acestei lniUn„ 
tlve - urmărind efi
cienta nemijlocll.ă a 
actului publlclstk 
vom Informa mai pe 
larg intr-un număr v:l
ltor al rev.lslel moastre. 

• Cenaclul „ Tudor 
Arabezi" al sllU'lştuor 
din Craiova a orJtani-
1.Al. recent. şe-zli ton l i
te.rnr-art.JsUcc Ja C~ml
nul nr. l de nclnm.lllştl 
al Combinatului Chlmfc 
Işalnl\8. la douii unlUlti 
rnllat.are doljene fii ln 

• Colectivul redac
~ lona1 aJ gazetei ~Agrl
cultum socialistă" ş( ,un 
mare număr de llpo
grafl au sărbllt'Orlt. de 
curmd. ieşirea la pcn
sle. după aproape patru 
decenii de activitate în 
presă. a colegului lor 
Boris Ţltrca. Ne Cacem 
o bucurie din a·l dori 
viată indclungată şi 

multă sănătate. 

• O em')\lon.intă fes
Uvlt.3te a rost organl
Z3tâ de ~zelaril de l~ 
• .Steagiul roşu" - &
cliu. cu prilejul pen
slonărtl colegei lor. E
leonora Ciocan. Exprl-

PE SCURT 
de la noi 

Casa Armatei dln Cra
iova. 

• Crupa sindicală de 
Ja redacU11 uarulul „ u
nirea „ - A:lba a orga
nl:m t pentru .redac1Ari 
şi membrii tDm.lllllor lor 
o excursie de sfit~lt de 
sAptdmlnl la Rime\!. 
una din cele mai pito
reşti wne ale judeţului. 
Au fost \'lzltatc monu
mentele istorice de pe 
raza comunei st. <lU a 
ceJasi iJJrlleJ. s-au des
!t\şumi adevârate lecUI 
de alpinism. de orien
tare lurlsUcă şi cunoaş
tere a norei montane. 
inlreceri sportlve, 

• Fellaltâm pe noul 
i·edact.or--~et nl revlst(' 
•• Teatrul". 1011 Crlatofu, 
şi fi urA.m suoces in ac
t i vltntea pe care o des
!6$oară. 

• Ion ChluJdea, re
dactorul şef al gazetei 
„ Della" a sArb(ltorit ipe 
data de 9 octombrie, 
prlntr·o !erfcltă colncl
denlâ • .nu mnl puţin de 
trei evenimente: împli
nirea virstei de 60 de 
ani. 35 de nnl de căsâ
torle şi '17 de ani de 
munc:J. Cu J)ritejul 
pensionArU. precum şi 
al celorlalte aniversări 
ii dorim mulU ani cu 
sănlltalc ţienlru a se 
bucu.ta d1D plin de .lun
ga „ vacantă" blne me
ritată I 

mAm şi noi, pe această 
c.:ale, urllrl de vla:ă lun
ga, slnO:ale, mutte 
bucurii ! 

• La redootla J!a<!elel 
„OlopotuJ „ - B<>tosanl 
a avut loc o inlilnirc 
a redactorilor cu dr. 
lng. Eugen Tlpercluc. 
şcluJ secUei proieclilrl 
e conslUulul POPUfaT 
Judetenn. ln <:ndrul d 
rela au rost dezblHute 
pl'(lblemele slstematlzu
rU munlclplulul B oto
snnl sl ale celorlalte 
looo.lllâtl din cuprinsul 
lude~ulul. 

• :S-au împlinit. in 
~tă to:unnfi. 4.0 de 
ani de la aparltia orl
mului număr al revistei 
„ V I aţa mlHLarA „ , care 
- asa cum S(! arată 
Inll'-c> evocare a îrw:e
puturtlor şi drumului 
st.rAbl'itut de oo - • .s-a 
incolonal tn Crontul 
idedloglc ca un soldat 
holAl'il sâ·sl Cad oe 
deplin dator la „. SI şi-a 
tkut-o cu prlsosmtA. 
Revistă lluslrotA de li
teratură şI art.A. „Viat~ 
mJlltru-ă" r eorezlnlli o 
aparilie de presliseiu tn 
publicistica române.os
di. A dresil.m colectivu
l ul el harnic şi talentat 
oa~e fe.llclllirl. lat' re
vlstei un fierbinte „Lo 
mulU ani!" 

• De curi:nd, 14 a-
dllurn Cartoo Romf,;. 
nooscli a apărut iil. 
de-.at 21-lea volum if 
scriitorului şi pubUQte;. 
tulul Adrian Pi~ 
cartea de poe:l.le „Vllfi 
mea c un roman•. 

• Jonlll Olteana. „ 
dactorul-şet nl ,.RevJiil. 
tel economJce•, este q:. 
torul unef noi clt1t; ·ia 
prlmUl rind o carte ~ 
dlalogUTI cu perso_., 
lll~l de seamd din ţut 
şi strălnut.ate : _..spena
l• in om" (Edllur~ PQ. 
UUcll). 

• Intra.re ln lablrtJll 
esle t!Uul unul! nou v. 
lwn de versuri apm11· 
nînd colegului OOlllnl 
Balogh J ozse! din re
dac\[a „Cinbrea Roml
n lel". volum apărut, ~ 
cent in Editura „Car• 
tea Rorr.ânenscA ". 

• Aurel D. Clmpo• 
nu, vechJ şi statomlc 
colaborator il.1 multor 
publlcaUJ, şl...:n rJcut 
prezent.a tn llbr~ll Cil 
volumul de l irică pa• 
trloUcă „Umbre pe .,. 
glll~ (F.dltur4 ~ 
CU) . 

• Colegul nOIWG 
Oelu Bogdan, de Ja Iii• 
rut „Unirea!' - Albi. 
a obtfnut . î n caliltate 
de cineamator . prembd 
m pe \8J'll i n cadrul 
FesUvalulul Nattonal 
"Cintnrea BomlDfll" 
pentru pcUculra 1ot1CU• 
lată .,Echlp" ''. 11 teU· 
cităm şi fi urăm noi 
S\lCC~I 
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I L3 Beijing. a a
wt ioc un simpozion 
Jnte!'aWlliOnal pentru 
usrtl$UI din ,ru-ue in 

de dezvoltare. Par
~U din 15 tArl din 
AJL:l. M ica. America 
t.etlnă şi Oceania sl..au 
c0ncentrat aLentla asu
pra problemelor dezvol
tării economice din t~· 
rlle lor el au dlscutal 
sarcinile ce rev.in miJ
toaccJor de romunloore 
l.n ,rnasA din 1Arlle In 
c:ur.i de dezvoltare ia li ta pentru pace. 

t n capitala R. D. 
oermane. Berlin. s~ 
orezm.lzat enuah\!l .• Tirg 
al solldnriUHll". sub e
&ida Unlunil ZLarlştUor 
din R.0 .0 . $1 avind ca 
de\'fzA „PAmfnLul şi 
~ fărl1 IOJ'mQ a-
16micil - solldarJlate 
au tot! luptâtarll pen
tru pooe şi inteleite:re 
rt'ldprocA I" $1-au ex
pus producţia de tipă
rituri 165 de edituri. 
nite Institut li de presA. 

• După cum anun\6 
arientl.:l ATA. în oaolta· 
la A1ballle1 a ao4rul 
recent prlmul număr ol 
&Sarul Ul „ TJ.roM ", or
IBD al Comitetului 
dlstdc:tuo.I T irana ni 
ParUduJul Muncii din 
Albanl:l. 

• PotrJvlt unul w 
Ucol publicat tn norul 
britanic „The lndepen
dentM. ~tul pre
a!4 Maxwell, ar avea ln· 
tentla să achlzltloneze 
cea mal more edfturA 
americand „Hnroourt 
Broce Iovnoovlch ". cen
tru o o u~. dnA fn 
1990. cu •. Brltlsh Prln
ting arul Communloa
tkm ConP<>rnllon ". ln
tluente cercuri !lnan
do.rc din S. U.A. se aoun 
fnsli plo.nulul Iul Mnx
wcU. 

• Uniunea radiodi
fuziunilor şi televizlu
nllor n.atlonole dln A
ftica CURTNA), c.are 
&r'UP63z:ă 45 de 90Cle
t411. canale $1 0T~l
zat11 africane, a decis 
- la cea de-a 27-a A 
d1m<1re generalii a sa 
de 111 1l3kar (Senegal) 
- ca lările membre 
44 !acA schimb de in
formam televizate prJn 
runlermec:tJul satelitului. 

n centru pentru ase
menea schlmbur! va !I 

N
PUS fn tunotlune La 

alrobt (Kenya). 

• S-au l:mpllnlt 30 
de ani de la al)ali Ua 
primului numAr al re
vist.el merar-arUstice sl 
soci.al-politice U~te 
„Moskv.a ". Aceasta este 
una din cele mai tinere 
publicaţii dln Uniunea 
So\!letlcă. 

• A 5-a Conlerl.nUi 
a reporterilor. care a 
reunit dl'<la 150 de z:i.n
rlsU. reprezenlfad 90 
la sută dlnire mass 
medla .italiene. s-o des
Căşuraţ la Napoli (Ita
lia) . Conferlota a fost 
convooatA de trei Ot"ia
niza\ll italiene ale zla
r1$tUor. inclusiv Fede
r1.1tla Natlonalll e Presei 

Intllulcu . .• Marele zld de 
10.000 de li" (1 li = 
500 m), serLalul va ln
:f6ţlş.a telesoect.alol'ilor 
dale despre ls1orlo şi 
arhlteclura consu-uctici. 
personalltătlle ce s l-uu 
legat numele. tn Istorie. 
de Marele zid. le.iende
le nA.scule de'1 lunaul 
UmpuJul. 

• La Paris a ovul 
loc reuniunea reprezen
tanUlor ma1 multor u
nlunl europene ale zlo
:r'1tUor. Partlcloonlll la 
ncen.stA intilnire au a· 
probal propunerea ca 
Sn actlvilli\lle Clubului 
zlar1$lilor europeni su 
se punt\ fn praclkă dl-

PE SCURT 
din toată lumea 
Italiene (FNSO. ln 
dezbalerl s..a acordat a
tenUe Jn!luenţej noilor 
tehno!ogU asupra mu
UiUeJ din domeniul for
melor de activitate zla
risllcA. A fost adoptat. 
tn acest sens. un do
cument !inal. 

• Concertele t:ranY 
mJse direct din S3.1G 
„Cobelln" a .• Galeriilor" 
din DresdQ au devenit 
o l)Grte Lnser.iarabi I A a 
programelor PoStuluf de 
mdio .. Vocea R.D.G. „. 
tn ooest cadru muzical 
6i:nt prer.entate diverse 
luc:rAti de artA dln mu
z.eu. Conce1·tele Lran.'l
mLse de alai au. tnsli. 
scopul, înainte de toa
te, de n promova mu
zica scrlsA speclal pen
tru o fj intel'l)retat6 la 
radio. 

• Autorltă\Ue portu
gh~ au resuins cere
rea ootidlanulul comu
nist „Avonte I" de e Co
lo,ţl collno Alto da Aju
da dln Lisabona pen-
tru organf7..2!'ea tradl-
l lonalel siirbiltorl din 
luna septembde. Sărbă
torirea ziarului datează 
din anul 1979. !ArA a se 
mal li înregistrat opre
lişti . 

• Marele z.id chlne
zesc este .• vedeta" nou
lui serUll de televiziune 
tn 37 de e:plsoode. rea
lizat ln R. P . ChlneW. 

fcrllele toime de con
tocte dlntTe Esl el Vest, 
tn splrJt.ul AA:lulul fi
nal GI Conferlntel de b 
H~l~lnkl. 

• Preşedintele Allan
~ Europene o Men
i mor de presă, 01.ak.'.u' 
Sv!r~in.:i. director gene
ral :il Agenţiei de pr~ 
sA ooh<lslov~ CTK. s-a 
int11nlt la Viena cu pre
şedintele Fedcroţlel a
gen11llor de presA ara
be. BardJes Hammoud 
ol-BardJes. Au fost a
bordllle prohleme p1·1-
vind extlnde1·00 şi fm
buru'l.iătlrea coo-perArll 
reciproce. precum sl 
dezvoltarea dlalo"ulul 
în cadrul Conferlntel 
~gentlllor de Pr<!sl\ eu
ropene sJ arabe. 

• 1n oraşul Lvov 
(U.RS.S.), tunctloneaztl 
~ superioară miU
taro-Poll UcA. slnJlurn 
din ţară care preitlile.s
te z:lnrişU pentru pu
blicat ille mlJI tare so
v.letloe. 

• Televlzhmeo dln 
R.D.G. n reaUuit un se
r ial tn 8 episoade -
.,Mutarea tn paradis", 
după l'Omanul omonlm 
al scrlllorului Hans 
Weber. 

• Premiul .. Orlet.o y 
Gasse~" pentru cea mal 
lml)O?'f.Mtă opcrli zla
rlstld pubJl.catA de-a 
lungul anului 1980 în 

Sponl.3. a rost decernat 
unei echipe de tre.1 re
dactori ai sAotAminalu· 
luJ .,Camblo 16 ~. Cei 
trei zl3r lsll au obtlnul 
premiul pentru seria de 
drtlrole privind . ..maLlu 
polltls~" („El doss!er 
~gro de la Policia"). 
Ciştigătorll - Jose DL1z 
Herrer.:i. Rafael Cid şi 
Mlguel A~el Li.so -
au lntral ln posesia va
lorosului premiu oc:or
dat de PRISA, casa de 
presă care edltea'Ză zi~
l'Ul „El Palo;". 

• Emique Român 
Ilernandez a fosl JlU
m.Lt redactor-şef al co
tidianul ul „G:ranmn ", 
or~n central al Parti
dului Comunist din 
Cubu. Pinli în prezent. 
Hern:andez indepilnlse 
fu nclla de adjunct al 
Dep„-irt3menlulul mlJ
!oacelor de camunlcsu·e 
ln masă şi propagandei. 
Anterior. el fusese re
dactor la „Grnnnu "' , 
director ol redacUei re
vistei „Moncada " şi al 
coUdlanulul provlnciru 
,,5eptember 5". Redac
torul set de J.a •• Gr.a;i
ma" "a ri . tolcxbtă. şi 
director al noului ln
slllut de istorie .:i mts
drll comuniste sl re
voluUonare. 

• 110 expozanU din 
8 tdrl .:iu prezentat l 800 
de blinci de date la cel 
mat mare forum sl u
nor asemenea sisteme 
- „lntobase 87'\ ~
nlzat la Fronk:tw·t pe 
Maln CR. F. Germania). 
Cifra amJntită este doar 
o Parte dintre ase.me
n~1 servici! care există 
usUizl tn htme : numă
rul .lor .:i attns 3 200 de 
biincl de oole cu acces 
d lrecl.. -utilizate c.a sur
se de lntonnaUI în ac
Uvltatea de redactare a 
tot mal multor pubU
C'1til. 

• Redactla progra-
melor merar-dramatice 
a Radlotelevlzlunil so
v ietice a ioousnrrat o 
nouă emisiune TV -
" Poz:!Ua). transmlsA du
mln Ic.a seara. Nouo e
ml.sl une Si-Q propus st"t 
prezinte dllerltele l~

taze in care se manlres
t6 ronsUl.n\.a ln litera
tură. în at1Q, ln Poll t l
câ. 1n viat.a de Loate 
zilele. 
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Şi ••• cop111 
• economisesc 

la CEC ... 
Deprinderea de a economisi este 

foarte folosltoue in intrea,-a vliaţl. 
Pentru ca sl se tormue şl r;li se 
dezvolte, t rebuie mai 1nttl l~lti 
din nnli eopllirlcl, ca oricare :altă 
cl e11rlndcrc. 

DE ECONO:\UJ Şl CONSEMNA- dorinţe, proprii ' 'irstei vl.surllor 
inaripale. ŢIUNI. 

AlaLtArl de ramlllc, de şcoalli, de 
educarea tinerel gcneralll ln sp lrl· 
tu l economiei se ocupi!. ln mod !Sfa · 
tornJc o ln.<i!Huţie astui blnccunos
cutl ln rindurfle prlelenllor eco· 
nom lcl de tua.te via..,;l cle : CASA 

Prin acţiunile io~tructlv·educatl · 
vc pe care Ic organl~cad in s trin
s:\ colaborare cu unllilUle de 1n· 
\'AIA.mint, Casa. de Economii şi 
Consemnaţiuni urmArcştc ca. odntu 
l' U insu.ţlrca cunoşlinietor şcolarr. 
elevii s5 inleleairi rostui economi· 
sirii. să c rcreascl de ris ipii şi sa 
ulilizne rnJclle economii de11u ~c la 
O.E.C. î n scopul satisf acerii unor 

La toat, aceste cerinţe rispllJld 
J>t'r!ecl şi cele trei instrumente de 
cc·onoml'iire special d estinate elevi
lor, care constituie primii pa,I pe 
1·11lca economisirii. Este vorba 11e 
l<Jllt! de «<1nomil cu ti,mbn'. de 
cc.-curlle de ecooom.i! şcolare tl d' 
llbn:tclt' de et.'Onomii pentru ul~vl 
- 3devArate .clrii de vblli" ale 
~colaru lul •hlbiult ş i cumpltat. 

e FOILE DE ECO· 
NOMll CU TIMBRE 

Ccnstituie prfmii paff 
pe culea economisim. 
Şcolarii dfn primele 
clcue le utllizecucl eco
nomuind sumele mic! 
ele care dispun, de l 
uu 2 lei. Cum ? Prin 
.colc~ţio11area" de tim 
bre, ca re se apllc4 pe 
/oile de ccnnomil an 
.spa riile destf11ate fn a 
cest scop. O /oaie de 
economii are imprhnc.t 
un rlm bru ln valoare 
de l leu .uu de 2 lei 
~l c11p rl11de olit Z•J de 
casete libert. pe i:ore 
se apllr6 111nbre> pr 
mdrura cump4rdrlt lor. 
O foaie de cco1i.::mff 
complotată cu timbre 
poatp /I in valuare dr 
2S de Id sau de SO de 
lei, i r; Yaporr cu valoa
rea timbrelor apucate. 
Foale fl timbrele de t>
ronomH se par procura 
de Io unltdtflt C.E.C. 

'# J'OJlale şJ <!e la m11n
dataril C.E.C. dfn f C'1lf 
(fnvdţdton inu profe
sori). Micii upun4tori 
pot sohcira orfdnd res
W ufr('a sumelor eC'onn
muite in ace1t mod. la 
oricare dintre u nltdple 
menţionate. Oe asen•e
nea po1esorff foilor de 
economii cu tfmbre 
pot solicUa ca sumelt> 
pe care le-au economi
.tir 16 /1t traruferate p:t 
llbreic dt economii. 

e CECURILE OE E
COHOMll ŞCOLARE 

Sirtt o mlccJ enciclo
pedie în culori şi se 

pre.:1n1d .tub forma u
nor carronaşe tlpdrlte 
cu texre şl ilustro rH su· 
oesttve din dlf ar l re do
menii : ştiinţii, artă, u
toria patriei. lfreralurd 
etc:. Tematicile ace.stea 
de laro inteTes $int 
orupate in .•etvri. un 
.set com plet cuprinzind 
u<:e ceruri dl' economii 
şcolare. Un ct!c are u 
r aloure de .; lei, deci 
valoarea unul s('t 

complet este de SO de 
lei. 

O vL--ită la OTicarc u-
11ita re C.E.C. poate str
tlsfac:e dorinţele elevi-
lor de a-şi procura 
ce1r•1ri11• de economî1 
şcol11rc. Ue ascment'll 
acest instrumvnt dr <'
conomîsire atracttr mal 
poat<' fi procurur ele 
elev! în 'llUmcirul dorlr 
şi ele la unitâlile 1><>1-
talP, ca şi de la ma 11-
da.ra rfl C.E.C. dbi şcoU 
(i n 11ăţd torl şî profesori). 

Restituirea ~urnelor 
se poate efectua ori
cind, pot rivit dorinfl!c 
posesorului. de orfoarl' 
din tre unirdţfle amin
rfre. 

e LIBRETUL OE ECO
NOMII PENTRU 

ELEVI 

..Şcolarii care şi-oii 
insuşit prim~ lectie dt> 
u-onnmie şi au d tt11enit 
Mcolectionari "' de foi de 
economii cu timbre şi 
de cecuri il<' economii 
au. pa.ribU!toten să-şi 
dezvolte deprinderea de 
a economisi joloslnd 11-
br.etul de economrr pen
lru elevi. .Şi prin in-

ICTmrdiut ac1•s1u1 libret, 
micii depună torc cu. 
nosc sa.usfacrhle pe 
rarr le oferă deprrndr
rea de a eco11omisl : 
cumpărart'll din b11111i 
11roprii a 111111r ul>iecte 
mulr clorite, huc:urla dt' 
a tJfl'ri darun părinti· 
l<Jr, /rarilor, prieteni
lor ~.a. 

L1brelt'IC' de l'<·u11n
m11 penlr« clet•I st 1· 

mit dt• ca&ele dl' f'C<I· 

nomif ;u:olart, ~art' 

funcfiOnl'a.::d in şcoli. 
ş1 ou circulaţie numai 
in cadrul cotei dl' eco
nomii şrofare ea.re le-a 
emt.s. Sa pot depu nr u
rccf! sume, î11cepind na 
o d.rpunere inlrfafd dt' 
I leu. tar restitu irile ~ 
e/ectuenzd, ca ri depu
nP1 Ele, numai la c:as.a 
dl• 11conomfl ~color4 

n•sµectlvă. la rer('r~a 

l'lerului tll ulor dr li -' 
!rrn 
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„Tre buie să acţionăm în aşa fel înc:it toate unităţile, toate sectoarele să 
se prezinte la Conferinţa Naţională şi la a 40-a anive rsare a Republicii 
c:u realizarea planurilor şi chiar cu depăşirea lor într-o serie de domenii de 
activitate." 

NICOLAE CEAUŞESCU 

CONFERINJ A NA JIONALĂ A PARTIDULUI 
eveniment de Însemnătate istorică 

viaţa partidului şi a ţării A 1n 

L n impllnlrea n n·ei ani 
de la CQn~re;.ul ol 
XIII-le.a. Viata parlidu
Ju1 sl a târli. a între
gului nostl'IU POJ>Or este 

1r.arcaUi de un nou si lmportarn 
r1-eniment • Conferin'a NtiUonall a 
partiau lul . 

fapt cu alese semm!i<:a\11. h\81-
tul forum al romunlşUfor români 
are toc cu doua <;l\pti'\.mlni tnai.ntea 
Jă,rbătorlrli a ontnu decenii de la 
p.-oc:lamarca Republl<:1I - eve:ii· 
ment re\.'Ulutlonar de i~emnătate 
deosebttl1, c.are a d~hls o noui'i 
erâ in istor.hi Romllnlel. ma~ţ,1d 
de t.apl trecerea el Ja edl C!oarea 
mindui.rll wciallste. Dintr-o laro 
s!ob dezv<)ltatCl. patria O«.L'!tră 8 
deveruL o \3l'â lndustrlaJ-as:rad 1n 
plin progres. cu o indusb:ie DUter
nlct. organizaUI pe baza Ct?lur mat 
nat cLK?et·b·1 ale şttrn~ci si tehnicii. 
fi o QR'.ricultura soc1~hstă i'l con
rlnllă in!lmi.re sl modcmUsl'e. Pro
ductla lndus"'iălA eslc. in acest an. 
de peste 115 ori mal nurc cs tn 
11145. e.i parl!clpind <.'li pesLe 60 la 
ruta la formaree venltu11.1i natio
nal. As.,"T'lculturo Ilirii a cre11cul pe 
ansamblu de aproape sase ori. ob
llnlndu-se. în 1980. cea mat mru-e 
1·eco11A de cereale dln istorle -
l>Ute 30 millloane tone Pe baza 
Plll~kei dezvoltări a industriei. 
•ai lcuJt urtl sl a celorlolte ramuri 
alt economiei m11ionalt'. a sporit li 
tf1cieni.ei economice a crescut ,;ub
~tlal vcnlhll nationaJ. ~cest~ !i
UIQ. in 1087 de peste 33 de ori mai 
mate dceit in 1945. S lli l impllnlli 
doblndHe in cea m:i1 more ma~ură 
111 i>erioada inaugurată de ConJ{rr
•ui n! IX-le.a ni parllcl uh11. oeri · 
oadă de pro!unde transformilrl re
\'lllutionarc. indL..olubll leM,:e de 
• cu vi~ l.Cn orodi 1tloasd. desrBşuratli 
cu clarvimune sl spiril creat<>r. w 
Pllaiune rcvol.ullonară ~· llerblnte 
MdotJsrn. de cel mai iubil flu al 
lloPot'Ul ul nostru, omul politic de 

excep(le. conducăiorul p,;irllcuhll 
şi Sl.11'Ulul. tovarasul Nicolae 
Ceauşescu Sinl lmpllnm io care 
lşi grtsesc ex-01-esl!I dezv1JHJrro nein· 
trerupt:i a proprietâ.ţfi S0<.1ull~te. d~ 
srs1 sl cooperat.l.ste. alo.:.area anu:i
lă. ln ultimele d<>ull decer.11. a <"ir
ra o treime din venllul nation:1l 
pvnlru fondul ele acumulore sl dez
w1l~'lre. $1. adu<:ind in pn:n plnn 
aceste ~randloose implln.rl. St! cu
\line M1blinl:it C'l.I deosebire c:i t.11 
ceea ce 11m real i7.ol in Rom(inla -
e.şo cum remnrea de curlnd SC!'CI <:
t..1rul general .:ii pnrUdutu1 - „am 
realizat cu 1popo rul, pentru popor, 
to' ceea cc racem este menit să 
asigure condiţ ii tot. mai bune !le 
\•latl ş l d e mund. d l!. ~ulturA ·I 
clvlllzaUc pentru inlrea~11 nntlunc". 

De aceea aoore ~ dei.>hn rire!-c 
d. in acesl.e zile. ~indurr!I! s1 slm
t timlntole cele mal l;>une. cele 1nal 
frumoase ale tuturor cumunlstllcu-. 
ole fnl~ulul n•ist.ru oo;:>or se in
drenpll1 căire i~tlLul I01'•Jm ~ in
dreapll\ cu m.lincll încr~.:lrre. ~·u 
nestrămut;itn conv1n~te1·~ c:1 proble
mele devenirii noosll'\.' .oc1nliste se 
vor dczoo!e cu rcnll,s:rn ~i resPon
sab1hlate. in splrltul CN.llo1· ·'li 
partidu lui nostru. ul caclk::tii1il ~al~ 
de a contur.a şLiinU!ic d imens.iunile 
\Oiilorului Mopllndu-se măsuri 
menite să ~ un noo şJ 
puternic avint prog,rcsului Rccelet 1l 
al tării. Dcsp~ ooeste 1'indw·I til 
.::Imţ6mint.e \'Orbesc fn chin ~n11\.or 
faptcle de vrednicie st ·1b11egatu~. 
SUC(."t.'SOle de prestlsttu cu care 08-
menl I muncii de pe inlre4! cuprin
~ul lârh au 1lnut i.d inumu:he Can
ferinta Natlona.lil a partidului $1 
a -10-.u .aniversare in Republic.ii. A
dică „cu rea.Uzar ea plafl urllor 1.1i 
, ·hiar cu depişirea lor intr-n ~erlc 
do domenii de ac&lvltntc- - usu 
cum a cel'IJ( tova.nlşul Nicolae 
Ceai;sescu încă la oleoo1·i. comun,1 
din Iunie a Consiliulu1 N.illonal al 
0.'lmenllor Munell sl ll Cc.m.o;rnulul 

Suprem aJ Dez\•o1Ulrll E<.onomtc~ 
şi Sociale. Fapte. succese sl l'e&li· 
z~1 I Iar~ POPul:\.l'lzate in pt·esf!. ln 
radto s1 tclevlzlune. oare are t~ un 
acll'vlir de esentâ al anilol' n->sb'l : 
dragoste.a si inc1·<.'<lei·oo cu care to\I 
ct-1 ce munre;c, într~ natiune 
1nNnjoor6 ş1 urmează P3rtldul 
110-'itl'u comunist. vă7Jnd i.1 el con
ş!lin\'8 lucidA. lnlma S3 v.e. neoie
rlloare. hotăriroo ci fermă de li 

consolida si dezvolt.a m iounalele 
cuceriri 1·e~lu1i<mare. de a aclioOCI 
str&ls unită ln Jurul pal'lldulul. al 
1 .warăsului Nlcol~e Ceausescu. pen-
11·u a6lrmare:i şi mol v1~uroas4 a 
Homânfoi soci.ol! L.')tc ca t.'.1-l'ă li berll. 
SU\'erallă SI fndependen:fi. 

Sub rondU<.'erea intclt'llPl!l a 
l><ll'lidulul, popo1·ul rom!in est~ an 
ruJnt cu toate Iorte1e S!lli! in inftio
tulrea ~ilor adu:ilu!ui plan 
cin<1Jn.ill, care osl~ur!i m(!J.-sul ir.a
lnte ~I tnrH pe c.ale.:i dezvQltâr\! 
ş1 modernJztrrll eoonomlc1. ;:: '*lerea 
:wuţ!el nationa.Je .şl D uunflslă:-11 
rnase.Lor. l'recerea Romt111Iet în ri:.n
dul lărilor cu ntvel medic de dez
\'oltare. Sinl 1eluri indrăznele a 
c 1iro1:< materlall2'.3re concrc1. 1 este 
a.i.:1guratli de v'\!ori!lcarea. lnl\laU
vei ~i competentei fiedlrut colectiv. 
a energiei şi caoaclUith creatoare 
C\ flecărol om ni munOll. 1n "!\ma
lul lertil a1 dcmocra1ie1 ncast:re 
mur.cllores!I re\'·oluţionare. AnJ.ta:ia
rea plena:rl1, l'esponsabMn •1 tuturor 
ct:'or ce muncesc. in Cruntr cu 
comunişti!. in re-1,olvnrea ~rdnllor 
ce le l"C\•ln in sectoarele lor r.le 
uctivit.ale roprezln.Ul oortilmhnea 
inU'1pt1llrll cu succes a cute7.illonrel 
opcrc de creaţie conturală cu lim
pezime şi rigoare şl>tlntifi<:U de 
Co~resul a'l XJll-lea al parlldul..il. 

Dlnam1smul ce carnc1erlZe.a?.U 
viot:n pollllcă a \d.rii. nde?.~unea d~ 
pllm1 .i lntregulu.I nostru OOPOr la 
politica r)ru'Udulul au fost demon
i.trnle şi de victoria. depl.lll!! a Fron
tului DcmoornUel sl Unftr.• 11 Socio-

I 



„Moi mult co oricind, trebuie să se imprime un spirit de înaltă răspun
dere, de exigenţă in întreaga activitate de organizare şi bună repartizare ~ 
forţelor - de aceasta depinzind, în fond, felul în care fiecare işi va îndeplini 
atribuţiile şi sarcinile pe care le are." 

liste in alegel'lle de I.ia i;; nolem
brle. Căm:Panta electorală :i prile
juit al-ragerea şi mal put"ernlcă a 
oameni101· muncii - cine~·i si vir~t
nl<.'l, bărbali si Iemei - I.a tnruo
luirea exemplară a obmurllor si 
pr<;gramelor de dezvoltare econo
mlco--soc!ală. la destA.s:.11·cu"e.1 unor 
ample a<:tiunl de înrrumu!>~\..'lre sl 
goi:p0dăm1re a or.('l,şe)or !i l !>Stelor 
tării. Dezbaterea aprofundată a 
pr<iblemeloi- i·n ~1d-unill'l'lc cetăte
neştl. Ia in;tilllJll11He ou ~dldaUl. 
propunerllJ.e şi su~eSti 1 I.? făcute de 
alegător!, so1"1tiile .adoptate asigură 
o partid,pare şi mal largă a oame
nlior m~ii la buna condu<.'et e a 
localităţilor, l.a aul.ogospodărirea lor. 

Expresie a ci·eşterli c.>n~inue a 
ro1l.11ui oonducător al parlidulul. 3 
odincirli demoonatiei int~rne de 
pant±d, Conferinţa Naţ1-0'lnhi \'u 
pri 1ej-ul o ainali:ui profund fi. com
plexă a stadiului re.'tl l zăAil e<.nstruc
Uei soclalislie. o anrm;11·~ lucidă a 
posibilită:tilor wc isten le oeotru clez
vol tarea pe rnal depm"te u \ării. 
precum st • st.nbili·1·ea căl~dr 
<:el.or .mal ooecvale l)erl.tru 
rewlv.area p1X>hleme!fJr con-
crete ale edlr!clirll ei ~"<>'noml
ro-sociaile. Ca intotde.rnna. în ma
rile foI'wnurl din ultimele două 
dece-nil. şi de această dnlu se v-0r 
dezbate ln spirit crllk. de ex1,tentă 
~i prlndpicilltate comunist;\. ra:ili
"li.rile dobmdlte. dar si ncimolinJ
rile, răminerii'le în Ul'Tllii. se v<1r 
jalona. iJl problemele ma.ior.? afla
k La ondfnea de zi. <llrcclllle de 
ac\,iune pentru on parl.illul nostt·u 
c:omurl.lst ·să-sl 'indepUneasc11 <:u Cer
mil'ate lstol'.lca sa mislune. M isiu
nea de a oonduce ooPor„11 r om.în 
pe calea flho-lrii unul viitor demn 
$i fericit. intr~ pnta·1e liberd, su
verană sl indeoenden1.li. 

C<inferinta Naţional!\ t1 pan idu
lui ~te chemată să dea răspcns 
unx probleme complexe ori \llnd 
dezvoltarea economloo-soclala a 
patriei noasfu."e, mersul •înainte al 
operei de construcUe S001allstă. Asa 
cum am mai avuL prlleiul su oon
semnăm j1n ~ile .revistei nl>a&
tre. la 'Primul punct al ordinij de 
:!! se a:Jllă analiza s&adJulul dezvol
t!U'ii !o1'1;elor de produi;Ue. fil Sll
cletiţil socialiste in ttencral. ul re
Jatlllor de produetie şi sociale, al 

• dcmocratiel muncUore.1tl Tcvolutio
lll\l'e., al perfectlonArll conducerii 
pc baza prlnclpUlor autoeionducerTi 
şi autogesiiuniJ, al perlectlonărli ş i 

conUnuării proceiulul rcvolltţionar 
in noua etaJJă de făurire a socle-
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tălil soolallsl'e muUilatar d dc7.vol
tate şl de inalntare a Românfol 
sv re comunism. 

Este bine <:Wloocut c.1 oart1dul 
nostru a acllonal neabătut. cu oer
severentă. indeoscbi duo!! C<m;u-e
sul al IX~e.-1. pentru de7.Yolt.area 
:!'ltensl\lă si modernii.art:!~ tortelor 
de produ<:lie. D!n lnH!a~h".<'l s~c
t:arulUi general <?1 partidului. 
tov.ar-dşul NJ.cd.lae Ceauşu.o; cu. şi sub 
neJ1~iJloclit.a ta tnon1mare. ş·at1 
adopbai. o soomă de măsuri oenll'l\ 
peclect fonarea oondurerH si pla,ni
fi<:ări i economici, pentru apli~rea 
noului mecanism e00nom!C'>-fin::i.n
ci.ar. Dindu-se \•latu orin:z!plului d 
soclallsmul se construieş~~ cu 1w
poru1 şi pentru popor, s-.a cr~it un 
sistem larg. cu adevur:lt orli(ilUI. 
de manifestare a democra~iei mun
dtoresli revoluţionare. lnlre~ an
saml.llul de insUluhi c.? (~ctionea
z;1 in cadrul acestuia. pi:i:ttc!pille 
ce le cl\ltlw.es<: polen\e<1ză eonlrl
bct io ~iec!m.1 1 om al muncii la oro
t;l'E?.'tul J).a'llrllei sooinllste, ii conler1i . 
~lte r(\spunclru'li. dă cons1sleniă 
·u(!t iunil()t' sale in aru late- de 'Pro
prîet.ar. procl ucător şi beneficiaT ul 
înll'egulul efoJ'L oonstlruc~i? al n.a • 
\iUnli. 

Pe ordinea de zl a apropi~lei 
Conferinţe Naţionale a parlirJulul 
!!SU: înscrisu si anal(za Jtatlinlul in
f3ph1l rll hotlririJor CoogrcsuJul al 
Xlll - lea. şi a Progrnmului partl
cluluf de dezvoltare ccono1nfoo-so
<'lală a României, a proitcumulul de 
perfec(lonarc a ori'anl11\1•ii si mo-
1krnlzarea. proceselor de produc1lc, 
npilcarca normativelor eoouomlco
n nanclare sl urcşt er-011 clieticntel 
C'conomico ln toate !ICOloarclc de 
acth>i t&tc. De ac;emenoo. v(.)r fi 
dezbătute aspecte ale aewoiu.rii 
economice şl sociale ecbilii>r:\te lti 
nroportlonalc a tuturor /Â)nclor t ă
rii, ale inltlptulrli program elor de 
sistematlxar e a teritoriu l~. inrlo
rîrU necontenite a localilituor pa
t1'iel, rldicA.rli nivelului de! irai ma
tcrilll şi s piriluaJ a l J>OpoTUlui. 
Fără imiola1ă. ~maliza re~ultate-

1or dobîn,dlte in u1lll\J1\ji -1rei n'11 
v,;i 1nme i·n evidenh1 deo11na ian
gajm-e " clasel munQ"1tonre. n în
tregului n<>sl ru po POr oc1Hl'JJ dc~
vol t.aren. intensivă a econnmiei. Ol'O
movarea prowesulul tehnic. accen
tuarea !alurilor 00Uk1tlve ule mun
cii in toole domeniile. .\nii care 
au trecut de la Congresul al Xl 11-
lea au fost marcau orin ~I si 
fnscmnatc 'împliniri. arn. in lndus
lrie, conslrucll I $1 aJ?t'lculttu•ă. cit 
şi in sfer„'l viet!! solri Luale. Cres-

tel'l însemnate au rost ~bţinu 
produclia lndustirlală. tata 
dlspunind in prezent de o ind 
modern5. fo măsură sii reV)l 
mai complexe poobleme de 
tehnic pent:ru toote sec~oarete 
I h economice sl sociale. Şi tn 
cultură - a d-0ua r.amurli de 
o economiei nalionale - au 
11b~lnule rea.'lfaărl de Seamă. 
(:(lntll'luat să se de-L.vol~ tn 
sus~1n·ut constru<?ţiiJe â.c lo 
soo!W-edllitare. să se fnflip 
sl.~tem.ali7.ru:ea locatltA~lo21 tirlt; 
Făclnd bi.lănţl.il .rea!Uhl11111or 

pinu acum. dezviluin.d ;ieaJ 
l~. e\•ldentllnd rell.erVele 
ConCerinro Naţională va 
r1 tentie sporită !alurilor de 
calltuUv. ioloslrii tn oro 
product.le a cuceririlor l'e 
t1!hniro-ştiintifiOe. a!lrrnitrii 
re a noului, a spiritului re 
rar în toate sectoarele, [actori 
ţAt1torl pentru 1'ea1.lzarea ex 
l'ă n obiectivelor actualului 
nal. Cu tot1i sintem ooi:.vinst 
oseml•noo tiuiuror hotin)'iifor 
IOT ro~mutl com,unJste din 
mele d.ouă decenj1, şi ceea 
\i'a propune a'Propia'la Co 
Naj!onalt1 a partlidulul \.„a 
reallt.a te vie. Si. astfel. 
SOCJalistă de miine "a fi maf 
m<iasli. mal bogată. mai Pr 
inscriindu-şi şi mal puta·ni 
demnltote. munele in~re naU 
lumii, prl.n miire\la wptelor 
<.'l'l'.aroare, prin nobleţea V'<> 
dl> pa<:e si cdlabar.are >ÎlllJ·o 

Cumunişliil. t-0ti .cetlţ~nll 
ff11 (1 deosebire de naUonall 
sbrins uniţi ih jU'l"'W l)&l't! 
mn.reTe strateg a1 i.zbinl'J'l~ 
<le azi şi de mi tne. conşUe.nt.! •i 
di·i de realiză.rile dobjnd l'te st!lt 
llini\i să le am~. să esfgme 
Iâptulre:t în bune <!Onditluni a 
vedenllor planului pe -ac."0S'l an 
întref;JUI cind:nal a hOlăririlor 
gresU)ui al XTIT-lea .:ii 

Cu .a.seme.nea gindu rl. cu 
neu sentimente. convinsi cil. 
is~arlcele holăriri oe care le
adopta. Contennta Naţ,lOn.aH. va 
m>t şi 11odnJc:e i nl?ulsu.ti m 
oobile a tuturor cetăroni'lol' 
:r.h.1„tslJI României Socialiste 111 
1>1 i mii ho târî.rea nestri'inn.ltaM 
::t1prcunii cu tnJtregul ncstru 
!;l:-ins un' tl ln juru! ~tidul 
.secrt>larulu1 său g'en.?r.i I. t~v: 
Nlrola!! Ceausescu. sa-ş!. punt\ 
ttealoa.re. talentul şi caoaci 
lor in slujba progresu!ui noeoft 
nit ni pah•iel. 

-



Oricine vizitează ţara noastră poate să constate marile realizări ale ., I . 
oamenilor muncii , fără deosebire de naţionalitate, ale întregu u1 po~or, 
care, sub conducerea partidului nostru comunist, îşi făureşte în mod conştient 
propriul său viitor, liber. independent, socialist ~i comunist." 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Relaţia cetăţean - consilii populare, 
in paginile publicaţiilor F.D.U.S. 

Pornind de Io locul pc core i i ocupă Cons jllile 

populare în viq\o ccl ălll ~I o cetă\enllor, de Io pro

blematico vastă pe care o 9eneroo16 ocost fapt 

ne·om propus ln ol')cheto de faţă să aflăm - prin 

Intermediul răspunsutl lţ>r unor coltgl care işl des

făşooro ocllvltoteo 4iorlstlcă Io publico!ii ale Fton

tului Ocmocrotie1 şi Uni\ii\li Soaiolisle - cum este 

rcllecto lă in ,,Fb:ăro" , „Eior:e", „Neuer Weg" 1tem,;,

tico orgollillor loc.dte ole puterii de stoh 

[ [ 1 Ce loc ocupă problematica ·consl1lllor 
populare in ziarul dumneavoastră ? 

2 Care ou fost temele abordote cu prio
ritate? 

3 Ce eficienţă apreciaţi că o ovut pre
zenta aonsta.ntă ln coloanele ziarului a 

acestei problematici? 

Au râspti-ns i ntreb(m1or noostre : Răzyan BARBU· 4 Ce genuri publicistice oprecîaţi că ou 
avut cea mol more audienţă Io citlţpr? 

LESCU, J!)f de secţie Io rev~sto „Flacăro"" BARABAS 

saRES Katolin, ~~ de s~\ie ~ 21:irlll 1Elo~· ~I M ihai 

ROTH, ş~f d(! s~ţie Io z.i<lru~ „Neoer Wcg". 5 Ce vă propuneţi pentru perfecţionarea 
tratării .acestei tematici ? 

Ce loc ocupă proble 
matica consilii lor 

ulare in ziarul dum
rvoastră î 

Rhv~n BĂRBULESCU : 
Cmsllh.11 populai· este puterea 

loc:.alu şi ca urma.r-e tot ceea ce pu
tem numi vlaui looaliilitilor e le
~1t de acest fapt. Noi slnlem pu
bUcatiu FronLUlul Democi-aţiel şi 
Unltâ\l! S<icl.a.tisle şi. ca urmare. 
~intern prcocupaLI ca 'Promislunne 
f-ăcute la alegeri să prlndll viaţu. 
Să nu raminli vorbe s:oale. Proble
tnotioa este. aslfel. roo.rte Ulrgli si 
trebuie i>ii aminUm în primul rind 
atrlbu\tue cqnsi111lor PoPUlare le
IOte de dez\'ott:irca economică -
industria mare. ind.l1strla mică. a
g!li<:u.lturn. U1in'leaz.ă a poi răsl>un
derUe ce decurg dl'n Te:lll7.area 
Ptogrmnclor de autoi«>sPodă:rite şi 
autoaprovizionare. precum si d.ln 
competentele in domeniile po1It1co
educnliv sl social. Observam. aşa
dar, că problemtlt!ca primăriilor 

Ancheta revistei . 
este Coarte vastă. Un primar iml 
~i>unea odaUi d. Lndltcrnnt de na
tura ~reburl lor pe care le au oame
nîl d.in comW\3 lui, lr eb1.1ri perso
nale şl mal grcu de reroh•at ~u 
IU<ll'$":Î care pri•/(!~· Îf'tl·i'~~· obste, 
el vin I.a <?c.lnsillul PoPWT. De a1c!. 
probabil şi excese ale un.ora cn:-e 
\•ătl ln prlmlh:ie un reJ de mamli 
o lvturor. D.nr, IAsînd ln " oade 
exceptllle. sllm c:u tol\l că bun.i 
gospodărire a locnJilA\i.lor. admlnfs-
1rarea spat}Ulul IO<'tltiv sau, uneori. 
reparl}Z<lfea s:1, transport.urile. 
prestllrlle de servicii, .asocia\llle de 
locatal•i, rllverse aprobări el<:. tm 
m:1i mult &HI mal puUn dlrect de 
consiliul p0pu,lar. Tribun..'\ demo
oratieî este organfultl de O!'nsWlle 
populare care se ocupă sl de in.fiio
tulrea celor pl"()puse !n ~cest ca
dru. Ţfnincl sooma de toate ace..c;
t.ea, obi;ervăm d in cea mai mare 
p.'U·te. dialogul c:etă~inuluJ ctt au
torltiitlle ~e des~llşoară i.n perime
trul atribu~lllor cons!Ullor ooou-
1are. Dupâ -cum se şlie_ „Fladra" 
ate un numll.J· de l)aUini eo1lsact«ate 
relat.iei <ietlttea'fl..autOi:itliU. in c.;i.re 
lesne de oonst.ot.at. primărlile apar 
<:el mal de.'i. precum sl mull.e Iii.He 

-rubrlci în <:al'e Caoem cunoscuta 
e."perlente deosebite 1n domenii ca 
s lstemaUuirea. recuperarea malerla
lelor, ulillza:rcn ener,S?iel neooTiven-
ţloM.l~ etc. tonte acestea r~nd şl 
oblectu1 ueUvllă~li primflrll~or. 

BARARAS BtRES KaialJn : 
Todl!el.'ent oare ar a sau eJ.te 

scc&-Orul de acUvltate al consill11or 
pepuJ.are, lncU.!'erenl de pl'(lblema 
PC care o abordeati'l la un moment 
dat - in runctle de iml)eratîve1e 
111.ajore ivite in l.ndU511ria s.i aarl
cul t.ura unul judeţ. în oonst.ructIUe 
edilitare, in sectoarele i lerbintl ale 
culturU şj viet!I iJl gene1:ol - zia
rul „ J!llore" are in toate aceste ma
nlfeşfărl ale cxtis18lţet cotidiene un 
material documentar Ilustrativ sl 
exPOnentull de o cvarletat:e sl o di
versitate impresionantă. care se 
cere POPular17.at.. Numeroasele ru
brici privind activitatea î:rilirei>rlh
d<U·Uor economice şi a ITIStltutlllor 
din subordJmea oo,nsllil lor populare 
1.a dHerîte nlvele ale organjzâ:rll 
3dminlat.i·aUve «ludetea:n. orlisenesc. 
municipal sî comunal) se sllrădu~ 

lese să reflecte deschh. prlnclnlal 
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Ancheta revistei 
t011le nroblemole ' 'iehi şi .:.cll\"ltăU! 
o:ţmcn~ lor. ca o con.-.t.JntU sl u con
dl\.C .'.I Interesului de CJre S-O l>ucu
ri'l ziarul "Elc:ire~ prlnttc c:J t 1lorJt 
sM. Practic, - urmf1nnd s1 ren"~
ti nd 1nl.reguJ oroc:es de edlrtc.arc 11 
construcţiei s~iaUste mu!Uluterul 
de?.volt.ille, P rogr.amul partld uJlll 
pentru per!ooda. in eurs sl c'"l ur
mătoai·e - nu exil.IA ~tor ·11 .1c
tlvllălil din judetele Co\'.:'IS03, Jl ir
gh ..-i, Cluj, Mures. Satu l\fo1 " · B l
hc-r. Să!a.1, Alba ele. '"U n-itl :i:il;
wh conlo;uitonre. rare -..1 nu Cal·~ 
obiect ul aten1 :el Jrti-c. •le! ·. comc:'l
tarillor. dezb:i.te:·1Jo„. ;uv.:heh:! 1r sa.1 
mL'!ie1or ro~und~ s! - mtfel. c1 
.11a ·ul „ c::loN~ să nu fie 1mplin1.t. 
<::J !actor Cl~imt"r. d namizatur. 
al mun-::ti pe to:ile p!a'.'lu1·11e. Ru
br!c..'l „rroblcmc cclii.(tmeştl şi .!."J'ia 
11orl '' 1·en(!Ctli Cc.:1 si ce?lebltc rubr1 ~· 
.J.lc zi•uului. dor cu mlj!once '>Pec1-
f1-:!e) rciul in care> c.<'ste şi se m!l
nil<''•h1 rolul consillllr :- pr oul:ire ln 
re7..Jlvirca prob'emeh r pnvind or
ganir.:1re·1 mtm<':i sl ·1 vic1ti \utur ·~ 
locultur1lor de llmhfl mn~h1nră. n 
asigurnrea deznltllrll coresounza
lo.'l~l' e~.l:lomke. socl.1l~ull ur..::I.: <:I 
edi. ~Te a t.l.lt'Jl">r 1 >C!l.it.11ilur M
r.i : cu al<e cu\•Jnt» felul ln t"J.l'e 
vru.lui program de "Jnstructtc „:i
thmnlă se re:il!1..eJlm h nivelul C.t • 
cllrul Judet. m Linldoiu. m1s i.1u 
comumt tn codrul :.lcl';tel \"l.!.1.• 
nrli probl~lfce. <1..!ti\•lt •1 l~1 
F.D.lI.S. s-a bucur.i t sl se bueurn 
de IJlleresul consl~rnl ul <.llll..vtllf), 
noş\n cnre urmii"<!!~ rub:-L.:. 1 : 
.. P.D.U.S. - frontul muncii. Crun
tul coru,tru(!licl noastre soclnJlstc". 
unde pub;1căm articolr ".:tl'C dezb:it 
şi prezinui re.aLizul'ile s·>.:lal-L1:c1n'l
micc, rcfle- ·' ind reJl,dJrilc s1 scsl-
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<l:id, unde c.>~lc <'nz:.rl. ne.11uns.mle 
un\lr c.:1h.-cU\'c :-;au oa.llK'ni. străcll
niu lor pentru n lndepllnl c-.;emp"" 
ob,c.-ctivdc p:·~1~r.unului na1l11nal .•. 
tcriiorl.al ol cun~truct.ici no::islre. 
Es\c curu.~mnatO. astfel. u<=Uvita~en 
oons11!1lor 1innul1n~ în seclurul 111-
dustricl mArl ~l mici, ni agrl~ltu
rll. in sr.:l<1rul presttirllm' de st?r
\.'.OI. în J1cth•it~too de o<.:rollre n 
mediului inconJuritl<lr. in realizn
n,1 ".IUl 1aprovlz c:>ni r.1 SJ autoiws
uun: lt.-ritur1.ile. eh: Altil rubrică. 
„F.D.l $, in acilu.ne", su1·prinde SI 
prez.ntă ~1ct.vilnle:J or~zatlil •r 
dl' mi..,<i ş. Jb!1lc.>st:. a<:tl\· „.atoo po
iitic >- CI<: :t\u.; cil prob:cmeie rN·· 
mării <.1mulu1 n11u. cu ·1 constil.u i 
iru:un~u1 cdue·11 ~I bin1: ure::ll~. • 
per1lru mun<-li sl \'I.ală. lnU$trat cu 
tcme1n:-ce cun 1:1hntc ornfesinMle. 
cu o ooncep11c m itcrluli:c;t-dlnle:-tl
cli despre tumt sl viată Cea m:ii 
recc.>nlt'1 rubrică a 1.lnruJu1 ~Elore·1 • 
„ConsUiilc populare - ridic:an•a 
mlit:1µi munc:ll ~I a vielli " renecto 
p cgn.mt. pr n puler<'n ex~~olulu1 
bint> •Jle~. pmb!eml!le trlolel aut 1-

n~m1l. rr:miCest·1le mol cu se.1mfi 
in sc-tru1·ele ccon ·m ce : aut-0apro
, .lzion.arc.:<1 . autogestlunen şi nutofi
na.nJareu lerilon.ilil i-::x1stâ desi
gur. io ~1Jrul n~Lro $1 nit..- rubl'lc! 
p~ c1re din m:>li \'e de ~;>'l\iu nu 
le ~m amirilll u1<:1. Cec.;:i ce m1 insil 
ton te c'lmun est I.! wlJn •1·1.'dacwr ilu1· 
de •1 n.•l! ci.a or<>Annnl. expllcil şi 
ouantal. cu cx~ple vt1. grMtoşre. 
wate p1 ob!emelc imPort.;mte care 
s1.1u in f •la con:.11iil -r 0<1pular~. 
pentru a oi::llndl si ntetic .sl rel<!
v.:i:u, lucld sl c nv.na:ntor int.re31Ul 
n Ln\ con.-.iruc11c '>jcLallSlă. J..:i ns
Yelul l.lrii ş1 in pmnul rind !a ni
vel tcrll<JnAI. 

M1ha; ltOTlJ : 
A\'lnd in vcder„ rolul şi I 

I.ani.a Ccmsllitlor pnpuktr" ca 
ne democmti!cc ttlc puteri de 
in vbţ.1-f>l)hUcă din lara 
1.1arul nnstru 11 acordat u-. 
problcm:1lod1 act1·1ltâW ac~tor Qll,. 
!?.l.Tlc un loc 1moortant. Pr~Je 
exlstil număr ele ztar în <:are tl • 
:Y.> publ(cc relatări - sub l '1nn& ': 
r,..p 1rtaJ. onchetă snu cnnv Jl'birt 
desp1-e ~CLi\'lt.al~:i CUl\.'lilUlor îi
larc\ despre felul cum acestea 
lndepUm•sc mu!llplefo saran1 
vl.at._• econ'}mlco-s~lali1 <i 1~ 
\th~r 

---

. 

Cere ou fost temele 
abordate cu priorita. 

Râl\'lln Blirbulcscu : 
Cele i·cteşl le din ~mPeteni 

co:ic;lllllctr oopul.are. Med!t>m 
o' 11<1g intra cet/\tean şi o mslllu 
t 1le soctonrele de act1\'1ta~ 4t 
clre :im1ni.eam în r ii.soun..c;UJ ani. 
rlor . $1 .ilunc1 cind estt• vorba ~ 
SU'itlnt!r~ unor propuneri ''4~ 
~C'. d~ actlvll.itea tlcp.uta1ilor. de ~ 
f: ~ 1 c-nt :i muncli lor . d:u· si ~ 
dbl(J~U! rc:.pccllv 1 rv.sl scurtdfa 
cull.::tl de n<'~llJentll. incomDete.Qtl. 
biTO<'r.at ;„ 4:lc. Cî.ne ci tt:!Ste revltUt 
. F'hdli:u" <Jbsen~ c:ll a1lar • 
mero3se Drl!oole sau gnlPOJe caa
vl7..('..:Ua :>ibrl.!n trairu.pnrturllor. • 
lntr(!llnerll slrăzUw, ~ sOIM!'le~ 
n\ill bun:i gospadlirh'e .ii 1~ 
l 1r. slluatia PJ ec;tărllor <le servlClll 
micile $i m.ir lle probfome ale • 
dustrlel mici s.a.m d . Nu trebllil 
in\ele.t; insă cil abordtlm orob~ 
t1c.n in OISCU!.ie d rJaf' in urma 18111-
7.ârilor cetăle:lil'lr. Swn:irele oUh 
nilor de profil au in vedere ill 
permnnen1i aceste IU<!T'Url. ~ 
nc i ntereseau\ ea p1'0gram~le. oro
mls1 unllt! su prindă viat6. 

Barolnis Ben~ Ka&.alin : 
Pome pă.rea PNtwn\loasu o afil!o< 

m:i\le <.'Jl acessl~ : „Temc.•le orlod
UU-<' sinl tcml'le de 00Lu.<1lltate". I 
care sint. a<:ele..'1 '! Not l'.ASpundlm 
cft toate. F..xistii însă, de'figur, CO"' 
m:rndumcnle care tac or.oricare. bi 
anumite perioade. pto blemele li 
deci tem<.-le economtce de cele mal 
multe ori. Aslfol d e Clresc sA ze. 
Clccliim nwH 1 !JJ leral si \'ar lat -
prin toate mod.al 1Uiţ.1le scrisului -
realizarea l';ardn Uor de plan tn ill· 
<lu.~trlc : autoaprovizion~ sl •it· 
1"1ul llorc.i. <.111 piJdă. aulof.11\QJ\~ 
sl autogcsllunea. pr.obletn:l oaUtA ... 
prHtluseJor sl cea lega.lu de export. 
Dupfl cwn c tot ~lit de Li.resc. Pl't· 
mă\l:ir;1 şi toorruu. sau in caMPIL'" 
nla de recoltare, ca problemele li 
temdc le?gote d e agriculU.:ră d fle 
- cum sunl'I intrebaree - Pl'k>!!; 
lare. Prioritar ln ~ică este w• 
ce e aclunl. acut. necesar ş1 1mpeo 
mtlv legat de om ş i de viata tul. 

• 



de mediul său de nium:a sl de spa

liul în C1<1re locuieste. trăieşte. se e
ducli ş; depune o acUvllate socială. 
ro ac<>St sens. wnsm~1or POPu.lare 
lt.> revln numeroose sarcini. Iar 

re.sa ln ~oner-01. dcd si zial'ul 
p EJore" i~i înscriu p1•1ntre temele 
mnJore pc cole lelUlle de iridustrlc-. 
.
1
ttr"icul'ur;1. economie. eduroţie si 

11wolrtmin'. cullură sl aTtă. ele.. 
Cind e.sle vorba de om. este fh·esc 
s~ \'Ol'bim şi de folosirea forţei de 
111unc.6. tlc aclrninlst.rareu resursclol' 
iocate. tlt: oreslnUUe de servicii. 
problemele encr~icl sl .ile Uuminn
tu'ul. de e::on<>mle. de cei 3R, de 
a1mer1 şl IYnnsportul in comun. de 
t'!\!l..;tructiile edilitare si sociale.. de 
~coli. te:it.re si caşe de cultură. de 
rest1\·alu! n.utional „Cintarcn 
României". de ocr<>tirea mediului 
(n<.-onJurălor. r;le Condul toresUer„. 
dt• toi Acestea şi ind\ tnuJl~ ti l 
tclc sini temele prlo1•llare ale Y.Ut• 
.-ulul ~ E!Vre". 

Mlhn l llo tb: 
tn nncordantă cu specificul :da

rului nostru ne-am a~al aten\ln în 
primul rind asupNI ec\iv1lătJi 
dcpuilt\ilor şi «inlucrârii lor cu 
mnsele Jsrrgi de ce1/Hen l tn vederea 
t1Y1.t1l"rwii probJcmelor de infore.I\ 
obşt111>c in df.fe1•1lelc IocalitAti în 
care locuiesc şi <:etăteni de nnt10-
nalil.ste ~ermană. Ne-am concen
tra i atentru asupra felului c:.im 
~o:lj1nă deput.aţli COP~'itl li le DOt>U

larc în ~10~1 Clcat·en suoorlon.ră n 
rc;;ursel0r loc.ale. in dczvollarea 
lndusiriei nitei, felul cum aceştia 
ac~loneazi\ pe11 ll'u a inclepHni snr
ctnl~e eu wom t.iril<n-lal. a oi·lnct
plllqr aut.oconduce1~il. autofinanlă
rll sl autoapl't)Vlzionării. S-n insis
tat indeapl'oapc a..„uprn modului in 
care depurn\li mr..bnizează pe cetA
tenl pentru mal buna valoriCicare 
a pămintulul. a ş:rMlnUor. in .!Os
podănlle !ndl vidunlc. pen.tru a con
t.rlbui in mal ~lire mi1şu1·ă la l<!
~tvai~ arwovwonărU eu or<1d~~c 
agricole pe pl~n local st pcnlr\1 u 
spori livrările pentru rondul de 
s;.at, 1n speci~l s-a relatat desp1't> 
.1c1Junile de tnJrumu..~tare si bunu 
g«>poc!ărire a loc.alllii\ilor dln JU
dele~c Timiş, Rrt.1şov. Sibiu. Mureş. 
Caras Severin. A rod şi Hţ.mecloar.s. 
de . ..,pre oC<llltrlbu)l 1 celăt{tllÎlor lu in
dcpHniTea pr11ounel"llor v<mlte ina
Cleuslli dll·ectle din oort,ea u 11or lo
cultorl 3i tocalllă!llor respeCtl\·e. $1 
elci s-a insistat. asupra imporl:n 1~
let eKemplului personal 31 dc:>U~· 
tulul, asupra felului in care el re
uşeşte sîi mobrtii.eze ~tă.tenii. C1·e
dc111 d tocm!lî ,pce,le repo.rWe şi 
rclaltirl şi-au ~&sit un ctou po~Hlv 
in rlndul clLilurllor şi au contri
buit la un schimb de e.->oerlentn 
foarte- vruoros tn d!reictla rezulv!'Jril 
Problemelor care sl'3U ln fata \.'00· 

Sll.IJ „. populare in buna gO.~t><>Clă
l'irc şi ndJninlştrnre a locahtoţil:.ir, 

Ancheta revistei 

3 C: efic ienţă apreciaţi 
ca a avut prerenţa 

constantă in coloanele r ia 
rului o acestei problema
tici? 

lt ti.z\·an Bărhulcsct.J : 
Un răspuns i.lntetl.t.ut in or:icente 

l: di(idl de tormula.I. N J :n·cm 
.usLCel de slCIUst [ci. Pol .mune c5 
mutte d!ntre mat~·;.11~!f' n"ai:.lrl! 
S"'1U bucurat şi se buci.:il de ah.an-
11.-1 cuvemtil. cele :>l!Si7.al.e ii'l~ind 
obiectul unor annl11.? ioel'ÎM'iP. şi 
rez.olviirl oe mfi.wrft. ~e ~hlmb:'\ o 
opl lcă, ~ prormweq,Zâ o ::x Pt.:rien tă. 
se rcPIU'ii strll'.l'll. :;l.l • cpro;deazu 
spn\ Li io benefldul c~Lliuw.nu\ui. i:e 
lntei-vlne pentru grăbirea un;')r r~
paro\il de loculnte. ;c t'e;:uhă ca
zuri mat oomJl)exe ...>:I ;:'ld <1lrl
bulrea unor loculn1.!. :.int ~eclepsi:l 
!un<:tlonarl indolcr,~1. neor!~riuU 
sau de re.1 o.redi ntr. :-:.i intotd~t
na lucrtmlilc se dc,•tnsoo1·11 ooLTh•1l 
prevedCI!Hor leAale. 5nn şi rris
p1Jn.<;u1·J intin.ia'tt>. 41)rmatt:. riun.i 
c um se 'mtimplll s„ .1u orin1im nk1 
un răspuns. fiind Ot!\'·J~ti să reve
nlm. Nu-ml dau sutrna in ce mu
suru citcn-a exemple dr ri "1vcvente 
în fiecare numft r dl! , i:~ lzc:l.:1 exis2 
tind o sumedenie dn l11L1.:!"·ent1i ~1;,;
colliţtm'filor. artl~Jlc ş1 rP.sounsul'I 
ale prlm'il.rlUor. 

'Barabăs Bcr~ K.il alin : 
Despre eflc.ientn problemalicil ·1 

n ar!icolelor nonslre cel mnl lndl
cnl .fli' fi să vorbească c1Utorli zlti· 
rullll 'l':.lluş1 puterr spune că. prin 
,;cr~"U I nos1ru. t.'fln„ihlle p0pulare ou 
Cni>,I arut.at.c CQnSider.ibi I ln re?.<il-

, 

\•&1-ui1 unor probleme care au :u·h! 
e:xll'em de extinsă : ca :lt!~ien ~1tt? 
eoourllqr che.mărUoi· la i•ll:cc~r.:-, 
;,le legăturii orMne!or outerU ei.e
cuti\•e cu mi.sete de :.:tti• ~n: . POPU-
1.ruiorea sl cuno11stelea expcrien
telor inru.ntate. dczbaicnle. susies
Ltllc şi Pt'ODWlerlle din :;iounărl 1~ 
<:el~Ucneşfl. b•lb~intt demo..raUel, fo
IQSlr~1 Judicio11si\ o .._'<ln tr1butiel <:C· 
tiitl'TICŞti bdn<>sll ş1 munc~ oa1rk.lll
că, ânlrelUlrea ceJ ăte;ulo1· la slste
mall1.area sl mcxiermznre.a l°'4LIWl
~i lor şi or8$elor din juJ~~le c~ 
<.IM'lenî de na1IonaliLal1.; ma11.h larll. 
C<J\'nsn::i. Ha11:hlta etc. Deci. efl
clenUi prln inf.ormare11. e<lUC./lTC>J sl 
mobilizarea oamettllor ln ~rebvrîle 
obşteşU. 

i\liha.i Roth : 
Este in;eu de măsurat eficienta 

.:ceşior matet·iale ouoU..:ate în zlur. 
ckoarece aria Jur ~te r~ lar
gJ s1 nu se puate exprima in 
procente sau valor. a!:>.wlu t~. T o
tuşi <tVl!m ccrtîLudlne:t cil 1n multe 
c.1r.LU"L Jnterventla ~Ull'\Jlui a :ivut 
:.ucces şl n conUibu11 ~:i h11h\ ur.;iren 
LUJor de!Jc:en~e din mitiv. t~!cn .1-

numitvr <."Oni;UH POPL.lure. tu aceas-
111 d!reclie m.,nş refe.-1 1'1 un .singur 
e11z. f:sle vorba de comur,a "!'er~mia 
hlaJ"e din JUdetul Timiş. t n nccaslii 
c.:imunâ, nrcşedlnldc Con.t;lllulul 
P~1pul.!1:-, \-VllU E!ns. C!llc L'll (lm cu 
foarte• multA 1 n I\ lat Ml. sl J~ el 
cetn~enli '1u vei11l '-~ nt.1J multe 
p1·opunerl r>enl11'U valo1·.ticm·en re
surselor locale. Am 1·~at'!l desQre 
acL>slea în mod nmlinunUt-. am ou
blka1 an~hete şl '-unvo1·biri. sco-
1..ind i.n e\'identă ce .ir out~ cişl.~ 
comuna dacă ncesle propuneri ar 
[I valot'II!<:ate Cl'cd~ll Cli tts1fcl 
contrlbuţJ;:i z!arulul nu.a [u!ît nelm-

, 



Ancheta revistei 
portantă la toate ec!e ce s-nu r f!
alir.at a'lcl. Astlizl cornaua este. prin 
valorlrlcarea apelor termale. <> 
mică sl.atlune balneară. o c~tmun l'i 
exemPlar ,gosl)Odărltă 1>! cu o viat:i 
ooonomid sl soc!ald foar\e dez
voltată. 

Eficiente au fost :,i a-:iclletele o u
blkate de zku'ul nos',ru despre 
alatilv ltntea deputaillor dl n c•,m11-
:1ele Ţării Bî.rsei. AC'eSlc anchete 
~ avut import.anta unor s· h :m!:>uri 
de exporlenUi foarte V!i.loronsc de
oo.r-ece u.m oferlt dl!Pulatllor. orln 
ooloa.nele ziarului. oosibillt.ate a să-st 
ex.prlme cuvin tul PI I vlnd d Uerltele 
probleme cu oare ~ .;onr1'Unlfi sl 
să-şi exprime opinJHe despre mo· 
du! in care r e usesc s.i lP r ezolve. 

4 Ce genuri publicistice 
apreciaţi că au avut 

cea m'ai mare audienţă la 
cititor î 

Răzvan Blrbulescu : 
Tot ce est~ bine SC1 ls are efi

cienţii. De multă audJenta se bucu
ră pagina „Flacăra la dlsPozltla 
dwnnea.voasb'A ". unde ln~o sl S<?· 
slzătll şi propuna-1, ş! s<>lutll si 
rii-.pun$uri la apel .i:.·i:e re vJsfeL 
Cite probleme. aill.a v~tă. F.ficlenle 
a-.au dovedit a fi 1>0f;inilc o rlvlml 
experienţele valo1'0ds..: m 1n.nterle 
de tn.fl"umuse\are. ~os;>..)()§rl•e. re
cupera.re. eoonom.isire a ~ncntiei, 
a~rioull.ură. V d r epet. de .nol. Je 
calitatoo scrlsulll! nostru. cl<!'Pindc 
şi răspunsul consiliului populai". 

' 

Trebuie sd convinit.?m. ilc c.i ule
dourllle sin~ cuprlr~e in,11·- un rold 
anchelă. fle fn tir-ur grupaj, notă 
sau interviu. 
Barabăs Beres Knlolin : 
Cele c.:ire si.nt lctt<:l.? ele viai.li sl 

act.Ivita~ omului. odl·llc1oanl I.a 
morele .act al crea•tel . J czbatcr i lc, 
mesele rotunde, anchetele, com<m
tnr iltc politice şi a rli ci>l\:le de ann
li2"1, inti!n •lurile. ş1 nu 1n cele ,lin 
urmu rc 11ortaj u'I . OanHi11I1 aş1eaută 
să fie prczenti nu do.ir 111 r~:ai!lle 
lt>r ctv muncă. la st:.~vlc.IJ in u:-lnll. 
pe cimp el sl acas~. in lntJrml:ilea 
kit'. c:ire nu c dcloe :iuplll de a.ceea 
a locului de muncii. Dl?d 0"81 mult 
surle i. mal m111lă culoare, mai 
multă smcerlla1e. 

l\Ilha i Roth : 
După părerea noo..otrfl. e:en:.iril.;-

publlc1sti-ce cu cea rr.nl .nare :i u· 
dlenli1 la cititor a u !1s1 .-~>rln
jele şi anchetele. Aceas' .i de<l:lrL'{°<-' 

s-.ii,u reterlt dll'cct ~:i i>:obter:i"tc 
diJ1k--0 locali tate sau !!l~ si ,iu 
1·eus1t să rt!flootc viu. d:: .• unk, D<'r
cutnnt mod ul tn cari! ~onsiliile 
PoiPUlare. de1>utatU sl <.-.,tt.itcnli con
b'I bule ln rezotvm·oo u1'0blemel<1r 
obştii. la dezvoltarea ~onomk.'.I si 
soclală a locoUta lilor. 

5 Ce vo propuneţi pen
tru perfecţioflorea 

trotării acestei tematici i 

Rll.zvnn Bd.rbulcscu : 
Un luc1·u pe oa:-c ni-l pmpunem 

mereu, dar li uităm une .u 1 : sil re-

venim. sA tnslslăm Din!! la r 
van~a integra:ă a unei or'>bi~ 

Bal'ah:is Bercs K ublln : 
N1ciorlnlă refleci.c!tg.} in 

scri~fl si chiar audh>-v!iualil n~ 
fi mai bogată decit 'Nt\a tnsllet. • 
de dori ' . ne oropuncm <;ă SCl'ieai 
h.>:i le materialele Juo1 .! oomen1 '1 
lrnedial.6 lor vecl!'.11\!uie.. 1.•1• mal 
bine. 1n.n.i d1·ept ..;1 •. lll"l. llclplaJi 
tdaca PoOle Ci SCUUllă llt:E-f;:\IA t~ 
<:tilcarc o corectitudl.1d · rrhlt DiJtco 
t ru a spune un ude·:~1 ). Rut._ 
anima deci cll ne d oi·lm <>rticole " 
nuneri.alc rles01·e Ortl <11 v·~I' ctt 
m t .adcvărale. 

.'1ihal Rolh : 

Nu cred cil ponte fi vorb, de o 
perfecllonare .i lraUh'u ncest~1 o~ 
blem:iltcl c1 11101 mull i.fes1>.-e Q 
cborclnr<> ;i acestei ~enlcl l'a el! mal 
vie. cit. mal slrins i~~i.to Qc rt'2U.. 
t:lle. A vlnd în vt!J..:1·e c>j. dlllJI 
ale.ge:-Ue de depulatl i .1 oonsllmt 
populare. in actuoln le~lslnturt 
n::live:iza ln orC!!lnele l\!Gnl" de _,fat 
CJ:1rt.e mul li depui.el li oo- h u cant 
w~e~tr1 munc-l eb1"e •1.1uă ne Dl'"Qol 
punem cn n rln maforlulel„ li~ 
sli-1 sprlJLnlm in ncl1Vi1Te.1 tGr 
pentni a-şi inde.-,.m! e J succe1 
ma nd:trlul incrcd inli«l. Tn1P.>rlant 
este să re.flectl\.m in mod viu lt 
oon\'1ngător felul în cm:e constlill* 
populrrre şi de-pul.a\,!! r~ al li 
achUe de sardnlje tor Î'l noua 
clap~ de dezvo1t.are o t.\t'il. felat 
in cure isl Ol'lenteaz.'i 'icllvltaiel 
pentru re7.Q!varea problemelor bao 
portante ale localllAttl.:>r. alît 111 
tărlm econom i<: cit. $1 oint;Ja:. 

I\ nehetă , eal:i,.atd de 
Mileno CO~IA.R'lllESCU 

• 



Cum rccunoaşte1n, cum evaluăm, cum reahzăm 

HICIENTA DEMERSULUI GAZETĂRESC ? 
..) 

Inclic'r s~n.:.ibil :il can
tnăţii 'i wlil~ t.ii mun
cii, în orie~' dumcnin 
de' activi t;:slc, eficientu 
n n,tilui,• ~ pr:.nlru 
prl-să cl'il -ri ul cel rnui 
e:xad de ~Pt'f'<'ll'r<.' a L'

fortului ci •p:.1s, măsur:i 

irnplinitii rolu lui d~ 

inrtllă rcsµommbilit::l tr.
polilică, s"cialii, cultu
r.ală, ce ii re\ mc in .rn
cietalca nuJ'>lră. Des-

pr<> (>ficicnţă am \'orbit 
nu o dată in pagin ii<> 
revislC'I, problem<! I ă
eîncl pa r t t• - prin im
portanţă, prln continua 
"n actuo11btc - din
tr-un fond tematic 
de bază, dinlr-un !>U
mar permanent Dezba
terea ca.rre debutează în 
ncest nu mJir, prin con
vorbi rea cu Dionisie 
Şincan, („Scin h-·10-) -;i 
care va c .nlinuJ 

TC'Unind opm11 ale 
mai mul tor <'Jlegi. clin 
presa ccnlrJlă ~i loca
lă, îşi propwle realiza
rea unui schimb de P.X
pericn ţă cit mai amplu, 
cit moi argumentat, C'U 

un caracl"r nemijlocit 
practic, de Iueru : des
c:i f ra rea căilor e ficien
ţei demersului gazetă
r esc. A unora, desigul', 
dintre nenumăratele 
posibile. 

Dezbateri profesionale j 

- Cind vorbim desprr i\cli vUa
lu un ui om , a unei inlrcpl'inllcrl. 
a unul st't'lor de luc:ru etc„ cinil 
lncerrăm o evaluare a aces~i ac
lif"ltilf I. ne r eferim lotolde:iuM t>i 
l:i ftlclornl cClcicnţ&. Care cslt- at'· 

tcpj iunca tenncnulul. iu cav.ul 
ll1unclii pze.tăreşli ? Cum ~e i1oatc 
rec11ooaşte, cloUlrl ? Cum se p oale 
realizfl '! 

- NoUunca de cf.clentă s-.: \c.a
li/I. in -;peci:il. de t.J'era CC•JJ»micu
lul. nre d.itele ei soeclUce. conc1·e
te, mdsurobUe. 1>..'ll!Xlblle. Prin ex
tens e. ins.A. ~est raport dlnlrl' e
Ceclc 1 mărimi C(.'()nom1ce a aluos 
f ,1 fJe Iolosll. din ce în ce mai des. 
şi tn alle sfere de acllvltaţe. m.1\ 
,.tlulde'' prin structuro lor sensl
bllli - cum este ş\ coo u muncii 
1uaelfi.reşli. de 1>lldâ. Si~ur. într-un 
C".a ca acesl'1. nu \'om outc::i o~
ta C'J cifre. cu canlillitl. d \'Om 
recurse la corcspondentt- ncceptnbi
!c ~ ra:t"l'. duoă plirerea "nea. trc
t.u te si\ le prroi71'rm de 1:J incepu
lul di:wutiel. Acc~stl'l proc1zare esle 
~u a!it IT)'li necesnră cu cH ld~t>a 
dl' etîcien1ă o mat.erimulul C!airelli
rl'!'IC !')<late n o.bord.-iti\ b1 cel oulln 
cfoutt l~ IQ7.4!. Prima : clictento 
rr.:iter'lllulul !>lnbiUli\ prin cfo<:lclc 
d recte produse tn realitatea h 
r re se :uireseaih A d·Jun : efi
cienta materialulW cvaluatU orln 
nolclt? prooril arestul.a, soecl!ice. 
de calitate. de măiestrie. nl căror 
erect in rnalflate lX'ate ii S('Ontat 
prin tormore.-i ele ~nv.in~w sau 
OOnstrulrea sl roccmstru!Tea d2 ati
tudini. într-un timp ins!i itrcu ele 
eetermin;.L 

- Vă propun sii dclaUcm , să I c 
1111\m p e rind. 

- tn prtm;i IPQsl.azO. h;Cl·urn~ 
m! se par a CI deiJtul ~ simple, 
l)t-ntru t'll. in ~ru.amblu. cuprinde 
m;sterlalu l c:u adresă eeorv>micil 

Interlocutor : 

Di o n i s ie Ş IN C~ N 

snu socl..'lll\ d :r«til. arirumenlind <"J 
de.te concrete. con'1r<>1ab1le. urmll
:lnd. printr-o an.:lllz.I\ r>ro st ('(.nll-:i. 
C'I schlmbure de ot.1lunc snu o tn-
ărlrc a uncia existente. E!lc.en\ :i 

• IJ'(' aici erect.c vnlorlce moteri:ll<.\ 
.ioclole /avorabllc. concrete. ooale 
li sl~blUlTi cu nwxlmA o::"t:cizlc. Tn 
J doua iPOSl.ull. lucrunUc sînt mal 
ovmplicate st căile ocnlr..i evatua
re-i ei CQrect1'\ prf?'.dnlă un gn~d de 
Jlflcul~lc dl!'!>iul de p1·onuot..1t. 
Nota de subiecl.Msm în stahlllr<m 
eficientei Joaca un rol ~re nu t>stc 
.ll<'l el d l'.? ncgUJ'lt 

Dnr. sll pfirăirim <:Onslde.ratlllr de 
•>rdm general şi si\ ne oprim pc 
terenul mnl ferm ni replelor Sll 
lut.m. de pildă. ~enul pubUcii.t 1c al 
anehetel şi . d in sfera el. pc t.-ea de 
:.chml şt.llnllllc.'1 - lnvestisuiţln 
rore-şi propune sfi anull7.eZI! mC<'J
n l<>mul ot!tud lnl!or Jn prorT\()vm'<.'lil 
nouluJ în sp:11l ul lndu.slrînl uluJ. 
Deci . .aclivll.ateo ştU rt tlflcă lil'Ondu 
li. O, care jnlrll in obiecliYul unall
zui şi ansa mblul e!eclclor e1 I.avo
rablle asupra m<>demi7iirii într-o 
u;.inii, de exemnlu. sint. 1~oortate 
~onsl.ant de catre rePOrter la tuta
lul eforturilor sUm\Jace desnisurn
k în .i<:~ unllatc. Si~-. orocc<.l lnd 

~Şll . al.tl<>l'ul urmareste să nunl\ in 
lumină efJclent:a adh'ilăt11 sL!lntl
r .ce n oo1eclJvu1ul respecl!v in mo
dernizarea u7.lnel. Reuşind aceaslli 
~rCor:mantă. orinlr-o d ocunwntare 
i·11u1r0Ml1. printr-<> infonn:i.re exoc
tă. rep0rterul şi-n renllza! numai o 
parte din munci'\ - a re!Jecia.t o 
reallto,te care. cvenlua'l, ON.l le !I 
datii ca exem plu ~uo ele ur mat 
Depăşind lnsă ~cc!>t stadi u ol l n~ 
vesll~llel. plilrunZind mal ndin c 
in spaUul nUtudfnilur. relevind. 
prfa intermediul di3logu1ul. :ii o-in
CrunUi.rllor de ldel etc:„ dJlkultlllUe 
ne care le-Q\u lnv1ns sau le m::il au 
de fav:i.ns interlocuror li Iul oontru 
:t declaosa lnltlallve. pentru n re-
00113 nol idei const;rucllve. oen l.t'll u 
stlmulp SPlrllul cre..1tiv în <tnsam
bl ul oolectivulul muncilore<;<: ni u
l.Inei pTlnl r-o lo~rgll dezbali!l'e me
nllă să mobiUze1e la actiune ener
c u şi cxperlcmta gcner âlA. st 115~ 

n-.ul dep.yle, ancheta re.merUv(1 isi 
rr.tu.njesle oonlurrul îşi oropunc- o
biective desclCrtibtle in insllsl des
l<lsurare..1 el. nu in m od (leclarntlv. 
retoric. d pro.cuc. 

- Ceea ce inse!Ulllll cll d emer
• ul publlcislic devine eflcie11t. Cum 
se circumscrie, concret. acc:s~ atrl
llul ~ 

- EI1clc.nt.n :tn<lh('tcl. duDli opinia 
mea. trebUie căuLată in ocest plan, 
superior. al dezbaterii. Ef~tele ci 
pol fi citite nu ca un total oal''.!

Qr<! ci ca rezultantă oomple.'(ă o 
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mlileslriei reoorterulul. datclE> el 
esenţiale rilnd 1·cprezenL1tJ<! prin 
obililalea dlialo~u1ul n~rtal. prin 
competenta lui. p1·ln concit.I.\\ idei
lor eXJprlmate dună o ·;ele~ric rl
~w·oasă a )or, prfn capncit:atc..-a de 
a nrezenta do7.at. 1ntt'-un h\Od per
somil. origmal. aresle ide„ într-un 
cres<:endo .'.IC<)rdat subt.ii ca id<'en 
domlnanHI a .anchelel. Tou·1~ mjj
loacele 'ele pen,."\UlS!Ul'le i:.in.etc:i1'!?3Scli 
ale repor lcnllul. i nlră fn tictlune 
<.'(>njugat!'i. in<'c'oînd cu '>Criitul'a. cu 
limbaju'! : cu orljţln.ali latea eor
sh•uctiei generale a invesliJ?ulici. 
conslru<:lie in care con lllct.ul cie 
natură umană Ccon.fllctul interior. 
n! omulJ:u l cu inerţJNe proorll · cel 
exterior. cu lncrtllJe allor:i. ctd 
iese ~parellt din !>!era •;fJinUfi cu-
lui strku abordat sl evolueaz1i in 
sna1J.u1 structurilor de .m11n alilu
d lnal. icont.lnliind .cu canadlalen de 
incitare pr<u~ra.matl:i lucid. mai 
mull ·sau rnaJ rputJn s ubti:3 cn re
prezenl'anl al opiniei puotlce .• -ct:n:e 
s~ interesează de ot·ocesu1 model·
nlzării. vrea sli aile dar să si in
drepte. spre impllnlrea intcres~.llui 

genera'l. o inlT~li 41cl1vltate 
'l 

- Slrur cA in gazetărie (Si nu 
numai tn gazetArie) nu 'ie Po( ofe
ri. dec.I nlcl solicita. relcte, !ormu
Je ma~mailce. Care consideraţi to
tuşi cA sînt, cli ar puWla fi. clUe 
elicienfel. mijloacele de realir.nrc a. 
accste1 ex.igen4e cleMnltoril muncii 
de presA? 

- Toate aceste mijloace sinl ale 
talenblllui ~azetăresc aulenllc. Ca 
număr. ele nu siol Ilnite. oulela lor 
este tot atit de generoasă .:it a !.-.st 
de generoasă 11atura cu condeiul 
ahgajat înh:-o .ssl.fel de intreorin
dere. Ele pot fi enun(.atc. <maU7.a-
le. descitr.at:e în oricare all gen ou
blkiS'lla. Nu POL fi i'ns.usit':. duoi1 
ronvingerea mea (deseori o?lt> sinl 
mimate, e adevărat.. oot trece Cbern 
Cee.!I tee .nu sint, dar .asta P..~te altă 

Po\'esţe). cum se insuşeste o 'teh
nlcă oarecare. ele sini ::omoonente 
i.nsepanablle ,aJe ~cec;teî n<?Cunoscu
te dar palpabl1le. prin maţei·jal ou
bl110lstic izbutit. calităţi <.'t'e.al<Y.rre 
- talentul. Eficient.a este. d~ct. Jn-
1 rmsecă mijloacelor munei 1 l!.il?.el(l
reşti. tal<mtului ~zetăr~ . clllle 
de ob~Lne:re a ei lrebule d'i,u late la 
flec.are condei în parte, in inzes
Lt'are.a acestul condei eu <:S~lcila

te-a de zbor. In a.fiara 011imo1·di<11i-
1ălii talentului. nu el<'IS~ eficien
Ui. ci vorbe. 

Convo1,bire t·ealiz::iUi t,le 
Cri<Jtina DUMJTR'E;SClJ 

La Petroşani 

„Salonul de toamnă 
al umorului" 

lncepi11d din acest an „Sa
lontd de toom111I ul umor1J1hcl" 
de la Petroşa~1i, I radHlom,ală 
i11 t.i111!rc a mfm;ril.or Văli Jiu
Lwi cu gTo,,fi.ca umoristicei l'O
mcincascd. mantfesţai·;: c j u nsd 
la cea ele-a XIC-<t cdlţle. a 
fost patronat _,, orgrmizat de 
redacţia zia ruhti „Steagul 
roşu '' . în colabo-:-arl! t'tL Co
mitcuit m.unîcipal de cu.lumi 
şi educaţie soaiaLlstd. VeT11isa
jut expozlţiei a cr:u(. loc du
mhlkd, 22 noiembrie. i-1~ foa
U!ru l C1isei de cultu1·d a sin
dica.telor din. Pi!ţrvşaui. 111te
ora1 organic Fest!vaLulu.L na
ţfona I ;,cinta.rea Ronuhtiei", 
„.w.(onul" a cuno11cut an de a n 
un succe,q tot ma! lna re, fiind 
tot mai bine ,apreeiat de 
public şi SPeciollşti, 

Edfţia 7987 n „S4tonul14i" a 
avut ca. genenc „E.r«rcifii li
be-r alese" ·şi a Teuni't 105 ca
r icaturi dfntr-u11 t otal de pe11-
te 150 s()sUe din il,1trea.ga Jara 
pe adresa organizatorilor, pre
cum şi peste 50 de -numere 
ale gazetelo r ~aHrlcP. din in
treprfnderile miniare, di n Va
lea Jittlu.i, afişe satirice p~ 
teme d e prolc'!Cf la muncii, 
desene cu coniln1tt satiric.. 

Printre cei r.a rc ati e..rpus 
in aceM ai1 se ·1u1mriră grafi
c-ieni de 'l'enume naţional şi 
intemational, cu110KC11'ţi publi
cului !:arg d in. pagb1lle 1evis-
1e1 .,Urzica" $ţitL ri~ celcrla11e 
cotidiane ş i per iodice centra
le şi locale. Este w rba de 
Octav ian Boul'. Anti>n. Dra-
goş. Pav el Con.stan,tin. Nicolae 
Mfrodone. Adrum DrQDomi-
1'cscu. Millal Pinz<i ru-Plm , Oc
tavian Covaci, Po1nplliu Du
mitrescu. lon Ra r!>u, Mihai 
Barbu, MUtai :\totei. V iorel 
Corodescu-Cov. Co·11sta.min 
Tudorache, Cri:stwn Vecurdea. 
Nfcolae Viziteu. Nionla<J Ioni
tă. Octa.via1i And ri>nic-ilndo. 
Molnar Deneş. Gcoro>? !licu
rici, Ştefan .Popa-Popas, Flo
rin S1LŞLnsM. l<U!tt Grl)~.a-loon, 
Horia Orişan, Pam.fit Horod-
11ic, Vasile T:mrnleţ. Silv iu 
rrurcul_eţ. V1roU Militartt, Va
sile Criliţ<i-Mindră. Nicolae 
rien.oller. Doru Olns-011 iocel. 
Mihai 8fta4, ~adu Ia ţc·u . 
Vi11cze La.szl-0. NlcC>IM! Ale
:rn ndrescu. Miro a Diriul-esc11 şi 
alţii , căror<! !i ş-a adăuoat irn 
omp de pionier i, membri ai 

cercului de cark,l.lură al 
llJ. genera.le nr. 1 difa o 
Petrila şi ora.J ic ian.ul Ri 
Twardoc1i dJn R. P. Po 
care -recent a fo~t oaape 
VăH J iulu i, a l <:iarl(Ll!l· no 
ca mesager a.t zian"lui „ 
buna RobotntcZ4." dfTI Kcrt~ 
wice. 

Dată. /iilnd i;a Litatcta de~ 
!>Ha a erpona.ta!.o·r, mbhl 
ju rl,u1uL preztdat de redae&o 
rul şef al ziarului ..S 
roş-u", Sim ion Pop, ·Şf. a 
in componeJ1fă M 1prof. Cor-. 
llelia St4nescu, prc1edl1111le 
Comitetului m u 11icfpal de c.i 
tură şi educark şoclalfşt4 Pt 
troşan.i, actorul George 11_., 
hătţă , ziaristul Dragomir M 
din de la zun"'J.I .,Schitela 
'Tlj?retului", po~tul l i ziGrl;lt 
Vlol"'et Sfmpetrea1i şi i rrg. O 
ne1 Bu.rtec, !ngf11er şej Ja. 
Combinatul mlnicr "V~ 
Jiului'', a /ost 4!lo11u·b1t 
o rea. 

111 urma d$liberarUor, 
fost decernate 1JT1nd;tot1re 
dl.stincţii : P remiul l , 
ulan Andro1~ic-.4mlo; 
miut al 11-ka, Mlhal PilllSe 
ru-PLni ; Premiul at lll -W., 
George .Llcu.ri~I ; PremiUl zte
ru/uf .,SteaguL ro11u~, Gaze
tele .satirice afe lntreprJndertl 
miniere Luperd : Prt"miul I•· 
treprlnd erii C-Omerciale le 
S~t Mărf1Lri I 11du.~lri4~ cffA 
Petroşani : Dragoş A'l'lloll: 
Premiul Comblna:Lului ,„.,,., 
„"Va.Lea J iului" 11e11trt.J cel ,,... 
.bun afiş sa.Orie 1>e teme cU 
protecţia muncii. Adtfa:n. Dnl-. 
gomire.scu : Me11~·luni : Ria4ftl 
Twardooh (R. P. Palpfl4.) fi 
grupul de pionieri de la ŞţOCS• 
la Oe-rt'erală rtr. 1 ?ctrUa. 

Salonul &-a- bui:urnt de o 
largd participare a pubHculut. 
fucc'i din p r ima zi, '11Um4rd, vi
z:Ltatorilor 'l'idicfndu-~e la 4• 
p roa:pe 2 00.0 ! „ 

T ot in cad'rul manifestdrilor 
prilejutte de salon. ;:iartatlll 
Dra(l<>mir Maod ln şi poc&td 
VToreL Simpetrean s-au fn· 
tiLniL cu minerii de la 1tJtn· 
prinderea minierii 11etrUaS1'd. 
unit:ate nou lnjiinţatd hi 
Valea Jiului. 

Boraflu ALEXANDBV.SCU 
redactor la Z1arU1 

.,Steagul roşu " Petroşani 



Fată în Eaţă două ziare 

O temă prioritară : 
PRODUCJIA DE EXPORT 

11p1I cllm bine se c1moot.1c. participarea Româ1iicl la dl11izi1.mea. 

D lr.t;•:uarională a nu.meii rlp1cint-ă , iii etc.pa cithU1.IJ. o prlo
rllal1• r.bsoltuii i7i slrato(lta pl.'nerală de dezvoltare economfco
.soeiala a fiITil. o prioritate care sc 'l'ealizt'«"..i', lnlr-o larad 
mii:rurd, şi prin pr1m10l"1rt'u utwi comCTJ exterior actl11 şi efi· 

ritnt. Fdrd o actl 11U'a.te ~Otn(!J'cială l ntl!llsă ~i cflver.sificatll, capabilii să 
o/ttrt! c11 rrcmli>llt1tâi11( p1od11se inart. competiti11e, ta 11iv<!I 1non.dia.I, 
de11i111• prat• t1c cu neputirna accesul la resursele dr. mate1"h p rime şi 
l'1111roiit de c.'<lru n.1>em 111iv1:>ie. I 17171orlul ace.gtora tace oblfaatorlu un <.>:1:
redau1 c:mnercllll in $l<1ra stl-1 sus/i11il, exp<>rllJI a1n1.,ilt1tÎ/lld\l ·$e, qeoi. î11-
lr-u•1 obltwllu prlorita·r , iu of a ra cilrula nu poate f i coric l'ptttn ~iăzl 
aatlrllaiva c•co11om 1ca. 

Do atei şi preocupaTea co1ist<1r~td a conducerii noa.srra de pattid ~I 
dfi arDt, a rova ni~ului l\'fcolae Ceauşescu, p entru reo·liza rea exemplară. 4 
pl0ductl1•i de export, pentru /tt>rGl Pc la t ermen şf în condltll de l'tlaU4 
nillQJle ~ imreg11lt1i fond d l' 711a:;jă prcudzut in contractele cu partenerii 
erurni. J\1d:.-urilc de stimul4rl? materială suplimentaTâ legtjerate penJm 
Producţia detllnatd el"pm tulul li pe-nlru ocUvitalea de ~-Cp!>rt in ge
n#rol su.blrniazli . o dofil utai 1f'i1tll , in~<!'m'Tlătatea deosebită ce .~e ac1>rr1ă 
ilet'Jt11i .t-<'Ctor <le ac froito t e. 

FdrcJ lndnici lă, cmcorn.1 <' puterni c i n n('lfla7itaflla itf\enlnlă, p1·e:ia 
ca11iralii şi IOL"ll lU, mdfotel1•T.·~·~hm11c: au tnscris la loc de Jru n.te Mi age rtdll. 
~r1mc11pllrilo; li>r t·ot14ienti şi . rroblemaţlca ac;Hvlt<îţit de comerţ e.rtp·rfor. 
i
1
1
1
1 P>'lriuu Nlld a 1,rQdurţ;c i cc r.ir111>rt. 'fi;:t1e cJeaiJrm,~ sit ril-'f oleşff colec-
ltc <Un lthhnelc hmi alE> pul1licaţillor noastre spre a ~<! canv lnue cii a

t':!ll$ta a r1Pvellit, şi pe i'>u 'll1! drt•ptate, o tet/lă pTioritarcl. C1~m se ref l.ect(i 
o~easia p rnt:l.l.c rn contitm!11I go~c tclo7 „VflTORT:1L" ~l ,.VRT~'MEA 
~OUA" 1 Aşadar, 1:: dc.ud publicaţi-l ce apar ill ;udeţP sltUOlf' la tna-re 
dlsranfn unul de altul , îri zone df/l!rite ale 1ării, Mehed lntl fi, respect112, 
Va,lui. cdTora. ln.m, in ce privt>ţte prcducfia de export, le rer»ne o pcm
dert aprE'cial.rll1f î n tomnrul e:cterlar românesc. 

1 Nu-i prea departe wemc.a mea aouu " - ti;atâril sistematice 
Cmd cele două judete - Me- n problemelnr ,pe <:are le lid lcll l'e-
hedinld SI Vaşl,ui - dlspu- allzarea produ.cUeJ do export 'in ln-

nu tle u e<?Pnomfo· o~domioonl treprlnderUc rep111blicmnc şi locale 
grarfi. !n anii e<;nsfu•uc~iel soci.a- dtn cuprinsUJ judetooor l'espe<:tlve. J61e. ou cloosebh·e 3n u1Ume1e dOun Fllndeâ. de ia l tull(! Tncoac~. ~-

:<-1ecenJJ, Pe meleagur!Je lor s-a e- r>r«ipe că nu ex:istu număr d~ ua-
~lcat jnsii o industtiie vuternlcă. 1.et.li în care să nu n irollruL. oe a-

Prim ran g. a onrei fui.mii a tre- c:caslfi tamil, cel pu\1n un a:rtwo•. 
L de mult hotai·elc tărll. r~te su- Nu s-.au ln.<>IHull r ub1icl soecl:ile. 

~ent sâ amlnlim de v.gl{Qanele eu titluri ~liSlllc. ca in :lile publl-
T ll\arfă ce pleacă de la Drobero c:atll. dar materialelor din acest 
b~~u-s~werin nrl de rulmentli ra- domeniu li se consacri\ ln ~enere 
'~ti ta Blr~d-. Cu 1ohl1 expli- un loc central. de regulA ln orlma 
F~na, dt?"CI. ~te.ntJa ce o acordt'l co- sau in a dou,a paitJnA. fiind bine 
eg.i1 noşt.l'I din reCIQCllile celor cv1dentt.ate din ounct de vedere 

l.lâ ~I.ele - „Vlltomil" şi „Vre- gram:. 

2 lmportantia wn!erilă ele cele 
două redac\11 woblematkll 
exPQrLuJui este reUefaUI sl c.le 

diversitatea de genuri publicistice 
la care se ape!e."\Zfl pentru sustlne
rea WlUI ospoot $$\U altul. E dl·eol. 
<!ea mut mare Crecventâ o are arU
~olul (de mmllzli sau info.l'mlltiv) : 
apn:r, însa, şi reportaje. oonvor
bhll, irnldurl. î t1Serrmar1. N u lllMeşte 
nlcl l.nformaUn. concisa, ~a oplecL, 
lmleusebi iin paginil~ triazetei " <lSJ-ulc
ne. O s ubliniere aparte pentru i:ni
lialiv.a colegilor l;everilnenl de .a t'e
aliza, m intreprinded eu <> mare 
pon dere ln producţia de export. 
pagînl speciale. cuprinzătoare ca 
arie tematică şi. în plus. bine Uu.'>
trale. 

ln cele doull .tl3zele. dar ms:! ales 
i'l'l „v morul ". isl găseşte. tns~. orea 
pu~Jfl toc cuvlntul fact.ortlor de 
tftspLLnderc. al stx."<:lalişbtlor. Re<fuc
tor lt conscmnear.fl adesea tOPhtiTlc 
lor. nu intotidentma ou disOOJ'llii
min~aj cuvcnll. dar e cu tot ul alt
ceva, Cl·edem nol. ca el si'i sl le e~
prime nem!Jloclt., in arllcofo oro
prii J\'preclerJ le lnl:r-<> cllcSUune 
sau -a!la vor purtl.a mal putin Qe· 

cctea sublectivbmului. iar anf,aJa
mentele, de care. sigur. nu vor mai 
!'ace abuz. llte.l'ă de l~ l.rnplic.a

:re<1 Jor va rJ mai p~1lemid P<)ale 
şi pentoru raptul ci' se var simtl o
bllguu să-st l'esrmct:e cuvin:tul as
temu~ pe hirtle cu proprie lor mi

tn ă. Verha volanţ, scripla manent ! 
$\. lucr:ul cel n'l3i lmpol'1ant„ el\.1)e
:rl~rtla pozillvă a SJ)eelalisllior dln
ţr-o înu-eprlndere truntasll poate fi 
ut.1lă ti>turor celor ce I ucreaeli în 
ck>meniul producliel de e."<oort. 

3 \şadar, „Vlltorul" şi „V re
mea nou li"' oo~cră un Sl>ll
t lu laTR problellklt!cli eXl>OT-

tulut. Cum este folosit tnsl 8Ce$t 
spatlu ? Slnt tnit.ate as)>eC'tele cele 
mal ;importante. e.'leJ'l.t!a.1~? Sl cu 
ce modalltâtl oubllclatlee ? 
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Cum crn sl normal. la ap:irJţl.a 
unor documente orienlativc in a
cest domeniu. cel<: două ~7.ete uu 
publicat scurLc come-nt.arJI oolHlce. 
,.Un Imperativ de maximu impor
tantă : realizarea C.'\'.cmpl'11'i a i1ro
duc1leJ pentru export", „Produ<iiia 
fizicii .<>i c.xporlul - realiza.te e
xemplar", din „V~em~ nouă". 
„;l1obill7.arc exemplară a oamenilor 
muncii pentru realizarea producOci 
la C.'7J1orL", din „Viitorul'', :Subli
niau,, evldent, lnsemnat.aw.a deo
sebită a unor teze şi jde1. dllr fac 
şi o .an.i'lllzâ succlntll .i si luai;eJ d in 
Judetclc 1-cspecth,e. filnt nornlna.11-
t:litt? inlreprinderUc fai,r.r.!.u,se. 'insă 
şi cele restanlc la pruductia de 
export. J'enmJnllndu-sc colective
lor lor tndatorlrlle ce le r evin 
pL!flLru lîchldaren •nimine,-ilor în 
urmft. AJ•ilcolele nu f:osl prl
le)ultc $1 de oublloo1-en Decretului 
C<insllhdui rle Sl.at privind unele 
măsLl.lli pcnt1•u eesterea oolnteresă
rll moteri1alc n o.îmenilo1· muncii 
în reallz111't"l p1•octllctlcl ele cxonrl 
şi n e>:po1·1.ulul. Em mal indicat. 
lotiuşl. să se consemneze ooiniile 
oomenilor muncii care lucrea?.!i in 
a<.'e.'IL domeniu. aşa cwn dl' raot au 
şi proce<l,1t al Le z.1Me. Doar „ Viil<>
rul • ;1 publlcnt o nsemene.3 scri
soare, ln.<1ll, cum spune o zieali'i. „<•u 
o Moare nu se face orlmil\'arl\ ". 

4 E.<;te bine stlul că. in rrniierie 
de ex oort, l<>cul c.'lCI maj im
por1'Jnt revine resoectării 

l.e1·menelor de lh-rare a oroduselor. 
Nu inţimpllltor in cele două ~7.ele 
al·e..·u;tă l:.11url1 fsl t:riseste reOecl.a
ren Jn nprnane t.00le arlijoolele oe 
leme ale producllei de e.-co:>l't. 

Sub acc:.t aspect. „Viitorul" adu
ce in prim pJnn ex.perJenta ooz.11.1-
\'ii n cit..;rva int.reprJnderl cu vechi 
şi fl•umo.:isc t.radlt Li I n ,;i1·odu:Cll~ 

<k ex.Port. J ar reda<:'torii el (l rac 
c:..i competentă. cu profesionnJlsm. 
O atestă matc:rtruele care vorbe.se 
despre acll\iUile.a harnicului oolec
llv muncitoresc ele w lnlrel)rinde
rea de construct:li navale sl orelu
crărj la cald din Dl'obet.J Tumu
Severln : ,.Exportlll - prlorltatc 
absolută„, „Exportul - onorat rit
mic. integral .$1 e.xemplar'' si. in
deoseb1. paginile specklle api\:rule 
sub generi~I „Pilc pentru Is toria 
de miine. semnate cu vlbrntle s i 
dăruire r:cvolu(lonarll. ". D~ al Im In
teri, dcsp1·c onmenll de 1,., l.C.N.P.C. 
nu se putea scl'le altfel deci! lru
l'n!lS, !ie $i r>entru taphll ca el t•u 
încheiat orimele- lrel 1rimMt.rc ale 
acestui ~'n cu o producUe suoli
mcn1.ară l~ expa11t ele 5.5 milloone 
lei. „Am pfislt oe .. und~1 verele ''. ca 
să spun nşn. Jn export şi •Tem să 
c<mtinuăm lvl Ol.! vel'de 1 - ii .?.X
pt!că dlrectorul tntJ·ewlndl.'m :'.lUtl"l
rului celo.r doua 'J)aAi11i spe~1ale 
A Ditm ş1 ,.secrelul" i;uccesP.lor nu
\'<!UşlUor sevCll'lnenl. al oresUgiul 111 
lor ral.A de P3t'tenerH slrA!nl. Res
î>CCUl cu sflnten!e t<'rmcnelc de 
„lansare la nou" n n.welor. le rea
li?.&'lzti după lt!hnologU de virr, :>e 
pre<X:upă de modeml?....'ll'e'.I lor ne
<:rmtenltă. M.a I onrun că sarclnlle 
la expon pentru anul vil t.'r sinl 
în între:;time aoooorlle cu oontr~-
1.e. \"iitoarele nave intrind ln fnbri
ea\fe îneci de acum două luni. Au
toru. işî susUn<' aflrmntllle cu f:ip
te. cu argumente „forte". in cadrul 
unor reparraJe sl însemnări scrise 
Cu mintea dar sl cu sunetul. 

Red.'.}(;torii de la „V iitorul" s-au 
ccupst şi de alte intreprinderi ce 
produc penlru export : lntrcprlntlc
rca de vagoane (,,Contmclelc cu 
plaµi externu onorate exempfar"), 
fnl.rnprlnde.r~ de ml!<.~Tll<:i1. ennil
tutl şi pompe („Noi va lenţe :mga-

lmaallli de ta l11treprlnderea de rnlmen~t Bîrlad. şi de 
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jilrii revolutionnre in Jnd 
~arclnilor de plan") etc. 
ee<>a ce este 1>07.ll:i\•. dar se 
şi asupr..a unor neahmsurJ, 
rdminel"l in urmâ. deŞi <!ri • 
nl s-au părut inde.ntuns de l 
Cu o excep~ie. Zicem no}. ferf 
articolul tntitulat ..i\lunci 
bine org-u:nizală pentru ini) 
lutegrdJă a C<'\:portulul, a 
de plan ". 

5 E~pcrfenta înaintată este 
ZQnt.all.\ şi in n<uf~ 
,.Vremea nouăv. 

Li l'ţ~nnrcat tn a~!,l 
\ inţă arUoolul • .Pe 
torin aezvoltăril in 
semnat de director.ul m 
rl1 de rwmcnu. oare relateazi 
I ul dt! co.ncrel culle si mel.ud 
losfle de inimosul ooleclî'v 
<le.'ln spre a se hnpune ou 
mcnU comT>eHL.lvl în tar!. dat 
ale.~ pe pi~1t.'l externă". D~ 
ne.::i şi cel J nliluliat ,,La ID 
dcrea de rulmcnli Bitlad 
genlă şi promptltud lne in 
comenzilor". Autorul se o 
supr.a unor neaju.nsw•i. ceea te, 
rău. fnsl\ nu oi\t:lrofundeMă Sl 
1..c!e 101·. lntilnim astrei de 
Iliri : „Rămîn nesalutiollllte o 
ele probleme. care. in ulUmU 
au adu.c: greutăU uniUt!l··. Dar 
slnt greută~ifo. cum 'POt Li 
V'1te, nu mai aflăm. Dln 
pun<:t dl• vedere este mult mat 
un nlt arliool despre at.'eeatf 
treprmdere : „Prioritari -
Ila pentru eX'Porl ", unde sint 
111.iue ma.1 temeini<! l'llm, ...... „_„. 
urmA. 

Dar să ne intoaroem la 
i n care accoaş! J?,aZ.e11i 
1.f1 expenlent.a potiUvii ii altor 
lreprlnderl. Se poate a:poocfa 
<:oosla se !ace mult mai bi.ne. 
conc.l'eL in articole eum slnt 

( Oon ~; nu~r·· 



REPORTAJ SAU ANCHETĂ 

,respectt1I 

important este 
gazetarului penf ru profesie 

Georgo~Rada Ohirovici, cu muUii ani in ur~li, 

11~ iiubllcal oiteva ancbe~ sQclale care v-nu im~~ 
1 

1 · a bHculuJ. Cu {o;ţ.\e acea~ î n ultima l>"u-
!~~I~~ ~ar,e c' sinleţf at.11ns mai mult lle r cporit-nJ.' 
c.um se axplică a<teastă. opµune ?· . . • d 

_ tn prFmul .ri.(ld, 11Jn detaliU biogi.-a!ic. E vorba e 
{apiul eă cxaot acum 2'l ne ollJll, Ul norembrle .1965. 

ptlbl!citt un ;reportaj cai~ e. aYul un oarecare 
:u A.Qrm f!.<;ta pe;nlilru d şi astăzj mal in,tiLn~ ®:
;ncmi oa:re jmi ~'])l1'n ca mă cW'IOiSC tncn de atrun<li ctnd 

3
in publica] repQrtaJul „Can<."el'Ul - a.c;n cum esre". 

„\ rost un l'et501•brj oare m~ Iiicut s~ ajung lh con
cl:ul!la t:li na cl llllor ;.u:e ~ans<J. \Ul singur tip ,de nmcn:

„ 

v•tigarc. 'Penf:ru a se putea. ilesoucua iDtr-wi biţjs 
de laplo şi sit114ţU, pentru a putea slabm Mlevirul. 
~ax~hiJ po:mit in an<ibelll e obJJni la un aJi tip de 
~ocumenwe, şi e $ l fireso, ifat .flind rcsponsabillta-
ea morală a anchetaCorul~ care este toart.e mare. 

E vorba. de oameni ~ destine ca.110 ar pu~a. fi de
(µru~~ m cazul unel apre.cleri erona~. 

- Responsab~Hita~ .n\J e mal m.lcli 1n .cazul re
POrtaJulul. Desr~w:. cind te dud să 1lacl o ainchetâ 
.sool,all. ceree.tezi o vl:na. Ci!nd ~ dooumenLeii l)entru 
un 1·epoi~taj cercetez! o t'eSUtete: Cei doi t~enJ nu 
.§e' exclud, dar cJ:eo.o;eb1t este desigur slantul. Tată, re
cen,t am sar,is un repoD!aj despre . o maş.iJnă ţeril>ni, 

ud şi lmmn e repor~}uJ 
c:a1X' ~l'ftveştc l'eallfta ~e..'l 
nşţi cum (!Ste. Sigur, se 
p(iate glQsa la hesl'h-ştL P_i! 
tema dacă acel .r,ep C>rtuJ, 
dncli ac.el su biec?t a l ost cel 
mal J)l>l1i vil . lmi amintesc 

Interlocutor: 
celulă flexibllâ se nu,meş
ţe. ln tari1 se. fac in două 
unLtă \Î ; „ f nfi ratil:ea 11 
Oradea st ~!ntrepl'inClerea 
de maŞln~ unelte" de la 
Ba,cău. , DttSp17e celuJlll IJexi 
bilă aare. se face 1111 Oradea 

George-Radu CHIROVICI 
că cineva g.lumea ahancl . 
spunind că omenlxea s-.a tmo'P~:t tn dotffi t<ibere ; oei 
~'ID"e il l oodâ pe Ohfrovtcl Că a aborclat UJ1 aşetnene(l 
subloot şl cel caT~ t!1 conda:mm1 pe Ghtrovlci că a a
bordat un .1sernenea subiect ... După aceea. prlin L9U5-
Gll-67 :rrn mal l>Ublfoat ci~eva 1·epo1-tale. bl.me : „Cl·u
~14 problemă a nopţi.nor" „Alo. 21?!22.~ . evenimente" 
- care semAn.au roavte mult c.u ulterlOl!l.J'cle .anchete 
~e. f;n \;r-Q schlUI de scl'illă - cum şpun arhl~ 
tea~u - de teor.ie junMHs1Ilcă aş zic;~ d intre· t•e.
pol!Uij, !ă.eut cu :i:es~t pen.tru me5er~e. s1 ·ancheta 
SOOJalâ nu sint mat! ded$ebit'I ; sin'll deosebfci num~i 
de unelte. ln fond, anch eta S1>ciălă uu este all<!e.va 
de~U. un i:epo.rt n-;i. :Q~i. :in ce~ ce wn ~ţjvtl$te 1iu 
este vorba de o sch:irmba:ni de ţten. Am abor~t an
o.hella ~um abordez t·eJ)Ol'ttajul, aoor de'/. reporbajul 
®m am abordat ancli.eta, au d~l~tl vllăbUe oeiv-
1.!liJ armlne. de unelte. t:nsti. în nucleul~ ~ i,nUln!rt~te<I 
arlllcolulut ca: şi a 111ep011t:ellu11.1i, demrereabta .nu este o 
llmiitA de neti:oout, Ci'ed cu această cateţtorlske e.'>~ 
nmr mu l l cl idacl!ică. dacrl ' '"e4·i. pentru l1iu1 i:ec~iei de 
7.tnrisl iicn, utilă din pun<rb de vedere b?orelJc. !ti prac
iicf1, se vede <:ă d~bt>rea 111.u este Jalit de tn<We Pe 
crh ne ln'\'Ellă teonla. Decil inlntdn'dU-mă 1~ intrebare, 
dup~ a~t Jung ex.curs Ls~orlc. rllsmmsul ~le cli nu 
fi-o inti.mplat nlmlc deosebit in -ceea ce ro.li p t l\t\?$le. 
<~nti nw Sfi .abordez realh atoo m a:rLiicole- <.lllm se nu
n1est. lt'eJ>QlllaJc, daT Cll1'e, ci'.1 mici nw:tHfJ.crid :w,u cu. 
o ~tă erhiteclUl'â. ar rPulea tot .atit de bine sfi se 
cheme anchete. 

- Poate 1weU dl'eptate in ceea, C'e vă pdvcşte dar. 
C:r.ed că intre ancheQi şi a;ăpo.rta.1, ca genuri pubUols-
11«; nu sint dllerenţieri numai de orclln ·tooreUc. 
'l>tntru uz d1dacti.c. Ohllll" i'lac~ ambele gnlluri ner 
llartstnlui o oapll.(li~te deosebită de investigare. ·a. re
•lUA\U, d~ piţ;undere cli mal adlncA ln n -sorlurUe 
lntlu\c ale f®tlllO.r de v laU, 1>e care vrea Să le p,e
.zlble cUUcruluj, ered totuşi că anchnta solfoitA zi.a
îiis1utu.1 şl '3unoaş terea unoi metode specWcc 'de io-

am :scris acum douu-Lrer 
1.uro.J, despre <:ea de J.a Bacău am :fost lo<?iibat sll scrl.u 
loom.:-'lf aunos:oWd oomP!exifii:tea · acestcl mt1$lni şl 
şUl11'.ld de lo Or.'ltfoa ce ilnseamnâ să faci o .asitfel de 
l'naŞ.i.nă. M-am dus de NlpL în iăinchetă. Căulf.am ras
pu;ns .W o s!ngur~ i1ntrebare: ' fQum. au re'\tSLt :''1 lfau 
•• cum ;u,1 a}tuns la acest vid ;al tehmal:I mond.lele ? 11 

Voiam. deci, sli a:Hu ce s-a Inutm:ptat in a:cea.'ltă în
t:reprino.ere tlnikă, care 6re numa'l .paiso.rezece an1 
de .ta in!ilnt:are, ,si ~m s-a puwt .ajUT.lge 'i>ină Jo a
cest virt a1 teh.ni-clJ mon.dfa.le. Am descoperit acolo 
o uzirnii tdlnl't:ră. de tnaJiittl tehn:iol tate'. eu o fortQ de 
muneâ lin ..Cel de l!ltnih'ă şi Stl~'l!l.Catll ;,n r~v 
scurţ ii vreme. c.u Qam~l :ct~lt de ~j\.fQşi, ~ 
fl\'loun e anchetă şi :rerultal.ul esle. .. un i.-eportej al 
ciwul tit!Ju - rn:o.babi!l „C~va bl!I? dl:n vl\illa unel 
1naşinl „ - este de 'iapl t.l~lu de anchetă. Cu ani fn 
w'm'i!, aşa am lo.lltlllatr una din arlcbelele mele: „Cl
~w1 ,ore dl'n viaţa unul. dehapicmtor••. ll>eci t>e rterenlll 
pMof1iculul - de a<.>eea am .tăc:Ut acea~Ui dl:r~rentlelre 
ttrtre te<;>l'.leşJ , PNl.d~lcă -mare doosebj;j,.-e. nu ~ l n 
anchetă .plec să cercetez o 'rl.nă, doa:r o viiI);l'i. la re
pwtaJ mă duc să ceroetez muilt mai mult: declt 11.tft: 
o r ealJtate amplA. ca sl i:nt.i·-o anabet1, am tl~rx.,-elilt 
ln~J.l fo11~u1 hlcrurdilor, m-a,m (locµnientât .PI.ne sJ am 
in1et~ oe es.le cu eceast:A masJină (acele ş.a.'l;lte optimi 
care 1nu se· \•M rn Jî~j I). O stnguail 'fmzA (leşpre 
o ~Inii meh1de cl1ţeod.ată o ZI lhllrea.ită El!l docn'!.
men,~ eenli-u Că tu. Gâ zl.al"Jsl, penţmu a putea 
SODle despre oamenU care au corurepu:l-<> şi au 1'eal1-
zal-<>, lrebuJe sfi ·ştii 'foarh? bl:ne - dest~r. nu la 
ni vcl ul tuh1I pcjlJtelml'Clan - ce e5te ~tA nia;şinii din 
P.U1ţql de vedere ~c. 1.a;IA, dacă n...a;t să s lU cum 
se t~peştc o:ţeLul. n-ai să po~ scrle llliclodaM ck!spţ"e 
u.n o~ asa ClllTI t1,ebuie. ·Vei scrie de.so.re gestica 
Iul, vei scrie despre. el ca ·wtA de .r.amrue •. <!~re n:m
blt~ i!.ll sl va ieşi .q.n ţ~?Qrtii.i. ~ l.ll'I' ~til.i d!n 
cai·e va lipsi esenţialul. ~i bine i><is·, va ies:i un por
tre~ eare, le o -prlvâ.1:e supei>tid{llfă 1>00te tl ahllar 
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lnterv-iul nostru 
:l'~rtc inu.rnQs, dar dacă lu nu slU cum se face ote
l ul • .n--al sii ini.elegl esenţialul din acest om, l n rePor-
1;j nlclooatâ n-ai să !aci 1..ll1 curs de lehnolo:tic. n-ai 
sa !ii Siemens si l\1artln ltl un loc sl nici cititorul 
t1..are nevoie s;i fii. ci.al· dacă nu .şii.i măcar a sul.a 
pa~i,c din cil ştXiu Siemens şi MnrLln n..na sl1 P<>li 
sotJe nlcloctatii crc.>diWI &i <.•onvil1gător despre. sA :.r.ia:m. $lefu.n TrJp,şa. (Mă iot.orc la a~t exem:>lu 
fiind unul din erou mel de Tepot'laj de care mă simt 
:foane legat. De >altfel putini ~:i:etari dln s:e:neratia 
mea n-au scrls despre el.) Revenind . esenlialul este 
sfi ne pricepem - :lLuncl clnd scriem despre C1ament 
ca.re 11.w::i·eazu întit·-1.ln domeniu ~hnlc S<JU all ul -
a til cit să 'llU gt•eslm. Oe !apt. nL1 numai despre ,p 
nu greşi esle vorba, <?I despre t3p~ul ca nu ooti cu
noaşte miscfuile suNeteşli fnUme ble unul c.1m dacă 
nu cunoşU dalele lui pr-0fes!ooole. Pentru cil el acolo 
se mişcă $i tu despre asu. S"...ni. Cred că aerul de ge
neraUtato - cu o vorbă ca:re cll'tulă , „de wm~ourl 
cclebr.e" - ne care ii au unele rQporlaje vine de Iii 
aceea d unli r-epartcri !)(.:l'iu des.pre clobani cu despre 
<>~ela:•I, despr~ electironlsl oa despre mm:alist s.u.m .d. 
~ u p ... ate 1esi un bun reportaj C:nd zlarfsl.ul s~;·ie d-ur 
c~ unde\•a se intimphi cev.a aeo..o;eblt sf a(.'Ofo sinl 
nişte Qama:ti mlnun,at' despre c.nre \a scde, tleslgur, 
un •·cpoH.aj minUMt ! Si un rePQrtaJ o..-i .Si o unchetă 
se baicat.A pe o documenlin'l'e <1:1r<: .• nu se vede" sl 
C!lre. tl.$~1 cum spw1c;im. reprez.:ntd şapte optimi clin 
ceea CC! VUi s::rle. .Revenind la 1·eo0t·t.i1JUl meu ele.spre 
celula rJcxlbll6: dupâ ce m -am lămurit ci! esle cu 
mf:!Şfna ~'iSta. a lrebuil să a!lu ce este cu intre
prinderea a~kl. ~e:'tru că nu ooU să setil despre 
un produs al tehmclJ de virf dacă nu sii! cc bilzu 
tehn1oo-mat.edală l-a genarat. După ce ml-um lâmu-
1,,t ~icesţe;i toate am ~1Juns s.i la OSU'ilef1ll care nu fă
cuL celula flexibilă. a(licli la Jll{llc1·i.a nrQprlu-:i:lsn tt 
ropana}ulul. la comunist!, la vo'..nln lor de nutodeou
ş J.re. la conştiin1a lor care le di<:Lează ~ fad tot 
~ ce depfnde de el pentru a a,lun~e la nlvelul teh
n1-c11 mundllalc. Anchetă sau report.a.I. im.portan t este 
un .sf,ngur lucru : ci11torul să te ci•eadii. Penti•u ru;UJ 
LrebuJe sfi reus~li să-1 convingi cd ceea cc al scris 
estf;l aşs cum ai scrl11 şJ nu {l!lfcl. El. crtHorul nrc 
11ropr~lle sale .,mijloace de control·. ln primul rind 
propria .sa experlenttl de prodoo\Je. Tndiferent in ce 
unlt.ate lucrează. extm acea almosrerll a muncii PE' 
Clll't' el ~ cunoaşte foar1e bine, din inl.erior. sl nu 
r>oate J'l. 1,nş~tt. SJml.e l1nedi&l tonul f.31s. supcH·fJcla l. 
t"CrnvN1\1onaJ. Şi atm1cl nu t-c crede. ill'r unoorl n!ol 
nu te clle.$te •pinu Io capăt. Ceea te înseamnă cu al 
scrf.s Ilirfl eoou. Cărl\ nici o erJcien\:'i. Să nu rntl in
trcbaU cum Sii scrii oa să fii crezul. Nu exista nici u 
Ie1etn care poate n o!erJtă cclor c;n·e ar vrea să in
ve~e. S-ar p:itea ir6spunde eventual d pentru a n 
cre2~L tl·ebu1e sl1 scllil ero t~1ent. Dt\r "Uilent.ul cc 
este ! Nu aJllngcm asl!el lu nici u n 1•âspuns cl111•. 
R lttnme. pe scurt. r~Ltltatul muncii care 001.1te r1 
f.oruic bJJn. bun. m ediu. prost. 

- Cbaar dacă ou aU rAspuns la infrcbarc:a „cum 
să scrii pentru a fi crezut", cele oilcva cleincn tc pe 
CJlr e lo-aji aminUt - inccpiud c u documentarea sl 
stlqlnd cu CAJJaclW ea zindslu luJ de a surprlmlc at
mosfera in car~ U'lUC!ic şi muncesc c:roil de :repor ta) 
- pot constltu.1, dac4 nu o ~,reJetA", măcar o s ugestie 
demn! de . reţinut. Pentru că, din pacatc. nu tot ceea. 
ce ap~rc "' publlcaJLUo noastre cu eticheta de .re
portaj · este reportaj, adici o relat.are credIUiJI\ des
pre un tapl de vi.~ semuificnJ h •. 

- NeJ:uind i'TI dlscu(ie report.njcfu nrooste. nel.nte
resanile, ~nst.rulte dllll prefabricate ş! locuri oomune, 
cred că viciul .Clwdament.al al reporlajelo1-. c.are au 
onr~rl v.irtuţl. dar care totuşi nu reuşes(: st! <1jungit 
Ul c1ltk1r. este mlmcLlsmul. Să mă explic. După opi-
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ni<l mea. ln presa românească 3Clua1ii există 
direcpl. <Xll"eSpumJnd tiDw-ilor de ;·et>QTl<0 j p 
de cei d o.i corl(ei a1 genuh~i : B1.tL1 ni?u-Fc.~ 
'Bog7_.u_ Ji)u mă .revendic ele la p1ilmn $1 .i 'păl" dlh ' 
puLerkle ll.OOSl Uo de rePorl.aj. Dcspn~ ace.st.a v 
pe occsui ii ~aud sl incerc să-l p1:actic. 

- Ceea ce nu inscamnă, dcsiJtl,U'. că nu 11 p 
vlr lu jile r eportajului boi:zian. umni că se nase 
gnu alU Geo Bogza.„. 

- Pa:rodoiqll, se nasc nl.!l:i Rl'eu reoor.t.erl <':8 
P.0~1.a. dar e mal uşor de mimat tipul tlv 1't" 
pnidfo.ul de el. Cwn spuneam. sl ful ouoa de tia\l 
pr~ noostră. în linii marL trăiesc aceste dout 
puri de report3jC. Ială. 1-i!S numi ca pe un i 
bun rcpurter ln linia de reportaj oe oare sl e 
pr.:iotic, in şcoolu de la care şi eu mn reY'eQlllG„ 
pe Cornel NJs:torescu. Reporto,lul hll esle un i 
bun c.-.:emptu câ inke repol'laj sl anoe.hetă nu e'X 
o mare clleoseblre. Ca şi la Brunea-Fox, UD<\~ 
de demar-eaUe dintre repo1·Lai si anchetă este ! 
greu de trasai . Ccoo ce re1inem astăzi. !>e3le &o 
an1 de la apari ~le. este imoresio unui foarl~ 
artlool pe- care i1 citeşti cu acelaşi Jntei·es cu 
a f~t citit de oonwml)()t'!\nll săi. 

- Sau, Poat e. Uhiar eu un jnteres mâi mate, 
r ilud valonreâ sa 1locun1cnla r l'l. 

- Si cilrtorul contemoomn cu el il cltell cu 
intcrC'S, pen1J·u ca B11unea-Fox se ducea să exolo 
locuri pe care citit<'lrul nu Je stia sau unde nu ~ 
acces. Peni.Tu că el se simtea - eum foarte sull8Ujl 
spune aceea defln1ţ1e delij)rc ziarist- .. o prelunat:J 
rell simlwiiJor dllil<>1•ulu.l ". A~ f>punc că 1.iarl.rit1.Jl ~ 
Ull <>m <.lltl'e vede. Hude. miroase. ~.slă în locul cili
torului. pentru ca el 'DOa:te aJUT\Ae aooJo unde dtt.J 
to rul nu poate. 1-;u scriu despre L"elula .blex.ib114 oentrql 
că el. cltil(»-ul. nu ooate mer:te Jn lnt.cet>rinderea 119 
maştnl-uneltte Bacău. Mă duc eu si\ vid in ioallj 
lui. înţeleg si scriu ca să-i Pot explica sl lui ce • 
vazul acolo. Dar dacll eu. dint.r--o celCUa !!lexJblltl 
re\ln nurnar semnele ele e.xc'Lamare. uimirea mea -
dc\-en!nd eu eroul sl nu celu."Ul flexibila st oamanQ .,. 
care nu făcul-1,> - desii.iur că nu voi -reusl s!i-1 emo-
iionez pe dlil<>r. să-i stirncse b1teresul. Pentru ~ 
esenilalut -nu C$te ce am simtll eu. Teport~rul , 
am vAzul aeeas~ă ~li.za're de exceotle. oit m..m 
11\lnunq,t eu wm se in:vfrtesc .niste .roti ~u CUJl!(1, I 
.apar naşte c irt:i-e pe un oadra11. sl cum rimau ~ 
3<:e:>ten cu trunzeJe de t.oamn{i care ci.ul~. ~ 
ln~ercare de a-1 mimn pe Bog7,a \'a n„ desigur. o.u 
nereusilă . 

.Re\•enind la PW'Klllul de pottn!J-e. ml se par'e cA 1D 
7.iarlstica noastră ~ntem.p(JN!na ac~te T;louă linlt siif: 
Q<ln.Unuă. s1nt ilusti'.ate tn. ambele puru. E u imi ex• 
PJllm adeZ!une-::i - şi nu numnl Jill'fn fnPlC de ii.ar -
fa primul tip de J'ePOt'taj şi. tolodata. convln~ 
câ neesta este cel ~~re realmente serve~;te clUt(Jr.1luL 
care este mult m.'li interesat de. sli zfoem. cum ~ 
o rrunză decit de ceea ce simL eu cind văd cum ~ 
a !.n.1 n7~'1. Pentru că dâcă \~·eau s!\-i comunic ce aiml 
eu E'jj[e mult mal fh'eSC ~ scrJu o P®zte ... 

- Dl!Spre re port11J h i revista noastră s -u. scris llltdf" 
de-a lungwl timpului şi chl.ar şi in ultima vreme. • 
~ aminti interviul pe :wcastl temă cu profeiMl'iif 
J\ I. Piru, sau şi m ai r ecenta dezbatere deitpre •tarM 
aj)tuaJ4 a reoortajulul, unde am Invitat cUlva """'° 
feri şi cailre d ida ctice de la Scelia de xlarlMleli' 
pentru eă o piniilor ex.primnht cu aţesJe prtlejaJI 
tl esprc reportaJul conkmpornn nu erau dln&re oeUi 
mnl favor abile. Care este părerea dumnca voastrl t 

- Că reporlajul Lrooe Jn cllll!l de Lata. daci 1111 
Pl'lntr-un con de umbră, cel pulin Printr-unul de 
penumbl·ă. este adevărat Nu este jusUCiootă Inii 
opinia celar care sint profiund nemull.wnlli de S..
ra<-tiu:lltl a report.ajulul, şi ea nu denoll'l q;l~va deelt 

lmtervlu rellllzat cW! 
Milt> na. QO~IAJlNESOIJ • 

(Con.ti'luarl! fn ţ1aO. isJ 
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Întilnire cu gazetarii 
cotidiene 

• 
presei bihorene 

Vechi centru cultural, Oradea ore, ş1 rn domeniul publicisticii, tradiţii însemnate ofit in ceea 
ce priveşte preso in limbo română cit şi aceea in limbo maghiară. Sint tradiţii pe care cotidia
nele „Crişoho" şi „ fâklyp" , revisto „Familia" se străduiesc să le vo.loriflce, conferindu- le un nou con

tlnut , pe măsuro actualităţii, a timpului de profunde transformă ri care-l trăim. Despre 
chipul de azi ol presei cotidiene bihorene, despre rgolizările, preocupările, proiecfele redacţiilor 
celor. dcuă ziare ne propunem să vorbim in paginile ce urmează. 

O zi în redae~a ziarului 

Sril(i'i! l 
Personalitatea ziarului, 

un atribut 
ce se ciştigă 

număr de număr 

L o Orodeo. sediul c~lor ~rei r~docţli (c~tldlo
nele „Crişorio" şi „Foklyo , revisto lunoro „Fa
mllio") se oftă pe o strodă linl~tltă, de.şi sl· 
tuotă ln 4ono cenfrolc!I (I orosuh.il, pa molul 

Crişului, lntr-o clădire mos\v61 lmpun6tootce, d l? o 
onume severitate chior. Dacă ol treabă Io „Crlşono" 
deschl:r.i poorto (şi eo mosjvci, Impunătoare. cu o 
clon\ă lustruito care ii ajunge omului de inăltlme 
medie ln dreptul pieptului) incepl să urci scările (şi 

IJI co"!role?i iiovoluntaf" ţin u:o, trăgind cu ochiul in 
cele dovă oglinzi plosole loterol) mol dcschi-zl o uşă 
(clonţo e Io locul el. de ostădotă, dor tot lustruită) 
mol urci niite trepte.~! doi de flori . Multe, decorative, 
foarte bine îngrijite, ,,pre:r.ldote" de un lămii .care se 
~lmle pe molul Crl~ulul co pe molul Mcdlte1onel, de 
vreme ce esle totdeauna plln de fructo. Lărnfiul e 
„proprietote penonolă" (te lnlormeo1ă zimbind. con
vins şi ci de contrariu, Dumitru Negruţiu, redactorul 
Jcf qdjuncl ol -zlorulul. o!)roiridlaindu-se co fericit po· 
sesor) dor de mulţi ani ci străjuieşte Io por!lle redoc
tie l (pentru cil, mn uitat s6 spun. moi or o uşă de 
deschis piriâ o ojunge la„. u~lle birourilor). 

(cont lnuarc in pag. 14) 

O strădanie de fiecare ZI: 
• 

să fim • pe aceeaşi 

lungime de undă 

cu cititorul 

A
m văzut multe birouri ole secretorlotelor de re· 
doclle ~i i;/rimo impresie - sou primo Imagine 
- este. în Unii mori, oceeoşi: o masă vlrh1ltă 

cu manuscrise, şpalturi, ooze, poglnl, „perii", 
rigle, cite un zinc, multe, multe creioane. ln 
oceost6 opqfentă dezordine secretorul de redoc\le se 
d~~urcă de c!>icel perfect poole scoote lntr·o secun· 
dă un 01\umc manuscris, o poză etc. ŞI docă nu chk>r 
într-o secundă - unll,cozurl i:r.olote, cum ne place 
s6 S'J)unem - după un pic i:te căutare şt multe suspine 
se găseşte oriei?. Obişnulfă dJ oceosto Imagine, om 
râmos .surprinsă intrind Io „secretariatul • zlorului 
„f âklyo •. Bj(9ur4 l1»tru1te, doar ou un colţ oc„pot de 

un t~onc cu dosare cartonate, ctichetote, aliniate. 
ln dosare - după cum om ol/Ul indiscreţi a să sco

tocesc $1 gazdele. omobilltotea coleglolă să-ml arote 
- erou de fapt· ,toate monuscfisele, pozele ş.o.m.d. 
necesare nu unui el unor numere de -ziar. C:::u titlu ri 
scrise citei, cu doto pfedărll, cu toote lnidk:oţi i~e de 
rlgoofe. Totul, in citello dosare. 

(continuare ln JJ.ng. 17) 
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Personalitatea 
un atribut ce 

u u 

ziarului, 
se ciştigă 

• 

nu mar de numar1 
.continuare din fJa;g. 13) 

Redacţia - a doua tasă 
:Rli~dUt:Jle de mai sus (inutile; la 

prJma .vedere. penif:ru prezentarea 
unei redactli, a. unui coledtlv - ga
ze~ăl'~) nu l~ s.cris d:i.n. sl.mp!a 
dorJntă rde a incropl o introduce.re 

· de tipul ,;era SOdJ1e şi kum0s· cînd 
.am fost la Oradea" (desl. in patao
f.eză 'fie spu,s. e.i;a soaJ.!e .şf :frumos 
c.iihd am !ost la Omdea). Aspecotul 
Teciactiel - mal ~jlt. mai atră
door deo.it si1nf:eln qb)snuiti - viă
deşte lns'ă o in--eoou.pare ce nu tine 
doar de înol.inatia ·~ospodă:rească 
(bu.nâ ~i ~. de illlltel) ţ) dţ _ stiiă
qarua ~i 1UJ11U! ~t de m1,U1eă, 
G unul medi.u 1\aivorab.it actlvLtă1H 
cotidiene. Dln ~ţii!le pUittate cu 
•colegii de la „Orls,ana·" am ,tnteles 
cli ,preocuparea oond~it a intte
gU red&;t:li ide. ia menţine oerm.a
nent oondlt.ti op'bime de lu.dru. "un 
caâr.u c:SlvfUzat. opu.$ ."5fle.ctuh~~ im
J)erSQna,I pe OQ"OO 11) a~ !.Ulele insti,. 
tu~U, prere.l\ta tablouriloc. a n011i
lor. între~inerea iatentă· a cură'tenlei 
1·ăspund dorlntei fiireSfl a sta"zet.ari
lor de 41 se sunti oă l.ntt,,.Q a doua 
casă, nu· ca pe un peron de i;tadi. 
du'r şi dorln~i. !La fel ·c1.e tlresu. de 
a mtîmpJ!ruj. pe 'ciilaboralori. penu
merQSi! citi.tol'l car.e le trec PVMUl. 
<!1l o irnasme insp.irlnd 'tinci·edere. 
respect, o anume so1'1ditate. Sli?u-l". 
nlrileni Au ?resupune d î ncrederea 
sî •re;Spectu'l cltJtorului se dstiRă 
a1t'fel decit prin ;pa1tinile :ziat11lui 
dar Mnuta ga2eta1•ului şi a i:eda.c
ţie,i ~u sl e1e_ r1.1n cu~nt de .SPL!S. 
Dacă J,nflri. intr..,o casă. oricît de 
9Cll:pitoare ar !fi oonversatia amil
irlonul:ui e ,greu să nu te lnfluen
teze în ;pff;rei:ea pe <S<ll:e tl-<> f.acJ 
despre el :f.:i:ptul că te-a pri.mit in 
Mlat şi <?ă ti~ dat ·să rnăninci' ~e 
o bucată ae ttar. 

far la „drişaJ.ia" oasp'etil sintlll!t5t 
de 'llwneroşi • .lnclt o vreme am 
<>rezut că ~mi va !.I imoosibU sa-ml 
!iac ~oou.l'Tîentarea : OJ,":icuin. im'P'J
slbil să· sta.u de· v:oroă ,-;•J ti?dacto„ 
rol şef. Aurel Pop. De-abia scose
sem carnetul <le 'l.lOtlţe si p1xu1 a
fer~n_t. icintl pe usli" a intrat.· .dlr~
torui Se:rel.or Oradea .si ace!lt·a lnc.ă 
nu tenrrilnase de eJ®us oroblem<t 
pen1ru care venise. cino ;.) $Una t 
tclefo!lu:t <atte problene o. a ~.m,it 
un arb.M.ect. apoi do.1 t.l:nerl medici, 
menlbl'îl u:neî oomlsil (oine mai şt!e 
ce comisie. albe mal stle cum se 
numeau 'v.tzltat<il"il ! ?). directo,area 
unei unitâti comerie.lale orăde.ne, t m 
redactor. un rrrulUlan i{c.ltJ.J~r ·şJ. em. 
nu cu c.a-wietW cc amşnzj !) al t 
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l"edaolor. un dfrector un munci.tor. 
un pensionar. un ado1esQen:t si tot 
aşa iMca.i plecau, ma:i veneau. tele
foanele sunau ·mereu. oe b.ii:ou :;e 
mai .aşe~ ci.te un ma:nuscrl.S. foto
reporterul mai arăta cHe -0 p-01.â 
- totul într-un ri1Jm. deloc iri<:W:-.a
Jatar pentru -Oocumen·La.rea mea 
şi care r j im-, sincer vorbind. mâ 
depăşea , A1.u:ei .Pop este i·nsă oblş
m..1ilit, penb.,u ~ă -a r<fUŞtl. i·il limp.re
cord, nu n:Umal Să iri~leagă destit-e 
ce e vorba. dar să dea si r,ăilplUJl
suri precise, s§ propună solutl1. .să 
1ămu;1.-"e8S<!ă( s.ă SP,rJ !lne. să file de 
a~ord, fiă. nu :!ie de a,ţ0td s.a11ul. 
Cmd itl'.l l 'luasem o:rJee I.tind de b 
d:00umentar.e. ~m inteles că. de 
fa11t . doc"Umenta:rea in<:epuse. chiar 
dacă µa~ile carne~ll.luJ au rămas 
aJ:be. Aim .tnteles ·'Că o zi !:n 1'ed.ac
îia ziarului ::Cri~l'lla ".· în biroul_ :re
claciortti'Ui şet, lnseam1tă <;Uruog 
pe'rma'tient cu JO!lirtorl si colabora
tox:l de cele mal diverse pro!esij, 
vjirst.e, preooupărj , ~ă un 
rSCOlmb. de ln:forrŢietli continuu . ..;m-
1>9..r~ pentl:1,1. ziar. oe:nti:u Je~â
tur-a Jul nemijlocită cu t::>t ce s·e 
;ntimpl.â i'n 01~. 'în j ude\. Şi ma( 
tnseamnă faereaerea eiti;()!'l lr>r in 
<lcrln,ja şi oosiblil!'l.atea ~at;uJ.ui de 
'a-J afi.Jta, de ia le l.J:o.păl'tiisi neca
zucille, !ideile. pr.oiedele. de a-J spt.J:. 
~l!nl m :;<;>1uUona1'ea pr'()ble.melor de 
m.1,1n~ă sau de ·Viată cu care se 
con11Illln tă . 

Apelurile cititorilor - · 

cel mai sigur indicator 

privind 
" 

calitatea muncii 

gazetăreşti 

M~ntinet~ ·unui contact vl.u -cu 
oli.i<tmil - i.n ool'oanele ?Jarului, el.ar 

. şi in afara. lor - :conslltuie um 
dm p1•eocupilrJ!e stator'nice ale r.e
clâcUel d~pă cum am afl:ai de lll 
redactorul şef in curs-u.l oonvo1·bfrji 
l>e care - totuşl ! - am ourtât--o. 
„Zlua in <;:at:e nu pr.l:lnlm · nici uil 
telefon, m cate nimeni nu vine fa 
.redacţie să spunli 0 vorbii buna 
.s-au o vorbă rea. să ne• reoro·şe?..e 
ceva. su ™? dea o iclee. să ne ceară 
spcljinuJ. ziua a~ e ·un m •>ment 
de ingl'ijora;re pentru noL Apel.u
'l'lile cHil~rilor si:n t un indicator 
ţX~t, nŞi:irt1·1tnito1•, a.I !elli\\11 in 

oare ne-e.m !ăcuL 
zotairi ". 

O .aN.ă preQcupare stalornt~ 
re(;);aio~Jei este legată Qe 'm · 
perso.na'hltătii plrblioa'tlel. .a 
tel'!tJl1Ui ·sau spec:llk - Plin 
blematieA. pri.n me.tooe !Raze 
t~e ~bordare. prin Ull\.fli, PliJl1 
t1e. 1lll.'l!iralie foto s .c.Q. 

ZfJl\l·u'I cl·eflecUi. aŞa cum e Si 
resc, aclll.f'.uillta ~ea la nivel na~ · 
~rclni. ~tăriru şi i;fl.d'l~'tli CC! 
releră Ia Hltr~ tarii .air.' PeJ1 
.a . nu cantona în sllaâ:l.uJ de $f 
rd1Jec:.ta1'e. pentru a fi un llm:tor 
Uv ai hraducei:li i.mool'aţ~ fn. "'1 
a .aceslor- sa1x:ini. hotă'.11irl ş 
oai1~. „cr~şaµa '' se sblădute,~ 
}rrl'\'ească intregul complex ae 
llteme dln un~·\11 de ·v~«o 
jud~tului. !11 Î·nootorl i"llo,t; . ce n 
v in în med ooneret .Z.f.aT1d este 
B.lhoJ:'Uliu i .şi .paJ!i,nile lu'! tr~l$Ule 
reI:lecte. acest lueru. A Elubta 
mersul cotldlan~lo.t' ~enht!a.J.e. r 
seamnă . a depune o muncii li 
.de effoie.nţ-ă : irnseamnii. <:tf alte 
vin·t~. a nii~I indepUnl meriireflt 
· ikeaşh\ !'ndatQnlre. aeeastA 
da.ole Pel'ml!lnen.tă de 0 fiace 
ziar o~l.mdâ verldi~ a vfe~'i ' 
~lll'Ut d"\r sl ~n Jruib·yfil~n1 enc1 
dim.am;jc_ de actlune wesW>uoe 
bu.nă organJzare ·a mU!l0Îi r 
nale.. kă'tuire.a a1e:ntă a scunar· 
la Zl şi i.n P61'S@ctivă. o CIRU 
l).lanl:iliCl,U'e 'tematică. Şi oresuo 
'în ;pt:imul nind. o documentare 
ruei1nicâ, mereu .fmprosoM:ată. 
naaŞterea d,,etal!ată a tnbreg'lr v 
~1-al-ooono.mlce sl !.13i.rlll.W6 a 
deţului. Pentru rea'li?.a.rea aC8$t 
<lezider~t. ne· spunea redactol.'ul 
ira~r:n 'f:ac mw<l t.eren. ~n 
mmient LegălUl'a cu oomiletu'l I 
·d.etean de partid, si...a.u Great 
sistem propriu de ihfo1•rnare. o 
tea de core$Wndentl" vol url'.ţarl. 

Petsonali:llatea publica\~ei, p 
pare de ,prim ord.l.n· a r~ctiel, 
'Î'ea1i~ .prl'n 1.emăt.l,<:ă dă'I" şL 
mo<:lul de oon~epefe si, 'Pl'e.Y.en~ 
ziarulu1i , ,p1iin· stabfli1etea wbrld · 
prin rooeptii.~taie ·sporită'. la 
nil1e si sol!lcltărî le c11~tc>r.ilor. " 
uni: de -zHe nu avem nh~i tin· r 
·zlal'ul se epuizează, la cnioş.aurlle 
dlf1.1.llQl:ea presei. p!nă· la ·ol'a 8 
mliioor.a ir ne sp\:Jne Aul'el Pop • 
.desigur. acesta e un argUm , 
demn oe ltJat in seamă in e 
rea' Jll'i'tel'es ul ul de ca:t>e S!'! b 
,.crlsan.a" · in oraşele· sl S'a'tele 
borului. 

În jurul mesei 

de ping-pong 

Redac~l.a are un ®lee1J.v b~ 
e.xpetimenlal:. gazetari Cl3.re lu~ 
~- de mulţ.i nnl imp1-eun.ă. t st CU'-' 
nose' r eciproc a11!tăUJe si.„ puncte
h~ ctellcai;I}. mt, ~) s~ sp1,in~. \PI 



b.ii c· mun. nu sint nc\'lllli s,1 ş1 
& ,,,-cm~ pentru a-sl llimur! 

uiiUe. puoctelc de \'Cclei•c inlr-o 
b;erTl.\ S.'1 1 'lltn. U n cxe molu !.n 
·t ~ens l-:i <.vnslilu11. p211t.1• u 

nn.itantl nccsl„r pagin i. Sedtnl<1 
madwt:5 h cMe o onrlicioat. 

Şţ.'(lin~ 1 de m~1chetll se de:;Căso.i-
1ntr-0 indl.pere C„document.area•-. 

j'Ob.1bu) r.3T1' adnJ)(.ISle$1c colecttlle 

1 „1are :,1 unde pwt1c1onntll si:it 
lţt;Dll... .. .a m:i.~ \'c1·d~"'. Nu e o 
gură de stil ci tranQQrierca exactă 
uod r-c;,lil •I• : ma:.~ d e lucru ~te 
111:i~ă de otm:-oomi deu1Jec:Latu. 
ltl~UTlll'C~i „mllch(l1·1~ amt:ICC'ilt' 
~n dl• 11 p,11 lldfl de ping- tlol'lQ : 

plici <,c 1r11. predc;e, tn <Jhiec1. 
h1mb:Jrl 11lf)lUI' în ('.rL'ltl ni 'llU n
vti .. rv·:i l:i M de rn;>lclu, a Cor
ule-I ru j)U~c. •• OT,J, nu f!'ln\ Cl'ln
uare, titlul pe <.1<111:1. !l1ct <"onsl-

le ,„ •. mul<iit „ :;.I şcdln\n de mo
ci( " n termin li. 
tc-•1 <: • nu tnsesmnâ c:d a ril
, ce\ 1 ne-i>bsen·nl s:iu nelâmu-
Cum sounQ31Tl. IVl~etarh de la 

r,w1M '' lucreazl1 de an1 de 711„ 
preună ~I intre ei nu o nevoit! 
wrbe multe. de expl!c:1U1 31 d" 

~ . ~ leen1·c sUc ce are de .Ct'lcut 
.:u u ~_,, ra<:lt ce e lnior.dant 

cc po'\tl.! C1 .amlnat oe miine. 
n:i tr»buil: set.pat dm vedere in 

pll\minn ce l l!l1mca.z1L. 
Aurul P P l>.Sle redactor şef d n 
i8, dar la .. Crisana" lucrează 
n IOă-3 E dreot. ln acest lnh!!"\'al 
(d.i;l şi Ct>r<.>spondenl al 1.wrulu1 

• 'nlelu (llll în Bihor), a lucra\. 
I ani 1.."l Budupest..a. 1n calh.alc ~~ 

pondcnt de oresâ. a onrtldpat 
intemelere..1 zi.arului „Cuvintul 
u~ dtn 11.ar~htt.:l Lel;lit.uro ,c;u rc

ln nn a pierdut-o insA niCI,J
tA. QŞa cum nu s-a de.,prins su

t•tesl<-' d" O.rado.'l, oros in car~ s"t• 
hc:ul ş1 despre care paale vorbl 

convlnAător, cu t'ăldu11l. cu 
jnlnclrie - Q;e intref! t. Un IUlTU c 
~ : dacă mcrJ.tJ prin oras cu Au" 
~ P1.1p SI s-e intimplă <:.'.l un trecă
ror sfi nu-l sah1te. sl\ nu-i 'll)'Un:\ 
F.UY:l. să nu-l invite la intreprin

l!ll'<l umlc lucrează, la el acast'i 
u vriundi= altundeva . exoiu:..itta 
· te !l <har una - trcdtorul rcs
llv nu e localruc .. \llfel. orecu. 

l-ar CUOOt1$le pe reda<:torul de! dl? 
„Cr1şa-n.n u. 

$1 Dum i tru NcgTu,lu. redaalot•ul 
~ adjunct. est(' lol bihorean. S·fl 
rornl<lt. init ln1. ca tehnician nsn-o
nom .• 1 Cf\cvt -0001 sludil oolitice ~I 
S·a apM plni. de ~ll'CSă in~coind dm 
l'lj:J. •le.ivind ln oullt.nle de <"ore:.
P<lhdent la \rad :oi 11no1 la Oru
dC<i. D n 1931 t:ace parle din colee
H\'11} 7J..al'ului „Crls-..ttUJ ". A lucrat 
,li SCCUa _agrar•. m . .scrisori". ·1 
·~t Şl'f de seelle la „vl.atn de 
l>art1d s1. din 1977 e redactor-s„:f 
<:lfiun::-1. Duo6 cum mi'lrlur1scşt'" 
1~\t 1 1·cpre1.intfl o ~ dou.1 UlSfl. 
<\;ica nu cM d lni.il sl ar !lUD\)1•t11 
ttr<?U ideea de 11 se des1>ărtl ~u z'.~w. 
Aici ~-1 fo"ffii1 t • .aid Q ()vut bucwll. 
1 11\'U' ~1 neonurr. dar. clar l Î" 

nune ill bll.Ul:t\u. s.allr.!ac iitc au 
Co-.. m 'll importante Detes~~ M 1i>er
fi-c.al1talcn - ch1ot1 cum sin~ur 
mJ •1u.. ~1?$l<' - si :.-.:i oblşnuu s 1 

z.,.bl \'c•wcă ns~pra matecil'.liulul a
dunat in d·:x:umentare in.;.lnh~ de v 
l\:rl<' artt:x,lul. ExiACfll cu Mne. eslc 
~.xl s:t:.111 sl <"u celfa ltt astrei lnc:l 
„tnlli şi strig cl1ericl::i tl'I ... n~cunuas
le cu un 7.imbe1 doar oe Jumdt3-
le.„ ~utocritic. i1r c:îni;! conduce o 
şedln\A de lnl.!cheil1 - n!irmA „~u
r le rele" - nooa.st.a duroow lot
cl!"1unn m.:11 mult 

V<-terrum l red~Uc1 este Ga\•ril 
Pop CiU'c .:i venit h •. Crls.ana !n 
~inii ·50, a fost u per10.1dă ş1 rnd:ic
tor .şef. L:lr acum se ocupă dl• c;c
c1·('t.'UiuL Cal1ti'tţilt: s:ile - bună 
preg,1Urc prf'lfc~ii<>n.ală. ~rlo:dl.i1te. 
ri~oare - '>C rl'CUn 1Sţ in ~inile 
7.iarulul. i n con1lnulul ~u cchUl
bn1 L. î n aspectu I W.t1 CI<: inJUI i.' . cil · 
V('r5 fk1t 

Pl' mulii ani estt' in •ed~·d1P. s1 
l ' l orlca i\lâstei. ziaristă st!'t-b~i: t !>1 
' L<t'41 nu numai pcn~ru cn o :ib!i •I
vit faeult.alc.a de spf'~l ii lltnle ci ln 
primul rincl pentru ea 11n1! Llc ON· 
Ceste nu i~u tocll ci. dlntPOt.l'lvă. 
l-au amp!IC1c;1l rt.-<!GPllvlLaloo ln 
nou. capnclt.atoo de a dls.."Crnc. in 
llQ!Jnul de fnplc pc C.'l.re Ic orc~(, 

cvtldtan re,lltutM. clcmcnLJI ei:cn
lldl, lirca uplO a r!~uril fn NI i...1-
ncle 7.1arulu l. E-.te o fonrte bună 
~·11nar.adă gala oricind !;fi nlutc. :.l.i 
spr1J1ne. md asi"uru co1citU el. unr 
M1 şi mu.ş1ruli.asc1'\. dt1cr1 e :iew•.c. 
nu uită sft p1>t.'Clwz<.·. ~1 as!.n fire:;.c. 
spont.nn. rnră \ rbe şi e'\phc:iU!. 
cu o vol'a~tc .a r>rietl!nicl, aş spune, 
pc care o htwe~l.i d in ~llpn ln \. 1re 
11 CllllO"CUl-ll. O>le~ul d e b ll'Ol.I .11 
1-·1r1nclii Maştel. roan Crclu e!> c 
<.'-:onmnist de farm!ltle. pr\'>vcnll din 
~ • .stcmul bancar. şi <."l«'>1'<illnl):1:1.[l 
sectla „i.ndu„tr lu" ~1 zwrulul. 31?-
rl;>1jlate:i pregăllrn. snhd lt:1lea ci.:
ntJŞUnte!or con(l•ru 1ultd1att? ans
Ilzel >r s.ile econom1ue. Bu:i ~:t:r.e

lar. J ·1n CreiJ :u•c 53t·s. 1~t1a c;1 

• Şedinţa de machetâ rcun>!ft.• CQ· 
lccti1Jul redactfei • T11 IJ iroul rt•dnf'
torului-fef P toldrauna •umc • Di· 
n11trfe Bdl4n :i Dum1'ru Ncnruilu 
„fata i1t fnţ(i" cu ziarul de mllnt> 
• „M1:d11ul·' l'Chlpei - f(1tcm:por-

tcrul Alc.t4ndru .Vifescu. 
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1em.Dătura Jui să fle apreclaUi de 
cllltori, fie că apare sub ar~ioolecu 
ternat.id economkă. tle la rubrici
le de sport. Si de VJ'eme ce cole
giJ repro.şează scrisului sAu dQnr 
predllectia pent:ru fr.nze lun~i. e 
limpede că este .ap1·eclat nu nWTMi 
(le cititori ci s1 de ochlul. mull mal 
exigent. ai or<>fes.!o.nistMor. 

Bătăios, aşa cwn îi stă bine unul 
g,azel;at. DU:tntli·tnd·u-se prlnire l't:;

dµt:abi lele oo.ndele Ol;'Ulce ~e re
dacUei, DwnUru Gâil esle in ore
sii de 36 de ani . .A tost ta1>1nar, 
apoi core>pondent.. a lucrat la „Ti
nărul miner". „In slujba palrlel " , 
la .,Steagul roşu " - Pet.rusan 1. 
„Agenpres." .. ,Scinteia " a rost cili va 
ani redactor ser la „rnCormat1a 
Hargblţei „. Or.a.dea I s-ci lipit insu 
de su.t11et .(de tloc, e din B1slrlta 
BU-găulul) şi este de multă ' ' remc la 
„Orl.şana ", lllnaniismul sl l-a păs
tra t. insă. aşa incît e mal ~oi 
Uinpu-1 pe teren. n.u numD·I in 
20nl dar şt ln alte IUd~te. ln
s6tiJnd pe bihoreni I care lucn~ază 
pe m ar.lile şantiere ale tarif. locuLnd 
in căminele lor. scrllnd JruJteriale 
,,de suflet" prin care cei de a<:asă 
să le poală urmări dru.murJle, S"JC
cesele, preocupările. Se JuplA cu 
propria-i impulstvitate, ne mărtu

riseşte. clin d<>t:lnta de a n totdeau
na drept, de e tnu cdtiea tăr~ te
melur.i adlnd. Tumultuosu'!. oom
ballv.ut gazetar este I.n.<iâ un senli
m~tai : Se Y:ede nu numai in re
por~d~e si l n tervJrutule lui. c:\ffl' l:li 
in detam pe care 11 le oomunicil 
ln Lreacăt, cu o ~ret nere parcă -
de p.Lld!L t.ap'tal că păstrează si a
<:wn bonur.fle de ma.să de la pri
mul congres al corespondenlllor de 
presă m1.mci"torl si lâranl. d:n anii 
·so. Despre el AndrJtoiu seri.a cu 
un prilej aniversar : .,Câtă este o 
invenţie dacă nu ch:iar o crealie :!. 
Or.adJei. în mn1erle de gazetărie si 
ublcull:aie, Asa cum dsi;m ziarul 
„erJş;anato .în orke ungher {li ora
s ul W. loţ â.Sa il .găsim pe prieienul 
GAtA pretµţi.n<l~i ". 
~ a ~~ la inceouwnile 

sale şi Afe.„anclru N~. A d~ve· 
nit apoi secretar de sfat ooou1ar Io 
(.'Ornunâ şi la oras. a :Căcul „dreo
t.lil ".a fosl prociiror: auurmetaooi 
studii de Ci'Jozofrie si ştiinle e<:<>M
mlce. in ptezent este doctorand în 
drept. La zi-ar lucrea7A din '70 sl 

nl<:i acum nu stă bine" obsen·s 
pipălndu-sl n<>dul zeflemislLulul a=
cesoriu (care. vă asigur. stă per
fect). Ce se mal poo-te spune des
;>re Ale.-randru Negru '! Mult mal 
multe de-cil ne permite nouă soa
tiul - că e .sec.r-etarul de oarlld al 
or.g,snlzaţlel de bază a red.u.ctiei. C$i 
nu a sct·is nidlodală despre t.api.nar! 
dar că a .indem.m.1t oe a.ltii s-o 
facA şi ~î pro:pune. el insus!. sil 
1e declice '' carte. di u' scris UoUli 
piese de \ool.ru, cil are PJ'ed ile<:lie 
penbru interviu si foileton. • 

DesJ>J·e Dumltru Clubotarn. pre
sedlntele grupei sindicale. ~edaclo
rul sef afirmi'\ : „Este ceJ mai d1s
dpll.n.al om din redaepe. E l (~u o 
apâ.s:.re m:i.lltioasii pe cuvint. cn sîi 
"iri,eleaga lnter1ooutoruL ce e de 
ini.eies) e jnLotdeau.na de g§sit sl 
r~punde oricArel sarcini cu do.". 
f 'n paginile zlan.lllJJ se ocu'Llă ma'i 
l!U scamă de problemele mlnerl tu-
1 ui. do,menJu oe care ·îl cunDaste 
temei111e şi despre care scn"c ~ 
eflcie'n~ă. Tot de lu reductorul s2!' 
a!Jăm că : „e inimos. serios. tă.eul 
ca orice moldovean ". N•u orea s tlm 
clt de 1ăoutl sînt moldovenii. dar 
dacă aCirmatl.a o face„. un arde
lean. ii putem da cre?.are. 

1n biroul lui Aurel Minea\i (de 
:!~ de ani - exaet 30 - reclact.o1· 
•la „Cri$a'na "). w 'Un perele. este ori ns 
un d tai dlln Rosll:llnd: „N' .... 'lm st!i ajung 
pe culme I se odate foarte bine I 

·ruir am să urc atit I cit am să pt>t 
prin ·ITl'lne". {,.-11UT1 rep1"0<lu5 :>,l!hlru 
d'i mru•tu.riseşte. des!Jt\.i.r. mai muH 
despre felul de a CI. de a S!intlt. de 
a acUona al locatarului blroulul 
decil am face-o .noi. De Capt. ca sl 
Traian Llpllu , coldul său de sec
lie agrară. Aurel Mineatn e mal 
rW- local.ar .ni biroului: „Smt oa
menH cei mal alei:~li a i redac~iei " . 
n~cunoaşte Aurel Pop. Cunosc atit 
de bine C.A.P.-urile. C.U.-\.S.C.
urlle. comunele jude~ulul lncil. du
pă pr-0pria mărl1urlsl'!"e, sllu sl unde 
pun cheia Pl'eşecUnt!i de JtespodărE 
ein<l p'.leacă de la sediu. ln arti«i~ 
lele pe ~·e le scrJ1,1. se st:rădJiesc 
să valorifice această 1n.formatie bo
gată, să ofere nu numal o Jmn
gine eicaclA a sltua1.lei. inlr-Un m\)
ment sau altul. înt.r-un loc sau al
tul, <:I să sl con~buie. cu mUlon
ce gazetăreşll. la remedierea unor 
neajunsuri. Greulătne s'l'ill nu-

Colegiul de redacţie al ziarului „Crişana" 

Aurel POP - redactor-şef i Dumitru NEGRUŢIU - iredactor·şel oqjun"cl; 
Dumitru CJUBOTARU - 1preşe<ll1ntele gnuipel sirnrlîciole; Dumitru GATĂ -
fef de sec\le: Ioan CREŢU - lef de secţie. 

scrie. cum este flr-es<:. despre act i
vita1ea consi'llilor populare. articn · 
le şliinUtice. de leglslatle. Desore 
viaţa Iul. deloc bana'lă. vorbeşte cu 
erTl()ţle au~en.zurnlă de ironic : 
„Sint primul om de l.n ml n~ d !n 
5'1l care poartă oravaUi şi. 11\lă. 

1~ 

meroase. dar numei-oase sint -'>i 
bucuriile - mai ales atunci clnd 
ştli d în succesul unei unităti se 
am; sl o tr.inJurâ din efortul tău. 

La „Crişana" Dlm.llrle Ba:Jan se 
ooupii de probleme suclnle. ·de sii
ntil.atq ~r. prin Tot.a11e. răspunde 

şi de searet.ariat Est.e 
care J-.am văzut. de altfel, la 
llt.a sedlnţl de machetă. 
c;i m <:ă pentru prezentul 
nu am stat de vorbă eu el. 
t1!1 al cul.e-tanta să-l ,.con 
cind pe birou are o stivă 
nuscrL~e. o stivă de fot.oitr 
c helele pa~llJ1.Jijor Si c.îna! mu1ţt 
me dupli l1!ecan·e.a t,U~'JJl'OT este 
blniu. <'U ochelar.li pe .nas. ~ 
~I creionul în 'minâ. cind stil 
seaJ'ii urmează să se mat „ 
~e·-.„ in 1Jpowafde ? Ne~am 
mi~ <:u oeea .ce .am văzut şi 
ce ştiam de multă vreme : 
mitrle Băl.un este un Prof 
serJns. un buwvinean blajin 
se ce11J1tă straşnic însă (dar 
„bucovineşte". adică neoe 
pentru ca malevialele să 
ll.mp şi de C1ll~te. un gaze 
cărui semnătură 'i'fl ~ e 
;le rlg~we profeslorilală. 

ResJX)nsn blJ 1•ita I.ea. woblemel 
Lurale reviloe 1lul Teodor 
poet talentat. cunoscu1. a u 
mai muJ,lor volume de 
Print.re calilătUe ~ care co 
sit le sublinieze. in c:eea 
veşte. se numără oreocup 
o des::ooenl si lansa t.ll:lente. 
antren.a in jurul ziarului un 
Dumăr de colaboratori. E o 
ce se adaugă .acel<>m slrict 
sionnle sl pe care .nu e 
1e semnaleze nimeni : pentru 
mllrUurlse,şte pa~Lna de Z4f.r'. 

r n redae~le mal Simt ~ 
c;<pe:rientli - Alexandru P 
pllclă. care scrie. despre 
de JnvătămJ'flL e printre 
c:.i st VasJle Sere, avind 
blll Lalea rubricilor de fnd 
de scrlsooi. autor al fO&l'te 
„Posta redaci.Jei" - clar si 
mai tinere. Putem vorbl. a 
1>re l\laria Vesa, f(aZet:ar 
ausol ventA a facultfţii de 
~ă. Rr..adtca sbudenteascil a 
aici. în redactie sl dorinţa aa 
aceea de a reveni la <lradea. 
pe cal'e-11 IUPl!şle. ea redac 
„Crlşima ". Drepl ca.re. du.Pi 
vlre a IosL repartizată la.. 
Perioada de u.cenicie a fost 
(erliJA formării sale ca 
ciupi! cum slngud mărt m·„ ..,._ 
Uvllaloo înlr-un iudet care 
era un v.asl sanlier l-a Col 
fectlv. A venil aP01 19 Or~ 
nu la <JlnT d la Teatrul de 
(ca dil'e<:toare). a loor.at hi B 
leca municipală, a lucrat s l la. 
ti.1 de propag.and!i a 
.iudetean de purt'ld. Sint ex.pet 
utile. care i,n timp se vot d 
ne spun~ Mm-fu Vesa - s l 
tr-un !el sau altul. se Db{ 
noaste ln scrisul său. La „ 
sus\lne rubr.lca de lar~ă i>O 
~~le „Vă informăm. Vă sem 
scrie de 1a.Semenea despre 
malica mlşcăl'll de femei. 
copil. $1 poale acum. dnd 
sa devină mamii Csl e d 
nlbu o fetl1ă I) scrie cu mal 
S\.1111~1 decit orl~d, 



c;ezetar Linăr, eu oer~tlve. 
lbrll!I Georgescu a venll ta Ora
ll de J.a „TttleormanUl ". O v1·eme 
i.recut. pe rind. prin roate see

Je pentru a se f..amiliariz.a cu 
001emele JudeţuJ.ui şi experienţa 
uznulalti începe să se vadli. 
~alcntin Buznea a fost activist 
;!f.C. sl la „Crlsaina" se ocupă, 
resc. de activitatea tinerilor cllro
I te ded!d pagini şi rubrici sJle
ale. a căror muncă st vlaHi le-o 
ţtnăreşte cu slrădan.1'"1 de a le pre-

rta rn. :ziar veridic, conviflA'ător. 
putere ele exeinplu. Ce ·i;e mai 

!)Ilie spune. ln oiteva cuvinte ? 
~ este el insusl tinăr. cli e IUtr
k. ci't in<:epe a Ii şi p11lceput. că 

e indinalii către arta Cotol?l'ail
~; tnlen.L de oare benefiolazf't şi 
!arul. Şi penh-u că :v-0rbim de 'fo· 
7gr3fle şi de linereţe s~ nu-1 ul· 
~ pe AJe..~andru Niţescu, mezl
[ul redactiel. foLoreporter aflat. de 
\ufod pnl·nt.re membnli reda<!tiel. 
Mai ·trebuie vorbit despre multe 

i cind sorii de redacUa „Cri
ena", dar subiectele sint mai ite
~ decit spatiul pe care-l 3 -

1"'°· Oricum. nu vom incltela !ără 
I aminti ele „dispecerul" red:ict.iel, 
~llola SAu , în măslll'ă · să te lntor
~ze Hi <0rice moment unde 'le află 
lrt doeumentare Liecare redactor (şi 
nu e deloc simplu) ciqe sl oantru 

11 caută. ce a lntrebat. ce răs
asteaptll. $1 mai cunoaşfo şi 

gramUI. de o mob'iJ.ltate 1treu de 
t. ail redactorului ser. ceea 

~ e de-a dreptul o perCormantâ. 
drept, o mai ajută şi Lumlni\'a 

Bondar, .alunei clnd nu are de dac,
tmograflal (şi lolul e urgent la un 
f°tidian) sau nu scrie inform.au: 
[J>erl!lru rubrica de pro!il. Lumlnlt:a 
Bondar. ne asigură colei;cil. se !or
meaiă in redactie ca zf.arlstă. :!apt 
lmbuow·i'il-Or. cu atiit mal mulb cu. 
<'lt pr<iblema fmprospl'ităl'll t.:adt etnr 
ln'eOcupă stăruitor conducerea !'e
clnctiei. după cum ni 3-..l .relal<lt. 

Amintind despre aceasU'1 oreo
c:upare (nu de ultdm ordin) ne dăm 
9eama câ mUIHe dintre problemele 
discutate au rAmas în afara ~~
nuor. Nu pentru că nu prezentau 
Interes da:r. pentru a le cuprlnde. 
rubrica noastră ar n trebuit să se 
c!ben:Je „O hani in redactia zfar t
lt11.„" şi nu ,10 zi„. ". Ponl.e. cu u·o 
ell {)l'llej. Pe <m'e. &tă fiind at
rnostera colegială. prietenească d1n 
t'edactia „Crişana" trebuie să recu
lloo$lem <'ă n'i-'l dorim. 

O strădanie de fiecare zi, 
să fim pe aceeaşi lungime de undĂ 

cu cititorul 
(continuare din pao. 13) 

Am tnceput insernnilrlle de fulii 
cu aceaslă observaţi-e nu did sim
plă preţuire a s.pl.rr1htlul de <>~d lne 
ci pentt'U ca - am 5111,\,eles din, dlti
cuţla cu redaotoi·ul set F r an clso 
W~. dar şi cu ceUalU membri ai 
colectlvuJui - amănuntul esie de
!lnitor.fo pentru stilul de munci\ de 
la ,,Fuklya ". corespunzind unor 
oondltll spec:ilice. 

Informaţi a, 

mereu în primul plan 

al preocupărilor 
Ziarul are un procent ma.re 

de abonamente. deci un cerc 
slabii de dtitori : unii dintre el 
<'unosc şl urmli:re9c O<Jt.idiianul nu 
<le ant ol de deoen.J I. IDl sln·t oblş
nuiU să-si îiltUneascA rUbrlcile în 
zilele st in pag!nllli! şUute. urmă
;oesc abordarea unei problematici 
!n timp. sint in măsură să observe 
dacă poza apărută azi au mal vA
zut-o şi ooum o lună sau un en. 
NeadresÎ!l1du-se unor tjttto:ri oca
tionall. una tli'.l'lb'e cenlntele lm
port.ant.e a oricărui mar - repre
zentarea echilibrată. cit mal eruolA 
a întregii wne de .oore se ocuoă
dobindeşte m cazul de Cată o p<in
dere deosebUll. „N"e :;ţrăeuim sâ 
he plnsmn pe ooceiasi lunJ.timc de 
undll cll cltl'ţorll noştri. expltcă 
Francisc LJ;les. sll le satisfacem. ba 
să le si anticipăm zone1e de inte
res. domeniile viei! i eoonomlce. so
ciale, cetji~U. cullur.ale care ii 
preocupă i·n mod deoset,llt. Ne str1'
duim, in rn:Jmu.I rincL să oferim o 
c-:1nLl~te cit m'!ll' .rnsre de informa
iie - diversă . lnleresantă. evident 
de ultlmă ora. cu caracter semnifi
cativ. pilduitoru. 

Ziarişttl lele 1a .• F~Ya" au initia1. 
şi susţ~ cu consecvenţă mai mul
te ntb~lcl ae· sU>l'I - de lil'ltere.-; na
~lonal da:r şi local. cu „bălaie" 
lungă sau de interes lxnedJat. D in 
paginile ziarului po\t aiila situatia 
ta zi a agr!cutturli judeţului. s~
binzi economice. T.eaildzărl tn dorne
nlut ştiinţei, a1 culbu:rii, al sportu· 
l'ul şi deop:ohrivll p1"<>gr,arnu, mu
:r.~lor sl a:J lnstl'truUUor de soed.a· 
cole, even'flua1e modificări ale tra
s~<>r mijloacelor de t.ransport in 
comun, orele inb'e '".are se ve în-

casa plata 11Ullffiil i nt.r-un anume 
cartîer. Ideea de la care p)ead 
redacţia este aceea că orice inte
resează pe cetăţean trebuie să..şl 
a!le un spailu - pb~lvjt c11 Jm
porlanţn temei. neîndoielnic - tn 
pagina de ziar. Orice apel venit de 
la citttori este luat în seamă : orl<:e 
sero.soare. telefon, orice vizită Je 
redaioţie are o urma.Te - daclî nu 
in pag!:nă Csint multe probleme cu 
c.a.r.aio~r i!'ldlvldual care nu l>Qt Jn
f:eresa un c.erc mai l!UI~ de Pet'
soane). orJcium. in practicu. Cetă
lerrli s..au oblsnutt să-şJ spună Pli
surUe şi zl3rw să-'! ajute, să le 
sugereze o ca'le de Te!.<llvare sau 
să le e~p1ice ră:bddt.or. cu in tele- , 
gere - dacii nu au dTept.ate, Si oa
m~lJ eu .ilW'edere in ziar, I se a
dreseazA ca unui prdeten. U'nearl. e 
drept, şi cu i!leacurl. Amuzat şi nu 
revoltat. Firancisc Llles mi-e oo
vesti:t că exJstă .in redactie. print.ce 
alt.ele, chJar„. o oo1ectle de chel 
11Mlte pe stira.dă. N>u o dată. cel 
Gal."e au olerdut un obiect vm .Ja 
zi:ar să se jnl:ereseze de el. 

Bogat.ele traditii pe care le are 
presa bihoreană. ml s-a spus. sint 
resimtlte oa o ob1i.gatle în olus. 
Aşa cum o inallă obMflatle oolltid. 
mooală. pro!esf0tll8illi o ~i~1.1le 
0011ştiintia că ziarul este otgan al 
COmitetuluJ judetean de oartid şi 
că. prin OecaTe din aetlunEle lui. 
trebuie sA TA.sl>undă aces~11 man
dat lmPQrtant. 

-Stma otiganlz.aire oonslltule. deci. 
o str~anie <;Ie tlecare r.I a reâa<?· 
ţjei. 2ilariul ~ J,ucrearr.â Pe baza 
unei machet.e-r-0bot. care la inceput 
se alcălu:ia pe."l!.nl o săptămlnă 
aPoi pentru două. iar in orei.ent 
pentru o lLJDă. ln felul acesta nu 
exlsUi rdsaUl de a „pierde" vreo ru
bi;lcă şi, t.Qtodatfi. exlstf\ avanta;lu1 
unei pl"ivlrj de ansamblu, tn mă
sw·ă a evidenţia cu promptitudine 
eventuala apariţie e unor semne 
de t1ulll.nli. a nevoiJ de înnoire 1.e
rMtlcă ori shiilistlcă. Despre acest. 
pettlcdl al ru1lL.uei - dizolvant pen
<tll1,i ®Wlea de presJI ·- a m discu~ 
îndelung Îln red8clll.a zllll'I'Ului „Fâ
klya ". Remedl:Ul e unul stn"1Jr, mJ 
s-a s-pus, dar lnI.allibll : oennanen
ta .receptivitate la nou. Ceea ce în
seamnă. implicit. permanenta tn
fO!lml:lre asupra vietiJ la zi a jude
\;ulul daa· şi a ~âril. oapncltate deq 1 
discerne :napid şi ex.act. de a sta
biU o „tablă de valori·• în conU
nuă compunere s i recompunere. 
Pentru a .inu pierde pasul ". pen-
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Iru a nu n depăsli! de ritmul alert 
aJ. vietlll. de d.Iven;iiical"ca ornvcu
părilor, a reall2ilrilor ce se inregis
trnnză cotidian, redactorii de la 
„Făkly.n•· au alrtl.Jutli precise. con
t.acte permanen~ ş1 mulllole st.::ibl
Jlt.e pe domenii. pe probleme. pe 
oameni, par1J!-cli>li la adun..1rile ~e
n~ale din unWHj proclucLlve. la 
lnswuct.ajele or1mnl:rnlc la nlvcl 
judet.ean etc. 
Acelaşi spirit de ordine. de pre

cizie, c.araoterlzea?.ît şi lucrul ·în U
pografie. Exlstii un caiet. pe oare 
1-.am văzut, unde este înscris suc
clnt dar perfect edificator .. filmu1 ·• 
Clecărei ediţii - cu ore. numi\r de 
pagini, de şp.1llurl. tiraj, lnter
ventll de ulL1m momem s.a.m.d 
Stilul acesta de or~nl1..are. de 
muncă. presuo•me. des:S(ur. o oer
rectA oarelare intre tT\('nibrll redru:
Liel, pt"esupune, decl. o nnume ex
t>er.le.nta â ace.st!!. cofat>oră!ni, „A
wmt1aJe şi <ie-1.avantnje", mi se spu
ne. Pt'În<liipalul deza\'<JnLa i ar fi 
(.,ar rl'' şi nu „este' . pentru di 
po~te fi depăşit) intrarea inlr-un 
nnume aut.o.maU~m. lipsa ele oros
pe~ime a z!arulu;. „Dusm..-mul " mnd 
însă cunoscut. nu i se !asu loc de 
~t.iune. Pe de o oorle. rlOOâll'e ~
zetar işi cercete:17.:i oroprla ~tivi
late. slrăcluindu-.-;e a în lăi ur~ orice 
urmă de oboseală - a ldcllor. a 
cuvintelor, a l::iH:ullvci. Pe de altă 
parte, preocupa~"l const.'.lntă pen
t.ru de,pill.'<l'are.i ŞI culllvar~ Ullor 
ti nere lalente, dlversiftGoroo se.m
nătnmi;lor in pn~nf.I. el<lr sl i·nduclc
roo in <:OlecLtvul rcdnctlonnl a unor 
li-n~rl care au u.-mul cursurile in
\lă\ămintului superior de zlnristi<:n 
kl reoomandarea zwrului. 

ln ge~. tn r edacU.1 21arul~ 
,,Făky.a " smt. ca şi la „Crls.-ma''. 
gazetarii e,"C.perimeri lali. cunoscin<l 
bine pro!esta. rigonile proPl'if oubll
catlel şi. blneintcles. realllfttile spe
cltice judeţului. 

Red.nctonil şef. bihorean etic ori
gl ne. 1001-e:;izâ de muli in presă. 
A !osL muncitor. tehnician ~!. in 
perloo:la stagiului m!Ut.ar. a :fost 
selectlanat oorespondenl de presă . 
Se clhrlau. ~ cum e Clresc. llncrl 
c.are să cuooască b ine. din interior. 
viata ,productivă. munca de Ciccare 
~t a intreprinderUor. După o oe
r103dă in care a Cost corespondent 
regional al ziarului "E16re" au ur-

'.l3-30 de ani). tn atru·i'1 de mlslu-
11ea de a suplin i oe redact.orul ser. 
ar~ şi responsabllitate:i \Dlui sector 
111,partant a l ziarului - \'Î<lta eco
nomică. Este un om oonderat. me
todic, competent. calitlitl lndisoen
sabile pentru roordonarea unui do
meniu atit de însemnat. skueLur."11 
dinamic şi n c..'ăl'l\.il prezentă rotl
d1ană in ziar presupune oute.re de 
slnteul, darul ele a discerne pro
blemele p1·lorlttrre. aspectele defini
torii, pulsul proprnu l led!1ru1 mo
ment 
E~>ericnt.n recklctlon.ală îsi sou

ne cuvinLl.11 şi in cazul lui T6th 
Eugen Implicat mai ales (dar nu 
nwnai) în munca de secrel.ctl'ia\. 
r:ste in rednctie d in 53-5~. aici s-a 
format. s....a dezvoltat şi în orczenl 
cunoaşte fiecare elupă a elaborării 
ziarului. !Jeoaro articol. !n ceea 
ce-l priveşte. recunosc cu orelufre 
oolegli de rc<laclle. o schimbate de 
ul'1J mt\ oră 'în 1f).'.l,~!Jl,i - episod lne
vitabiJ in a ctivi!ntca unul cotidian 
·- nu ii deruteazu nici un Jn<Jmt-nl: 
modiiicăJtile. înlocuirile se r~ll
zează <.'\I maxlmu m de ooerabvit.a
te. ti'lra panici. Iliră nervi. Cără 
riscul vreunei con!uzil. ln redncl1c 
T6lh Eugen este apreciat. de ese
meoea. pentru grafica el~onUi. 
simplă pe care o Jmprimă oublica-
11el. penLru pnrepes·ea de a da un1-
1ate numereJor rărA a le unl!orml
?Ja. J)t'ntru stlintia de a plasa me
.reu rubricile fixe în acelaşi loc, nşn 
cum le ll$1eaplii cltllm·li. evllind 
totuşi sonzatl.n de monotonie. 

Cum Sţ>unenm. cunoas~ ne
mt)lodtA a reallti\~ii este o e:i.i
gen\il redacUonalll. Tespecl.ati\ cu a
tenţie .ia ,.Făklya„ şi. de 3Ceell. 
multi dinl.re redactotti provin din 
producţie . . Acesta este. de pild5, 
cazul Jul K w Alexandru, r<>St mun
citor care şi-e rlieul. studiile econo
mice în perioada in oaTe lucra la 
ziar. Cunoaţle bine nu numai mu~
ca in in trep rinder i ci şl ~ munCl
tori preocupările Jo1\ mod.ul proprlu 
de ~ priVI reallt.ntea. Poate de n
ceen (sau şi de aceen) artlcolcle 
lui sint foarte bine primlte : ştie 
să seric s implu, cald. .Ja su!letul 
omului". cMar des.pre temeie cele 
mat aride in aparentă. Forta de 
convingere a ariloolelor sale :.e. ex
pUcă prin tonul Uresc. nesofishc:it. 

Colegiul de redacfie al ziarului „Fal<.lya11 

ILL~ Francisc - rodoctor ~ci i OAViD lo5if - redoctor şef djunc! : 
KISS AleJtondru - şef de sotjle ; SZALAI Irina - redactor de rubnco : 

TOTH Eugen - secretor res ponsabil de redacţie; TOKE Csoba - redoc· 
tor de rubrică. 

mat studiile universllare de eco110-
mie apoi responsnblllt.ntea de re

da.clor şef la „Munkâ~let". $i, din 
1971, este redactQr şei Jn . Faktya" . 

Ad;unctul. Dlivld loslf este la 
ziar. pur $1 simplu • •. de cind lu
mea " (ceea ce vrea sll însemne 
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prin abordnrea oricărei probleme 
din unghiul cclul cărui.a l se adre
sează. In ce.I 26 de ani de cind lu
crează la „Fâklya" a av·ut nu
mero:ic;e lnlllative valoroase pen
tru care a ! ost apreciat. a pr!mlt 
Coarte multe scriso:Tl de mul\umire 

de 1:1 cei despre oare a 
dotl - şi ce satisracue 
mai mare penlro un 
colective de muncă (m1 
Volevo~, de pUdă) ii 
tioolele dln 7..!ar i-:iu aJui.t 
ln acUvll..iten pe oare o 

Dm produclie a ven!L la 
Antal Fr~ncise . • \ început 
rrn i n 1960. la ,,Ftiklya ", 
iusese tehniciain agrlOCll 
a l renumitului liceu de 
<ic La Salonta). Cunoaşţe 
bine ogricullura judeţului. 
murlle ci, şi în arli<:olele 
le scrie se su·ăduleşte .să 
prim plon omul de oe 
torul !aptelor. al re.all 
suoccsolor obll nute. O 
mereu la zi îl ajută să nu 
nici un subiect. nJcl o 1~ 
de a fi oonsemnate : in 
ex istă oonvmgerea d clacl 
:tr <' temii. un aspoot de 
nume. inseamna că exact 
trebuiau aduse în coloane. 

'l'ot de agrlculbură se 
r•np Iosif. unul dintre cei 
<luctl\li rcdoot:orL cu o fitl 
th•IWlle luna.t·ă care. pur sl 
e lără rival ..• Este ca un 
.1rlrmă opinia generală a 
dacă pomeşt,e nu-J mal 
in nici un Joi ". A iost 
a lucrat efectiv în agrJ" 
i.şl petrece sl acum cea 
pa:rte din t:lmp pe teren. 
te satele judeţului - cu 
autobuzul. cu .m.."1Şina 
benz.1 na la Cal de proprie !), 
ru ra. fă1·u căt"U lă. Despre 
legu spun cl esle imposibil 
i.nchipuJ peDsion..<r sau mic:8r: 
tiv mai mult de citeva · 
sol\•ent '31 focUl1ă\il de zi 
scrie orice. nu numai altri 
şi esle pretuit pentru note 
şi folletoane. 

Panll ascutHă - <:hi.ar f 
cu\ltu - umo r. reală orizl 
'Utol'l 8.'I'e sl Toke Csab a, 
~'\ rormalie. da~ oare 
dt! multi ani (e l.a .. 'Făklya" 
proape două decenil) despre 
blcme culturale. Rubrica sa 
mmtcntli .,Pi~t.rul" unde a 
probleme ce ne--am obJ.s.nuit 
considera mărunte dar oare 
cnţează. uneori subst.:m11al. 
tenia no:>-Nă de fiecare zi. ae 
ră de o !09.J'!.e bună primJre 
rartea clt.itorilor. „Numele I 
mul cunoscut decl't al meu'" 
inu (poate eu excesivă m 
Frmi<lisc llles. si inu simt 
nuan\ă de regret în glas. CJ 

ca bucurie penta.-u un cişti~ ln. 
moral. profesion...'ll oare este. 
cutabll. al zla11uhrl. Cetăte 
scriu. li sugerează teme, i$l I 
mă nprobarea pentru cele 
c:itc. preluind ideea de dlalol 
lt< OIT\ ln om oe oare se 
rubrlc.a. T6ke Csaba n u scrie. 



note critice ci apelea~. cu 
suoces si la <:elclalte genuri 

t!;o;ucl.~uce. dtitorii • elinind. de 
u 4.. mulk' dmtre ircPOl"lalele sale. 
P1~11tre bunil rePol'ler l af zlsl'u-

se n.umă1·ă sl Kovă-<lS Ludovic, 
}~ tl p<>J:iraf. absolven l al kicultil
. d~ sludil econoTl"lÎcc. A1ent ob

lii \~i~r aJ problemelo r lndustri<'I 
~e. poole spune cu deplină 

IJ(lreJ>IAt.ire că nu exls1~ 1n treorin
ick'~ in oare să nu rt l nb-at. :n care 

nu cunoasdi omenU. oroble:mele 

11 
t111re se confruntă în activlblteu 

l'fie ootnel'\. servlcll, oooperalic. 
sl de pagina l'emelr se oClll>ă. !a 
~u. S7.31ai Irina. sl ea eco

lstli. -cadru cu vechime in re-

~
le. coordonatoarea sectie:i ele 

()l'TOOtii. ReaU1..ează aoroope in
~ rubi-ică .. Am arkli de la ci-
1)1"1 ~ şi murnoo este extrem de di-

~
Utl. de mi.ouli<>a:;ă. Flccii1·e ştire, 

ecare semnal t.J:ebule .n.,tenl vmi:fl-
te. nu numai p;nivilor la ellacU-

E 
tor. dar sl lo imPOrtan~1 pe 

o au. de Iapl, independent de 
Cii area subiectivă pe care le-o 

iJoale awrdn un ooresoondent sau 
1111ut. F. nevoie de multli outere de 

i,m~. da:r si de t.act. de un !Ier 
pe:i1IU ce line. neîndoios. de ~
ptul de j!azetar. 
Mnr Unăr decit -Oale~li lui. lJrszi-

11 Fecher Ios'lf n unnar cut-suri
t facullătil de 1.iaristld la .Pro
uoerea zlro-ului. du"Pă ce lucrase 

m tehnician la Combinatul de pre
lucrnre a lemnului. ŢJne tn conli
~uare l~litura cu tinenli din intre
prlnderi. le urm~Teşte acttvltatea 
14 cluburiUe muncHorcştl. prezen
~ndu-Je pi:eocupă't!lle. p1·oblemeJe 
e muncă şj de vJatA în pagLnfle 

'd!anului. Tematica legati de tl
nu esie în.$ă slngara ce eare 

abordează. semnlitur.o sa puHnd 
lnUlnită la nibricl dm cel~ mai 

~
wse. 

&utsch Veronica este abia de 
ani îin red~la „trăl<:lva ". dar 
o subslianţi.mlă C!Xl)erien\i t>ti

dst!că (a lucrat mai multi ani 
"1 „ItJl1Jrrunkăs "). nilerarA Ce au
~ mai mullor volume. publicii 
lttcnmL beletristică în <:Ol id lane sl 
Perlodlce) şi mai Jarg culturală (a 
bbşo1vit un curs oostunJversUar de 

~
ealc sl :i lucrat la teatrul de oă
llŞI din Oradea). O polivalentă. <> 
lvcrsillate a pre<>c\Jipăr.n<lr car,e în 

[
SUI ftaze'tăresc sint iruc:tifJcate 
mod original, care oonferă liir-

rne unghiului de .obord..'lrc a 1•ea
l4til, eic;presivll&te. deol tortă de 

<IO!lvfngere soo1ilă. 
. Mai mult e volume - poetie ori
~A_ şi traducerj d in UrlCIL româ 
~l"ilSCA- a semnat şi Fablân Eme
b!c oare la ziar. se ocupă de pro
;. eine cu)LUralle. l n ~est domeniu. 
Ml'eOcUJ)Al'ea sa pi·inc:lpa]h se ·rn
~Olfi snre sorWnlrea unei edu
ft •~I est.etice în rindul cititorilor. 
ro ~re simpla consemnare a 'feno
~ului artist.ie cw-ent. A init iat 

80esl sens numeroase acLiuni de 

durată. apreciate ln eg.aia mă.<iuTă 
<le citi I.ori sl de !actorii de cullurfi 
din jude1. O cont ribut1e nolabllă 
are. de asemenea . în studierea si 
popularlzarea :folcloruluJ bihorean. 
Rclel'tn'du-ne la sectorul cultu·ral 
al zlal1UliUi trebuJe menţlonală sl 
nctlvll.ntea 1.ui Stanik Stcrao; u,.'l~ 
ze!al' clnlir, tnlentat. ale cărui cro
n ici dr.amati<:e au autoritate in 
fat-O citJtorUor. Comentind premie
rele celor doul sectli - romimAsi 
maghiară - ale iteatnilul orădean. 
cronicarul urmăreşte, prln d!!mer
sul suu, a#:t hit~ InfQrmatlvă cil 
şi cea analitlclL Principiul de la 
eare pleacă este ace!a de a S<:l'le 
n?pcde (ceea ce presupune · 1 se
r 'oosil docUmerliare :mterlour.,). de 
a-şi spune punclul de vedere a
tunci cind acest.a mal p;>atl? avea 
o uHIU.ate practică. real4 

Jnvăţănii.nt. s00\ă.4at.e. I'el)OrL-iie de 
la t11lbunal. ai·hioole de educaUe 
.• udcJJcî'.l, prhrl't<>are la pNllllca de
inogi"El!ieă a lărJ:i - iâlă orinc1pa-
1ele, dar nu slngu1-ele. dotoe,n'i t>e 
ca:re Ue alxn'CieazA Ralasz Elisabeta. 
O face cu seriozi ba~. cu comoe
lenlă şi, nu ne lndolm. cu oerma
nenl su.bstr.at educativ. de v.reme ce 
f(lrma~ia de ba2u este aceea de 
1>rofesoară. 

lin i·eiiu1,a1oea rrubticlijor spOr!live. 
Căutate sl <:.omen<ta1e cu insufietire 
de cilil<>ri. Henez Francisc (oore 
indeplineste şi res.ponsab01tiiti le
gate de sec:retarlat.1.il de redactlel 
se sl.l·ăduleşte sA ofere o imagine 
cil mai mndlă. mai dlverslricată. a 
acestul seci.or al ~tuali U1. ti1 în ca:re 
pnrlizimatele sin~ def.lnltorli sl 
unde mentl:nerea u til.!J echilibru. 1.1 
unei Juste măsuri n.u este înt4'tdoo
una ~ uoru ie.sne de reiJell 
Dacă ,;Făklya " are o paglnaUe 

:nspirală. elegantă <sl are !J U.'1 me
rit Important re\'l ne gr.aI.icinnului 
Solyom Lndovic. b un protes!onist. 
Inzeslrat nu numai cu un slmt ar
llstlt: deosebit ((Me tillurL vlaliete. 
caricaturJ. desene etc.) dar sl ou o 
so1ldl1 m-lc~pere ih problemele ti
pognafl.ce. La aspedllJ at>rli!fător a1 
ziarului contribuie. de nsemenea.:fo
'tOg.ra!lile semnale de Marian Anton 
Romulus, l'.o\nrePOrler intrat. de 
curind în Tedac:tie. in urma unui 
concurs riguros ş1. nu în ultimul 
1·tnd, cei dol eX'f)E'limenta~l corec.
totJ - Bol'()S Macdalena si Papp 
Emerlc - .• pe mimi cll:tot a po(i 
merge llni~tit. afll'ma reck~torul 
şef, oonvms dî vor observa nu nu
mai greşeU de )tterA.. d..1r si din 
cele mal subtile. vizind se11.>ur\. ac
cente". Şi cind un ziarist e mul\u
mlL de munoa unul oo~lor. :lu 
tooi inoape n.ici un comentariu. 

Cristina DUMlTRESCtl 

e La. srcreforiaJ:ul de 1'edacHe se flttocmeşte m.a::hata zfan,tlui e Reş
por111C1 t>ilui dn rrnm<lr (de da.ta 1&ceasta To~e Cst1ba) clt<Jşte cu Gte11ţie 
jiacare 'r'incl e Ultima 11erificare - corer torii BOTOS Magdalena şi 
Papp Etnf'rie e Retuşul fotografi i lor constituie una dht intlatorirîl2 
oraf1cic:n.llui rirtllui, Sâlyom L11douk. 
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. 
Din activitatea asociafiilor Consiliului 

Asociaţia. ziariştilor 

de politică externă 
ln a<.ibivl~lruten sa, A<;(')(:IÎ(1(ia 7.Ja

nlş tlllor de POlitl cii erlem li .a pus 
~en1JUl pe or~lzarea unoT ac
thml care sli du.că la creşterea nl
veJ.u'Lui oalit.ativ al adi\rilătll zlarJ.s
iuor de poll:tkă exlemă pentru 
Telie/.area, într-o §a.mă rn.ai Jard 
de moclalităll ga:GeLftresli. a con<:ep
ţillor tovarisului Nkolne Ceauşescu 
prlv!Jnd car.ac.tem.arn" vletil inter· 
nailon.ale a<::LWl.le. directilQe de ac
ţLune, soluHiille' menJte să dud! la 
rezolvarea mariilor probJem~ ale 
contempcm1me.llălil. Actiwl .He A so
<llatlel vor Jj cen:.l·~t~ Pe oreanfaa
l.'ea unor dezbateri profesionale 
stri.ns Jegate de necesitatea unei e
fiolente Wormărl. 

V1.ner1 O noiem:brJe. mcr.1hrii A
soclatlel zia~.isti)oi· de poll\lcu ex
ternă n-u Pa'l'LidJ)at 1a o dezbatere 
ptoqfesională Pflvlnd circtU ath1 Jn
f011maUel e..xileme ,transmlSe de A
gerpres. Pornind de la .:e se trans
mite, cum slnl utili.zale sau orelu
aate lnlol'l'TlaUUe primite d~ ctil:re 
redactlUe ziarelor si radlotelav;zfu
ne. Petru Ignat, preşedintele Afio· 
clatlel. a sublinlat JmPOr•anţ::i, unei 
colaborări mai str.llnse in!Fe ~edec
Ui şi Agenpres. In continuarea 
dez.baterlrl, Nicol~ Pui<:cn, tllrector 
general ed}unct al AgenUe1 româ
ne de presă .• Agerpres" a prezen
tat. pe scurt, sursele de informare 
1e care dispune agenţia. ach,il.a-
1.ea de selectare si elabornra a nu
meroase buletine de ~ti!rl SJ docu
mentare - care 04prlnd Lot ce 
pvezl'n1ă ln1eres major in do.me
rU>lil extC!ln. Ev.JcleintJind .Importanta 
slll'Selor de infonmQJ'e pe de o par
tt!, vorblt-or ul s-,a re!e."1.L d C(IPotrl
v3 La cal)3cll:alea de selectare are
dacUUor, precum si la ner.csHatea 
unei redactări diferenW1tt. oonform 
ne<'JeSllătllor sl specl1!iculUI fiecărei 
pubUcatjl. 

l<n dlscu,ţil1le ea.re .au urmnt - in 
!apt un d lallog -p1'-0fitabil pc-ntru 
em~e puru - s-au conturat ci
teva l)l·opunerl de perf.eclil)nare în 
continuare a relatiei Agerpres -
redacţll : • Posjbllitatea unei do
cumentă:.rJ mai ample. prin oonsc!
tarea de căLre elarJştdl ~xtemisti 
a buletllnelor de informatu sau a 
uooumen'tlarelor a:lcătuite p~ cll)
menli imnatlce de către r\ l(erpres. e Mai mare operati'V'!it.ate in selec
tare.a şi pi:eluorarea lofouniatiel pri
mite de căire red.arct-OrJi A gerpres. 
Sparlrea capacill'itii de selectare a 
ştlnilor ce ur:meaz1 a fi lnserale în 
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paglniile externe .sile ziorcloi· O Al· 
c.Hulrca unul fond perm<.1nont ca1·e 
să cuprindă documenlru"cic pe di
\·erse temaUci de lar~ l.ntcres. oe 
care Agel'PJ"es-ul le ooaie oune. 
prin abonamente. la dL">POZIU~ be
neiiciallllor e Necesit.ale.a dlversi
ikăril Jnu.I mari e regisb·u!ui tema
tic clar şi o m.ai lar11ă c11m•1ndere 
a tutiuror 1,onelor globuh1'1. pentru 
~1 asigura ast:fel red,acti1!Ql' po;.ib:Ji
talea de a Te0ec~ viat:a internatio
nală in toată ooml)1eJWlateu s.a. 

OpiniJJe exprilll3te. pc d~ o par~ 
de „p1'0dudlmiH de informalii" Jar 
pedeaJt.ade „beneficiari " s-.au con
stituit jnbr-.un util schjmb tle ex
!lt't1en\ă probînd eilcient.l ace:ihli 
<ilillog oc;Je~lal ~r.le că.nu l rtiZultale 
benefice credem că nu vor intirzu1 
să se ooncrelîzeze în D<1C!nl!e ex
tc>rme ale ziare.lor ca şi i n emisiu
n ile de Ul Radio şi Televiziune. 

4sociatia 1iariştilor 

agrarieni 
e Ziarlslil speciuli7.a\ i i n al!rloul

lură din presa centrJ!fi. Joca1ă sl de 
kl Radlotcleviziane au avuL sl la 
Pl'Opl11 u sl 1:1 !:J.$tm:a t, () vi11ră -fler
b; n te. el f.ii:nd mereu preze.nu oe 
o~eJe IA'.rl I. a'OCllO unde eror'llul·Ue 
de 'cU!legere si dep<Y11ll1Me ~' re.."01-
tei. de arătUl'1 s·i însaml111tări, sali
clt.au toate forte!e implicate in pro
cesul des!ăşw-li:rii în cele mal bune 
condilU a campaniei a~ricole şi a 
obUne11H unor rc:zultaie oe măsura 
cerinţelor şi e!orturilor depuse, 

De acee::i. asoolslLa zlt rislilar a
grarieni a sm'i'nat pen tru sfirşllul 
acestul an PEZaATEREA PROFE
SJONALĂ cu ·tema: ., Progr a
me, măsuri şi acţiuni 11cn(ru infăp
&ulrea marilor şarcini Ce te\•ln a
gTiouJturU. !naustneJ alJmcntare. 
sflvicuJ turil şi 1tos1mdărirU apelor. 
din documentele Conf rrlnCci Natio
na.le a P .C.R.". Vor ~iarticloo mem
bt·I ai conducerilor mhiisterelor 
A~11iiculr1Iu1ii 1i, lndusMel l!llimcn1.are şi 
achiziţionării prQl;lU$elo1· iagrJco1e. 

Reînnoltl„vă 

la revista 

Sl!lvicUilturli sl 'COrutUlutU( 
al At;>elor. redacliori set?! al 
al aceslora din presa 
cală şi :iudio'Vlizualu. 

Asor.iatia , 

e Jn luna octombrie. 
comentator.i spo:rrtivi din 
traln şi dela radlo1elevi 
b1·1 al Asoolatiel J»'ese.i a 
avut o î nllinire cu 
C.N1E.F.S. tn cadl'Ul e~reJe 
cum'lm1cn:te t·eztil tfil'ele 
Vlll-.a ediţii a Dailiadei 
~l şi mă.ţwî.Je pentru 
inlreceri lor celei de a V 
a D:!cladei de iarnă. 
maginle dedkate aproPlatei 
rjn\e na~ion;_1.le a parlidulul 
de a ~-n areversn~·i a 
~tu·c. 

Pii·esedJinte1e C.N.E.F $ .. 
1l. Gheorghe G-0.!1Wi~1 . a 
maroo import.anti\ a co 
sparrt lve na Uohale Daclacla 
prnciiicarea exerci~lilor fi& 
sporturilor de elitre in 
bile a \ădi no:istre sl a 
presei şi r.adl<Jtelev:izlunU 
Uati7le?.e pe larit jocruille 
im.mă şi de viară ale J) 
mal ma1·e comoeutle s 
ţ~~ă, n României soi.;l.!f 

e M'OOiatla presei 
prcocupal de or~ant~ee 
presei L:i meclULile inl 
din cndrul cu~lor e 
fotbal o..1l'e s-<lu des:rnşu 
i·0$li nsigurind. cu sprlj 
rtlor organizatoare, l 
sare pen,lttru zlral"hili I romAnt 
j-ni. clrieultelc telefonice~ 
t'<llcgllm· de peste hota're 
la aceste ('()mi;teUtl L 

e tn luna decen'1brie. 
iasoci.o\iel presei SPQrllve va 
na pe cel mai bunl sport:ivl 
şi al lumii oe anuJ 1887 
de:r.bat.<? rezul:tat-ele P!?r~ 
r<>mânJ 1·oo.llzate m anul 
1087. î11 perspecil:!va arw!iul 
l9S8. 

abonamentele 
ziariştilor 

1,11~.\. 

, 



Asociaţia ziariştilor 
i scriitorilor de turism 

. ţiu 7.iarJşriloL' sJ i.d ito1·1lor 
,\~m a C1ri::'aruzat. in l una no· 

dt t . 0 ma.să L-otundA · cu litii ul 
tecnb~ia în carte.'\ do reportaj şi P':nsm„. dedica-tă evnluării rea
.ir & • lnregistrale in ooesţ .sec
ll~~lfeuri~ u nor căi !ert1le de 
l/lr. !tare in viitor. La ma..o:a rotft'l": iau tun!L parte : N icohv.! 
hi~ Fruntclat'ă. redoo11t1r-şef "11 
D•~ ,.J.mcea.fi'irul ·•. i.>re~cillntele 
~s::ieÎ 1Jarlştdlor 41 scr!itor.illor 
,uo~urnsm, NcaS"U Udroiu. secr~l.ar 
de !'abil de a~enUe la A~er
ftSPOTlS'v1cepreşedlnt.ele asoci aţH:i. ele Smărăndcscu, <.lb:ecklir rn 

sterul tw·işmulul. Călin Du
~u o!redoru1 EdHw:ll Sport
ml~ A. .t\rleescu, şe! ae s~c~le 
T l~ura S l)Ol't- 'l'urlsm. Iustin ~lo-
11 Ed redact<>.r-şe! a dj unct la revista 
~inia pitorească" secretar al 
~lei şi cr1t1cuj tHerar Emil 

lblU. 
o isCUti ile put1klle La această 

masă rotundă. s..a precizat i n.e'ă de 
IP locepui. ş1"'3U propus u n <:arac-
1*1' 'de lu0J1U. de ~}liză prac~U!ă a 
tl~ot implirtlrd sl neia:n,pllnţrt in ckJ
meniul cnrtil de turiSm. 1 n ved~
rea stabHlr!i unor n~s1 t~tl. oos1 -
billlAtl. formule de colabott.are i;ne
lllle a ccmtr!bU1 concret. ne.ml}lo
<it la s l!mu1area lileraLurh ~e :;pe
c;aJltate. 1a dlve rslfic.'lrea e1 tema
nca şi creşterea nlvelullt l de rea
liare ,de e"JC"Pr.esl~i ta le. 

S-o' subl inl1at. in a<lea\ .conlext. 
toiul lnslruct.iv . educul lv. Lormativ. 
Cil' revine că:rli i de turism. r ol ce 
Impune o in.aJtă exlgenUi, risroare 
ln selectarea materialelor n roouse 
de edlluri. lărgirea n emi.nl'!!l'lt! a 
unghiului le~t!c ~ şJ a mijloa
celor lilera re, publlal$1.ce da rea
lizare, atragerea cii'tre acea.c;tă oreo
ellp!lro a ce1or tna t m•e.<wti gi oase 
aemnăliuri. a unor 1il•nere t~lente. 

Desci!rindu-se tendlnttile ~tu.ale 
inreglslrate în d omeniul clrtli ele 
turism. s-a observat cl reportajele 
III ciştlf$a l in profunzime, că S:nl 
ln mAsură a contura un cltip a l 
Bomltn!ci in continuă <levenire. 
Q ! Ul'f.lrl nde rl U'i!Ul djinem ic sl -01-
~1'fllzni.or ~11 iprefa<:e.ni~Or oe ~ul~i
Ple l>lantni in:reglsbrate el~ tm'<i 
noastrlt in· ul llmelc decenli. 

tn cursul dlscutlilo r (ln:Ju l!urnte. 
CU GeesL prilej, şi nu e puizate -
după cum s-a precizat) s-au tacut 
"1eriri concrete la Li li uri. a utori. 
cicluri, serii de \'Ol·ume. s..au cerce
\ol Pos"ibiJll ăţile de oolabot<lre in
lre Asoci.all;i zL:arlslil<n· sl scr~itQri
lot de 1u1,ism, m liitisterUll de rP.sot•t 
fi edihira soed alJi.sUI. de realizare 
« ~nor acţiunI com une. de con
CVliare a efot1ucl101• 'litrei incit 
~ de lut1!sm să..şi on01·eze- oe 
~Plin lrnOOl'tant.a menire cultura
li. cdu<:ali vă, 

Consemnări 

Efort uri dar si satisf actii ... 
A devenit de muJl o i.r.a-

d itie <:a reda<:tiile oublica-
Uilor miLiLaJ·e să ~i l'=I.e 
fle oeriodic, timp m„"l.i inde
Jungsl. :fie in diverse situet
til - ~2ele sau Coi cu rlES
tinatli s pecllale. Alt'fel souş. 
a un-bra.t tn practica muncll 
de pnrtid .dln armată ci ac
tlunile mari. de- lnsemn1Hate 
deosebită. sâ :fle su.stinuie şi 
pr in m{jlocirea cuvi.nl ulul 11-
pârit. 

Iată. avem in faţă două a
semenea 11>ttb1lmUI cu c!e.stl
na,ţle specială : pentru mlll
t.arU· oare luor~zl in econo
mia natlona lll s I. l'e!.Pectiv. 
pentru mlll&a rll parliclpanţl 
la campania agricoU de 
toamnă. Si.nt rodul neodihnel 
creatoare 8 coleJ!llOr 'Tlostri 
din a'edacţ!a ~zetel t\{? edu
Jaţie ostăşească „ LA DA'î0-
~1 Fl1'. 

A'OUfllba noastrrit e1m rată ia 

txmorului. reprezl:n lă ...i t>re
zen tă .ac,Uvă. s1atom,lc-ă în 
vla t.a ~nomld si socinl-oo-
11lic~ 111 tării . Hărruda. d f.i
'l'uire!I şi abn~Ua lmeri!ur 
în haine ostăst'$1J se rei.!ăse:;c 
prot11 lmdeni unde se Jnal ':ji 
marf1le <tlltoril a le eooc.11 
noasllre . .Fll.'eşc, .n .coostă !rea
~~ilate es'le P1'e'tent11. număr 
de număr, ln pa~inlle cclitiei 
spccla'Je pentru mill't.aril ca
re qoorează ln economia na
Uonată . Fde că este vorba de 
rubrk:Be „Carn et llc repor
ter", ,.Rapol't oshlşesc" sau 
„Unlvers etlo", tle de atl.e 
însemnălr.l .şi inf(lrmatll .d~ pe 
1Tliarlle· şanlf:lei·e de inVebtl t l.i. 
„ea un rlu ce trece prin i
nimi" şi ,,Bun venJt 1n ca
să noul" i(oautor : George l") o
rln Cozma). ,,Drumul pie tre i 
cilre statul " şi .,Eroism roti
d11U1" (Laurentiu Sfint'e3), 
.,Sondori la dat1>rle" (Dwnltru 
Mocanu). „Pc mari ,anUµe 
ulc Capitalei 1' (Vcru.ile Mol
dova:n). ,.lncrederoa 1' (Gr i
gore St.ănescu) . , ,Puternicul 
senHmeot al angajării" (Ni
colae BabolL. Am citit doar 
cileva din Ullurile numeroa
selor materl-aile ce se consti
tuie inlir-<> ipl.cdoarle iiP.rblnte. 
in t.ot e titea .arg,umente 11en
lru m1urcii demn~ ş i ciMUUi. 
neprecupe.~ltă. ln slujba \ărlJ . 
a po-poru1ui tău. 
AceleaŞI preocuptrrl. ace

leaşi gindu:rl şi .sentimente 

' ' se :rcgăsese sl .în P.1l?în ile e.-
dlt iel speoiaile penk u .militarii 
paMl<:i.Panti Ja campanJ,a a
gricolă de toamnă. GenerJOJJl 
sub care si,n l âduse în prim 
Pl'lln 11a;pilele cl,e mund .i llle 
tl ner.Uor ooliast est c . ctes.i gur. 
unul şl aee)iaşi : ,.Recoltele la 
timp şi firl pierderi in ham
barele iiril ". Dar autorii ma
terialelor :reusesc să ~lle u
n iformftatea. s l monotonia. 
l)rerenti'ndu-,si eroii · tu h>os
ta?.e .diverse. De aceoo d te&t.i 
cu p1Acere trePorta lul •• Rlbn 
sus tlnut la cules• (llle Bt"WA). 
da r şl pe 001 cu t itlul ,,Du
mloa lnaltl. a fapielor" (Qeo:r
ge Flolin Oo7ma) . Ca d e alt
m lnted şi insemnlirJle de ln 
r ubdca - sugesLlv lnMlulată 
„ Comonlstu1 - omu1 aUtudi· 
nll , 1 faptei revoluUonare". 
t n această eJd.lţie ~ mai 
preflJMn'tă şi divers I tiateo • de 
genul'! ~tă!re$td. aipellindu·se. 
la raidlll-i!inchetă („.<\tenţle 
sporltA condltillor de munci 
şi de I.ral ale mJUladlor", 
r ea'lizat de Ion Petrescu). 
convorbir~ („'\cUvitatea fi
ri preget - sMlsfacţli pe 
m llsuri", semnată dl! lon 
M:Mlmescu), tnsumnarc ş.a. 

E)Vj(lent . ~ p11l:ea C(')osertl
na sl ia1te apreclerl no~tive 
despre cele două edlt.U spe
ciale. O gr.aficA a decvatli in
sumlnd siirădanrne aumrtlar 
sl colaboratolUlor gazetei. ŞI, 
din ci'te ştim. aceste ed:ltii 
s inl cit ite cu mult I niteres de 
către cel cărora 1J se a~
sooz"ă . 

Etqrlurl . .multe e~ortu111. dat 
n u 111)Slte de saitis Cactl.i. „ 
N"'aJD vrea sfi inchalem insă 
oonsemnărlle noastre succin
te ioolnie de a suxera reali
zalorUor celor do uA. edl tii o 
mal mare gnijli oentru ca
llia.&e. Pentru cali talel;l actu
lui. 'Plibllldsîlc in aoceotlunea. 
sa deplină : <ilvet'Si tate 'l'ema
tkă s I de genuri. claritate şi 
con cizie in st.li... Sugestii ex
clusiv <.'Qleitlale care. ~em 
noi. vin ln fatim-plnarea ho
lărir.H unărulul colectlv ire
daclional al fiiaZe tel .,La da· 
torle" de a-si. spori n Elconte
ni~ aPOrtul la eduoaroa ClO
munistă. patrioticii a oontin
r:enlelor aflate sub drnoe.1. 

O. TATU 
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Limbajul presei 
Aşa: zisa dificultate 

a sc1rierii adjectivelor 

aşa-zis şi aşa-numit 
ln le.itaturll cu oont.eN tul il1 care 

apar adjectivele eş.a-zîs iii asa-nu
mit. svb diferitele lor fom\t?. cu 
sensul „pe nedrepl " sau .. orelins. 
fals, apall'ent. tmproprlu 11• cîL si a 
!i<!1\le11ll lor cu cm:lilrn~ "e -cuvin u
nele Pte<rl7.itrl. Dar Jruli îp~!I. să ne 
op1:im os~ra unor texl.e <lln me.· 
sil ~re le C()'nţln. 

1) „( ... ) Luasem :isupra-ml nşa 
zisa grcşea1fl re!eritoo.re Io numele 
Ciul). („Almun.Mul Ulerai- 1.987", 
p. 82}: 

2l , .Aşa zi.sa. .,lnteUgentA ", rnanî
!est.ata 1n l'CPllcl .,l'pidlluale" . .a 1ă
cul ca mulţi să mă deteste._"'. 
(„.i\Jmana.hul merar 1987". o. 47) : 

:r) „A<.'eSie arte mecanice POt găsi 
mal repede aşa zisa solutie t>ptl
m1l, dar criteriile de apreciere sint 
stabmte t-ot de inteliirent:a ~· sensi
bilit.ut.e.n umanA ( ... ) ". ( . .Sl'iptăn\Jna 
culturalii a Ca.pi~le!„. nr. -U (826), 
JO octombrie 1986. p . 3). 

!n .p1imele dou1i t.exte ar ii t..re
bult să al).'U'ă gr~rla : A$A-ZJSA, 
AŞA•ZlSA, deoarece mnbe1e cu
\'lnle, luate îmol'eună, adverbul 
AŞ/\ $1 adjectl vul (.prove.nl ~ d in 
~11<lcl.ph.tl ve1•bulul a. idee} ZTS 
âclemlină subslanUveJ.e : greşcnl li ; 
. inlO,llgcnlil. a<.'O'l'dîndu-se cu aces
tea in gen. număr şi ca7.. AdJecU
\•ul pl'ezintâ un grad de sudurii a
vansat, J.i.l oare 111 contribuit s1 La.p
tu1 d prlmll'I termen este neflexl
bH. Unit.alea lul morfologică se 
poote demonsllra st orio noslbllita
lea reallz.\ril rlexlunil la s!Irşhul 
compu.<;UluJ : A.ZA-ZISUL. AŞ.A-
ZISULU1 : AŞA-ZlSA. AŞA-ZI
SEI .. „ atunci clnd este pus inaln
tea substantivului detcrminnl In
Versal'ea termenUor ne lămures!.e 
şl mai mult. Clnd spunem : . .E 
vorba de o cerere ZISĂ ASA : 
tip", ne referim la. o CEREflE
·rtP, ~ll"e este o denumire proorie 
stilului nclm.inisb'<1li\'. pe clnd for 
mularea: „ t s-a inminat n A$A
ZlSA cerere-Op. lor el. cccdul 
rilnd, ~ complclat-o ''. lndid n 
FALSĂ cerer e-Lip. AcensLa arnl.3 d 
n6verbuJ AŞA şi odjecU\"UI ZISĂ 
şi-au pier<lut Independent.a seman
ticii. ror.mind un cuV'inl no11. c:aTe 
tnset'mnă llltcwn decît Q!enwn te!le 
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grupulu:i de ctntin te Z ISA AŞA. 
CuVintul format prin oomounerţ 
dtn cele două elemente le.xlcale. 
folosite si independen t in vot·b1re, 
<.>ste adjccbiv st se aco1•d~ in izen, 
nium4U· şi ara cu ilub:11.ani1vu1 de
terrnl rw,ţ. 

ln astfel de cn7.Ul'i AŞA-ZISĂ 
tTebu.ie scrL<> cu Cl'1~imă , 

Re\lenind 11l textele cll~1te. ob
servăm .,• \ŞA-ZTSA greşealii" in-
sca.m:nă „o l'U'eseală lnclU-
pultâ ", Iar „AŞA-ZlSA lnte-
Jlgenlă" vrea să fnsemne 
că „numai de lntdigenUI nu POOte 
fi vorba". pc un ton. desigur. iro
nic, i.inînd scama de texLul dat. 
Deci. in cele două tex~ i?raCia re
comandaUi de 1uc1'11rlle normath·e 
este cea cu cratimă. 

O siluatle diferit! inliln1m l n 
textul uit.im. Al.ci este \'l'.'rba de 
masini specloJe. calculai.oare. desi. 
gur, ln slarn să gfl.seasdi. mal re
pede solulia aplană in rei.ol\•are.a 
unei probleme decil ooate sll o f~t'ii 
omul. Astfel, solutia o-ct1m1i cle
Clneşte adevărul . realitatea. nu este 
un grup leJ<ical folosit Impropriu ; 
el ne iace sii în\clel!em d 
aşa i se şi 11îce: solutilc fQp-
tirnA. ln acest caz. trebuie 
să scriem fllră crallmi\. ceea 
ce autorul e sl tk'lcul. intelesrtncl cil 
Af$A ZISA este o sec.venCii ltngvls
ti<:Ji echlva1enLă gt'M'Y\allc.11~ si se
manlic ou „i•n :felul a<.>eSta alsi\. 
(chl.ar.) astfel numHA „. ot> care nu 
le putem scrie nltclodnlu <;U <'1'3-
tlmă. 

Exilstă, deci. posibllititlea $Cl'let1il 
Îll aoua moduri a adverbului AŞA 
w·mat de adjecUvul ZlS.-Ă, in 
runcţle ac iulelcsul clemcnhJlui 
a etenninnJ (dacii acesta are dcnu· 
ruireu 1)l'oprie sau pre ti11B proprie). 

Reoomand.area scrlctil cu ci-ati
mă a adjeclivuluJ aşa-zis. rn wuia
tele lui forme. qi dus la ex•.!nderea 
foioslrii acesteia sl asupra expre
siei AŞA ZICtND. consider.ală de 
DOOM '112 cn i'llnd o secventă !inl?
v!stkă formalii din adverb t. 
verb : 

De exemplu : 

„ Dili!' cum dnscut;ta n<>astro 1 °11nă
r~te sll gravlreze. din dtt• intc1ei:(. 
în jurul lilernl'UJ'll. Iar nu cn prin 
<>~ liUbîi~n.t\t\1] &~ Lnrl\ ~<'Zv~h.1irl 

cu e.tra<:ter a.şa-zlclnd 1 

Ide ( ... ) (.,&~". nr, Or'Ul?, 
1987. p. U) . 

Aid avem d~ !.ace cu 
ilngvisLică .'\ŞA Z.IC!ND. I 
clin .adverbul ASA Sl '" 
7.TCE la gerun7.l:u, insemnind 
lru a spune .astfel". „dună 
spune". Aici cratima nu-şi 
[lcă prezenta : avem <le-a 
dCtull cuvinte indeoendente 
pLrnct de vedere ~1-atnQtlcal 
m.nnlic. Tol asa vom l>r 
lQale cazurile asemănăt~ . 
F'll ND. cu intelesul „in i 
rile a<:eslea". dar şl : A 
SIND (luerurlle) : AŞA 
Nt~D (inţelesuJ), AŞA VO 
Ici) s.n. 
A-cec.a.şi .-.ituaUe o Lnlilnim 

adjectivul AŞA-NUMIT, cu 
tele hti fom\e. msemn:in d „ 
drept numit 11stre1 ". ,1prettna. 
reni. impr()p1·iu u. 

~ iJll1mplă oa. 'in ace$ti 
nu i.c lnlele&!!·'I ~:1 , dt! biot. 
du:u!i elemeole oomponen1e 
pjertlui Independen·i.a. liernm!rli'il~ 
prezenlind tolodală o un1tate 
Cologică . demonslr.ittâ sJ nrln: 
cularen cu arl1ool enclitlc 
cinel adjectl'Vl.11 oompus este 
innl:nlea subStanUvulul 
nat, C\l caTe se eooi-dă 
măr şi caz. 

D~ exemplu: 

.Jn cele mai multe caz.uri 
invocalli filowJil. cJtati ooell 
nume. ca. şi clnd aceâst.a ar 
girul aşa numitelor versuri 
C . .Săplămina„. ~. nr. ·H (029) 
octombrie !986. p. 2). 

Din text se inteleste .că a 
!ormUICuii nu consideră ~ 
ooezle ceea ce analizează. ct 
r<- este vorba de false ve.rsurt; 
supuse versu.rl, impropriu 
nsi!cl. Alici se lmllunea seri 
cratimă intre elementele 
nente ttle secventet n mw 
AŞA-NU'M ITlo}LOR . 

Dar if\ tex ~ul : 

„Era unul clin Lre a<:e1 coz;1"4 
r~t.a dt'Ora orice proble:rne. 
rnanllc:'1 - de •Ptldâ. cum 
juns lumea să-l numa'ld 
dafir " şi nu paradis, ca ln 
aşa numJtcl p..>isărulcl -
(„Almanahul literar J986'". p. 

AiCJ avaro un delem1mat la 
se tace u·ImH.erea st Cl&1'e 
n.şa se numeşle P.i\SAREA-P 
DlSULUl. Prln -wmare. ;a ţ1t 
bul AŞA, clt sl adjectivul 
TA C!orma de feminin a l ili 
i\~lT) îşi pustrează Jnde:OO'lllCM-.i 
semantică şi gramaticall. ~~ 
impune SCl'ierea .cu blanc ( 
albit) intre ccle două eleJnenl• 
XI-cale. 
Să sperăm cii am fo.51. intcl~ 

Dorln N. URll'l::SdJ~ • 
~odlc~ tiTA·lJ~J~ 



lnterpressphoto '8 7 

Exigenţe 

ale foto graf iei ~ 

Î~· ~ . . . . . ' -r·. '"- ~ 
de ~~ ~ IY:,-t:· ~· ~„ ',,.: · · ~ 

~ .. . ' ~ (.; ~ ·('")~ 
. . ;,• . ' ~·~~~ : . . „·. ~ ·~ 

-* ». . .::.-..~ •• ~ 

- A~i făcui .Po.rie - ca r e1u e-
1enf ant ul presei noastre - 1Un Ju
riul prcsUirJosului con.curs „Jnter
pressphoto '8.7''. OUeva cuvlnte, 
v-aş ruga, despre „lntcrprcsspboto'' 
şi edi(lllc sale, despre a Xlll-a, cea 
de la D:i.gdad, clin acest an, mal 
ales. 

....., 

presa 
sînt rot mai numeroase. în con
oun;, fotognafl.l1e color. S....a incer
oat, prln dlsou(dl. 1a P.i111.ga, să se 
~e cu a;<.-easlA anomalie. Nu 
s-a reuŞit. Se va perpe(;ua. Vâ mer
ge mai deparle. Alb-neJtrUl orimeş
te. în iasemenea condiiH. o lovit.ură 

bun. u.ltrind sau nedonnd să recu
noascli el aparatul de folo~aflai 
este un aliat şi nu un factor deter
minant. Se rpoate asemui uneltei de 
desenin t a p:~cl.<>ru'lw sau arh1 t:eotu
Ju i (pensulă. orei<m). el i\iind door 
mljlocuJ. Jmstrumentu.1 de reallza;re 
cu talent. şi bar a lmaginlilor Jln 
realitate, arlaire ar fi ele. Spunea 
bl,ne alineva d apamtul cel m:iJ 
bltn este cel i n spatele cA:rtula se 
află .,fotorepor.Leml '~ n'la:J bun. 

- Vorbind de fotoreporierU cel 
mat buni, numlii-1, vil rog. oe cel 
care au primit diplome şi medaltt 
la a-0tuala ediţie .,Jnte.rpressphoto". 

- .Medalii. de bronz au Pr1Dllt 
Viorel Lă.zdrescu şl Vasile lUoldo
van (Agem:ires) şi dl;b'~ de o
noare ial.sotftă de t!tl!lul de maestru 
ail !otografiei de presă - Armarul 
RosenthaJ - ASlen>res. Au !Olil de 
asemeni aprec:iet.e - .fără a nl'itnl 
dlstilnctu - f'oto.ltra:fid rea!li~ da 
Co1,neHu Mooanu şi V.!rgll Pavel 
(A,ge11pres). cal!e ati. ~ost sQHcil.i;it.o 
pentru cea de--a XFIJ-a expoz1Uc 
internal!lon&ă de fotogra.flie. ..In
lc1rpressp.hot.o". deschisă inice 23 
oolomhrie s.I 23 noiembrie. tot la 
~igdlad, sub devi~ ; „Pentru Pi\Ce, 
intetegere recil.iprocă înb-e poP08re, 
l11TUrhlsm ·şi pro~res''. 

- „linlcrpressphoto" a fost i'nO
in li-'J.t de către 0:r.g.'lnl7.aţla Jrn;teml'
\ionam a Zim.ifştitlor î'll 1963. ca o 
e:<po;-;! ~ic-<:oncut'S a fotoreporterllor 
dln ~ntreag:i lume. Pină la edmn 
n X-:i {1981) s~ perJ;nckrt numai 
pr~n tllrl socialiste. Cum S-G dorit 
COtnpat<"l'bllă ou „Wor:iltl P.l:css Ph<>
l'o" şi-a. lă.r~i( îri prlmul i·ind 7,Qoo 
~oo)?rmld\ (e<litia ia XI s-a tlm1 t 
la Damasc), sporlndu-şl şi e.-.:igen
tele de con<:urs. Anul acesta „l'llter
presspholo" a avut 5edi'U1 la Bag
dâd. org~nizat fiind sub ;1uspicii'le 
01.Z. sl ale Uini'llnli Zlariştillor ira
·kuenl. A1.1 ~·ntrat $rt COUJOUrS un nu
măr de np.i."<lximatlv 3 ~00 fofografii 
al~cgru şi odlor. A<:est număr de 
!otografii a rezu1tat dintr-<> nrese
let.ţie. obU$lorie. de altfel. oentru 
ori<:c edltle. Au fost resolinsc ce1e 
care nu nveau legMuril cu fql.ogra
(i.a de presă - gen cet'llt cit! con
C'UJ's. 

Interlocutor : 

Traian PROSAN 
- So remarcă o prezent~ R fr>to

, grafiei, în excl11sivitate Atterprrs. 
De ce? 

Paralel cu dorlnt.a de a se e.xlin
de gco~ratic. a aoă.:rut sl preocuoo
rea de a deveni mal oonslstenl si 
mai precls tn. profilul şi tematica 
sa. e:-tp!iimmă în esentă. tle cal;ej?\J
rllle de CQnQ\tl"S. 

- CateirorlUe au fost, in toate 
edi tille, aooJ ea.şi 'J 

- Nu. tm timp s-au dlversill~ 
şi nwnăruJ lor a crescut. La edl~fA 
dcJ.aB.:tgdad. de pildă, am oper~ cu 
7 categnr11 : 1. Fotografie tlc aclua
lUatc : 2. Fotoreportaj (serie) : a 
P-0rfret; 4. Sport: 5. OmtiJ şi 
munca: G. Omul şi v iata; i . Fo
tog:raric color. 

- De c;c categoria ,,fotol:'ufic 
color„ ? Ea nu reprezint!. in nici 
un tel, nn criteriu tematic. 

- .&-;te o anomallie. Dar se exol~
cii sl Jnt11 cum : ln u\Um1r vreme. 
Procentul de color. in lume, e t -->r 
mai mare. De Ja o cdlii~ la alta„ 

redactor-şef al redacţiei 
fotoreportaj - „Agerpres" 

mort.ală. Chiar dacă valoar~ fo~ 
k>gra!ieJ e precarii. Dliin oolt>r va 
putea avea oistii:t de caµză. 

- 1n actuala. editie, nol am par
Uclpa.t co fotogrllfil color ? 

- Nu. Era mult l>1'ea costls1tor. 
or. ne-am J.tindit să fim '01'E'Zenli 
pe un fond economi<: oonven.abfJ. 
Am avut. in concUJrS, numai fpto
gr.a:fie albJnegru. reprezent.rr.d cre
atia a· 14 fo't'Qr.eportei'1 romîinl. D;n 
pl1c.ate, atit. 

- C-li n-am participat cu rol-Ogn
tle color, se iol~lege, dar llc ce o 
alît de slabl participare cu foto
gTafia alb-negru ? Daci c:ompari\m 
numîlruJ fotoreporterilor prezenţi 
la a.ceastă edl~lc cu numlrul celor 
dln edltla 1985 de la Moscova, el 
este foarte rnlo. 

- Da, asa este ! Scuze oot fi 
muJte ~ „nu se găseşte una. nu se 
~â~şte alla I " Realitat:ia este, 
insă. 'Uila sln~ură : o'i"e<foml.\lă llo
.sa de mteres.. Qliazarea. Tn m,ulte. 
m fomite multe reda'ctlil Cot.o.erafia 
e socotită un rel de ,.hodoronc
tronc" sau. în cel mai bun caz. un 
semn gna:Uc. c.lp.abil să wnp.e un 
sr>nUti l·Amas liber. 

M.njoriliia:tea foliOl'eparlerllor 1i<.li
d\ o problerriă <".are. de i'.aoţ. nu e
x Ist-a : lipsa u.nul aparot rotogratlc 

- Pentru că J~ c~::i ce s a µ:-e
zentnL ~nt:nu C<";wu1·s din unele 
redilcl ii ale Cap,lt.alci s.! din CIT'OVln
cle n-1a,u trecut de prima seilectle 
(dln tată), !cfu>m·afUle inea'vind. din 
o&cate. nld o led"bulii cu ore.<>& -
majoritatea IX'ămase fiJad in fad 
de e~periment. Or. ex·t>erlmentul 
i'l (aci în 'lalx.Jrator. OÎil1d ii GOOci 
în publ le. el nu tT-ebuie sli mal .tie 
ex·peaiiiment. Ş1 încă ceva sl nu io 
ulWmul rînd : trebuie să \i'J'lem 
seama. să nu uitAm o.Jol o clipă cli 
fotografia de p~li oopulari7.t'.azb 
condi~ noastră, mereu in a.."ten
slune. fl!ind j~inea Vizuală. de 
neoonţestat, .;i Wţt ~ ce s..a t·n
fâpluJt demn şi mi'lret .tn Rmnăn1a. 
Prln ca, alătu11 de cuVint, putem 
orăba lumii ma-rile 1rean:!zărJ cu ca1·e 
se mind.reste oooorul. nostru. mal 
ales cele d1n anii constructrie! so
cla1 lsmulul, ou deosebire dim peri-
9nqa 1.ni:a~raţl\ de Congres\Jl el 
TX-tea a1 partkl.ullul. de otnd la 
clnna tăru se dlâ secretarul 11ene
'Ml al pm:tldu:liui. tovarăsUl N!C'OLae 
Ceausescu. 

- A m cu mine şl, mkl1rrlscso 
el 1-.am riafolt cu lntues. albumul 
acestei ultime edUll ,,Interpresspbo
to", r eprezent1nd în lmaginJ ()arli- ' 
parea. Este un obicei dintotdeauna 
cdltarea albumelor? 

- Da. este un bumos si ~leir.ant 
obicei al f$iZC}ei, de data aceasta a 
Uniunu Ziwiş.tlJor k'akienl. En se 
~zeazl, t)ntn,du-se oonţ aJ~ţ de 
criteriul val()nic clt şi de ~el• ~eo
gmfic (Să fie cit mal multi rep1·e
zenlan\ i ~I dJn cit mai dllerlte zone 

23 



geografice, E bine sl1 vezi, d" exem
plu : Singapore. Venezuela, Nepiil , 

- A.m observat 00. tot.o1trnfl llc 
slnt - în mare parte - tilrn1e. 
poa.rtli expUcaUl. P iirerea dumn~:i
vOMtl"i. titlul est~ absolut necesar 
unei fotografii ? 

- U!neorJ dia. cind se simle ne
V<>la unei ta-im.iterl concrete. or.?<:1-
sc spre actualitate F<W.>ro-a!la de 
rorrqx>:al\ie o cere. Portret.ul mai 
puţi.n . Asta n.u înseamnă. lnsâ. ca 
!ot.oreport.ertJI să cadă . .în :inm
bJ.aua •· llH•luliul sl unei rot:o1u~rn 
m0de11te .c;ă-i Ptmli „olcloroa11~e„. 
Nlmcnl nu poate tl păclllt astlcl I 

Ti:'Wul ~te &l rămine un adiuvnnt 
pentru foLOgra:f'Je. 

- f\ Vind ia ' 'edere exigentele şi 
virtuţile fotojJl"alicl de \n'CSă, ce 
allf fotoreporteri ro01l nl nr fi pu
tut participa. la ooncursuJ .,tntcr
pre55photo"? Cine ştie. da-0ă o -5U 
filcut-o ocum, poate o vor racc, 
pesto dol ani, la cdlUa 11. X IV-a. 

- AT tl putut lla.L'!tr!ICJrga sl mH1 
părul rilu dl n-au tft.cut-:i : Olnu 

• llazăr ( .. RElPS ~'), Elena Gooria 
(„ lo'la~:'ira "), Paul Agarlcl (" Flacă
ra"), Szakiaic:s Alexandru („Jn(om\3-
µa Hargl'\l'l.el" - Harghita). lmre 
rstvan (.,E10re"). Mihai Scrblin\!l.SCU 
(.,Dobrogea nouă " - Conslnnull. 
Fred Nuss („Tribuna Sibiului „ -
Sibiu). Deslgur şj al\il, nu-mi vln 
acum in minte. 
~tul cA i-am nominalizat sper 

lA-1 ambiţioneze şi să ince.ap5, de 
pe acum preg§ttrlle pentru edil.ia 
Lll'IMl'oare. Tlm.pUI, dupli cum bine 
cunoostem, Lrece repedeu. 

Lntervlu renllzal de 
Aun ANCtflf:L 
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Retorică ziaristică 

X. Opera ziaristică (2) 

IX.3. Functia primordială şi 

consecinţele sole 

tn numărul trecut al revJstel, am 
lnSLo;l.:lt asupra faptului că opera 
ziaristi că, oricare ar fi ea. trebuie 
să conbină - in lTlQd obligatoriu -
c.-el pu\in o inlormaţle z.larlstld , 
deci cel pu\in <• ştire. dndl nu 
dou4'. lrei sau mal multe. Ceea ce 
inscamnii cii orice opC'l"ă 7.i.sristi<:ă 
{pe11u·u a fi oonslderatA ca atare) 
va ave.a - din nou. in mod obll
gat-Orlu - toate a'tmbutele inror
mal Ici 7.iat·istlce. 

De alLmin'letti. acluâlila1e<i. nou-
1.ait.ea. contr&:licU~ semnil'iaallvli şi 
oooul social. practic. se inlrepă
t.rund in Clec.are d.In operele zk1d s
li<:e. Lipsa unuia din aceste a~lbu
te diminuează erectul sau chlor 
aln1ge după sine dlsparHlu altula. 

IX.3.1. A informa, 
deci a educa 

N11111en.i !l'IU contestă, dl'! exemo1u, 
câ Jia ln~ut de prlmihwă 

un· subiect la ordine~ 

zilei il cons~i Lu.ie cam~ 

pan.ia awtcolă. Une
ori. insă. prezentarea in 
presă a si\iUa\iei in sine 
nu înseamnă declţ o 
rug(i din cotidian. tn 
primul rinei. printr-o 
blzal'ă inversare de ter
men i : fa pte fire.şti. a
Ut de fkeşhi incil ex
ccpt lonală ar .a absC'il
ta l,or. sint în.făţl.ş.ate de 
autor ca extrnor.:iinal'e . 
Aflăm. aslfol cil i nll'-o 
localitate sau in'.r-un 
judet, " p:-egătirea naii 
recolte de legume con
sli t.We o preocupare la 
zi pentru mul~i coope
ratori". l n mod normal 
nu este „o -preocupa re 
1a zf ?'' Sa~I cnt,l es'\.e O 
p1·eooupare pentru.„ lo\I cQOper.a
torl~ (maj bine zis. pentru toţi ~ă
ra:nll I) ·~ 

Specific pe.niu'U presă. pentru o
per.a zlaP!sil<:ă esLe abordm·e.a -
de regulii - a a ba terii de la rLrcsc 
!'aU. altfel spus. uborda.roo contra
dicţi ei !)emniUcative. l n caz CQn
Lr.:tr, publ!<:ul. care a.şlc;cplă sn arie 
de la opei-a z!a:rtsLicfi despre <• 
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st.are de cxcco~ie. pr!meste in 
schimb o sltua'tle normală. Se in
·Lr-epLne in mod ~rcşll Csi - adău
găm - pei•i<:Uilos) ideea cli nortna-
1 i kllea .reprezintă o ex<:cptie (vin
zători polilicoşi. trenuri ~1 tr.:i.m
vaie CC1re \'in tn 11mp, tinei·t care 
participa ln muncii s.11.m.d.l. 

Evident., o asemenea orientare 
nu înseamnă. tot<><kită. jusliflcarea 
senzaţionalulu i in sine. e.'<cesiv si 
!ărA nici <> valoar~ educativă. Ast
fel, o infonnatăe ZJCU'isl.lcă autenti
că O\l este aceea Qll'C se rcfei·ă. de 
exemplu, la un a<.'Ciclent ~ruto. 
Dacit i.nsă. acciclenl111 este foarte 
grav. ci.acu sint st~blllitc cauze sl 
erecre neobişnuite. daci\ a«:tdenlul 
a ~!eclat peri.oane foarte cunoscme 
sau. in sfi:rşit. claclt acdde.nlul de
vine o !oarte serio."lSă r>roblemfl so
cială (ce se p0ale face pentru a 
pune capăt WlOr aceidenle alit de 
grave?). ;oitunc1 lnformatia dobin-
rleşte clin re in ce 111.1.i mult va?oa
i:e zl.a:rlslid. 1) 

N u i nl-Ok1eaum;i sinl necesare ex
plicaţii de ace$C i:en. Citeod.ntâ. 

An e xa 1 : 

riispWIS\Jlilc l~ Jnl;rebărilc de ce? 
.şi cum '! poL !I dulc impllcil. 1> 

ln ull i.lnti lnstantll. celt? ce decid 

I) Cf. Cltll!on R. U uo;h. 'T't1c Arl o f 
~c:ws Com m unlcnihm. New vurk, 
Applc1on-cenlury-C'rofl-. tnr.. 19:>t. 

) Cum llr 0 CAJ:UI Ştirilor Ul1Ulnrc 
(lnnu?Zurnr1:11 unul null mngt11.ln, Jn-
1l111t.i r.:1t lUt.ol noi Unii ll!l u·om\•ul. 
Vernl!<BJUl UOcJ cxpozl\tl). 

orle.nlnre.i presei sint iuncU:Ue c1~ 
rora 11 se supune aceasta ini.r-<> tari 
sau nlla. Accentul pe !uncUa for
m~iUvă este c.irMterlstic nresei din 
\'\rile soclnllstc. in timp ce în tl 
n1e capilalislc se lnsL<;tâ .pe runc
llile lnformalM\ sau ~eat1va 
Unii teoret !cleni dfn S!>1lti:ul OC<:I~ 

"'tlcnt.nl ~) ajun~ chiar să. n ege .Latu
r.n cclucatlvfl u m1Jloa<::e1or de i n· 
fmmrire in masll. 

Pt'OJlrlu-iis. lndiicrent de ort.n
duirea soc\,al-poli·Llcă din·tr-o tari. 
runcll.o pi•lmordială a uresei este 
cea ln!ormaU\•-!ornmtlvli. Ex:ollea. 
tla ? Nu ci.'"istli. nu POate exlsţ,a o 
'Jpet'i\ ;da:ristlcii strict in!ormaUvt 
sau slrlct formativă. O oondere 
ll\jj m:m.• acordatu aspectulul ln
C<lrm.'ltlv nu inse.amnă. i n ~C!ela 
Limp. absent() oomJ)lelf1 a asnectu
lui Cormaliv. Chiar dacl in mod 
!ormul acest-O dill ~rmn Upseşi;e, e1 
r<?zullă din t-onteKtul nwnătwul cJe 
zlru· S11u revlsli1. oin apsa,ml)Iul 
progrnmo1or postului de r.nd l<> sl 
te-\cvlzlunc. Un 1·alionameni ~imi.laţ 
se f;ice si pent.ru silu:aUa OPusi. 
clnd ~specLu\ informativ eslc diml
OU!ll sal.I - apai·cnl - lipseste. 

J\sllel incit considerăm valablll 
schema p!"'pusă de .Bernard Vo
yenne 1). <:u rezerva intenrretAd1 
fiecăruia d intre oomparrnnente Un
for1naţle, ex 1>rlmnrea OPÎ1rriilor. d i
verlismenl) 5Ub incidenta. in ml-

itUră mal mică sau mal 
mare, a funcl,iel i.nfor
mallv-formatj ve (ve~I n
ncx<l 1) . 

Nu inlimpll'itor. un 
teorc-tlcian ameri~ 
deosebeşte trei :funcţii 
nle comunicării. in ge
ncr31 : a) clistracll\lâ; 
b) orientaUvli (penb"q 
c.'<istent:i zilnică) ; c) a
preciativă Cin formatie 11 
op1m e despre eveni
mente publice). Sl ttot 
nu tntdm'p11Hor st.abileş

l'c şi această ierarhie a 
!uncţillor. Mai mul~ 
precizeit7.ă că fune~ta a
preciativă este cel mal 
pu\i.n imp(lrlanUi pen
tru majoritatea consu
matorilor (! '?). 

Potrivil eimntaiulul de 
Iunctii PNPUS de a ulo
r1.1l citat. opera 1Ja• 

'l a cmnrd v~·cnne. 1:Jnfo rm11Uot1 
nuJourd•h u l. Amlnn<:I Colin, Pnrls. 1081. 

•1 Bcrn11r<1 Vo)-.moc, up.clţ, , Jt. ~9. 
~) a. mor 1 c. .Henne~y. MASs coa1-

munlr111 lo11 aud P ub Uc Op fnlon. ln : 
Pub llc Oplolon , sccond i!dhJon, Bel· 
monl C:illlomt11, Wodswortll P ubU• 
!>hlng compnny rnc:„ 1970, p. 30$-311. 
C't : SMluloi.tln nrop;l!!nndcl. ooltl de>
cuml!lllllr. A(•110cmi1:i „şwrnn m1col'" 
ghiu-, auourcşu. lll~, p. :.:0-1. 



lntlflcă - o,rlentallvă. asemenea 
•)pe:'~ didiactlce. oper.a or~tol'kă -
aprednUvâ şi, ln sCirşil, ooera li· 
ter<ll"il ar II... distractivă. 

IX. 3.2. I nterferenţe, 

di socie;:i--

TncCJXli'nd o ~rnalld compar.ativll 
a operei 7.iuristice, prin prisma to
t.Jllla Iii punctelor de vedere p 1·0-
puse anterior (nntura operei, i nten
tle. efect s.a.m.d.), a,iuneem J..:1 con
cluzilfl co'\ ~llC~lSta are. mal ales, 
punel-0 de lnle!'fel·entă ou ooer.a dl
docHdi sl cu OIX'l'a or:atorid. 

Sint tolU$i sl destule diferen1e. 
O primi\ deosebfre la~n de t-le se 
l'eferă la publicul cilrufa, se ndrc
.ocazil. .-\lit op~rn didactică, cit sl 
<:e;:i oratori<:§ au un public re:."t1ins 
ş1 grupat, fie pe categorii ele virslă 
Ş<.'<llar6 în clase. nmflteglre ele. -
pentru r>rlmul c.az -. fle t>e lden
utates ele interese. idcnluri o~IJtice. 
eron<>mkc ek. in săll sl piete ou
bltce - ln cel de-ni dolle•1 caz. 
Desigur. rlad 01.>er.u di.tk1ct!dl dis
pune de un public QmQ~en. <mera 
orator1<:1\ se ~adresează unul audl
torlu (o..'1.Jie etero~en. la Cel ca şi 
opera 7.Iarlstkă. 

A doua deosebire ele.curge d in 
prima şi vlzev.A tipul de comunl
rnre. Dacă in cazul operei dida<:
:1ce şi n celei oratorice exist.li. de 
obicei. unll~lea ele loc. comunicu
ren fiind blJ.1,rtera.Jă. exlsHnd deel 
l)<)Slbllltatea unul feed-back real. 
opera zlarlslicil nu ~ire un ascrne
nM awinf.aj. Mal degrabă. ea nâzu~ 
ieste stl-1 dobîndească. unem-1 sl
mulind un fel c.le conex1usie lnver
!iă. Căci sondajele inh-eC7rl•nse in 
rindu! publk:UluJ de lns11tu1iile de 
presă, rubrlcne de Po$1A a r:ed,a<:
(ieL ce~cet5rl le - sl con<.lluzJ.1.lc:> 
pentru ps'lllctica oblşnui1tl - url
vlnd ll~tbllllates s.o. s'iu s1nt declt 
lncerd1rl de a re~a mesaJul. de 
a-l face mai eftclent in nnoort cu 
un aud I to1·iu dJvers şi dlspel'll, 01 
se redU<:e doar teoreLlc (slatlstlc) 
l:l c1tltorul (tdespeci.atorul. ratUo
asculUilorul) mediu 

Modul de connrctlzarc este o alll\ 
d~>sebire esent.lruil di11h·e opera 
zlaristl<:it si orice alt tio de operă. 
Num.:ii <>perele zl.arlstice au oerio
dl<:il.ate. se concreli?.eazil în publi
Câtil periodice ieu ti raje de mas"ă. 

tn sf[rşlt. o parllcul.nrli.sle n o
Perel zlnrlstic«.> esle şi caracterul 
lnrormator a.I oomunlcărll . Orice 
~reatie um."lnă isi PIV)Oune sli 
tninsm!tll infom1atlc, dlrecţ s:au 
indirect. Nurl'l.!11 oocra ziaristică. 
lnsă, is i iace din lnformatle ratlu
noo sn de a d. celelalte obledl\·e 
um1fitite rel'.cilvindu-te prin inter
mc..'dlul illl'ormatlei. 

tndeobsle. de oele maJ muJle ori. 
ex istă (<:ntaţila· de a pune semnul 
e~lltăllf iinb·e zhuistldă şi litera
tură. CaructerislicJlc pi:ezenl:tte in 
l.'.1belul din numfn·ul anterior ni re
\'b(~l n(luc - c1'eden1 - S\IClclente 

Retorică ziaristică 
argwrwnte t.."Onlra ace.sie! ldet Un 
lt..'<lreUcLan de nolorl.elate. usu cwn 
<!'Sie Phil ippe Cnlllw-d d~l.nm : 
„Ga1.et{1rkl n·u înseamnă llleraturd 
şi primul scop :11 reda<::tării ~.e
lărcstl nu este cel arLlstic : al es te 
de a informu, în cazul cel mal 
bun." '') 

Scrll lm·ut s!. l '>todatri. :r.larislul 
român Demostenc B0te1. expr!,mo 
o~! lclce : ,.Zlariislie·1 nu esle 
nrtă. Ea n\1 tinde numaidecit sft 
p!.<scă.. Zlarisli<:n purcede din altă 
ne\'01e. Nevoi11 de to.format le. A
şadar. e.:i SB'lis!acc ~urlozltale.a so
citllă a lndlvidl.tlul $l p1•1rt ci<:eastn 
indt.>plineşte fun<:U.1 socială. Este 
ua aliment s p1r1tU./.ll de cnrc omul 
ln suolet~ue nu $C l)O;lte lipsi. Este 
un ncl culluml de oi>Uune t><>ll
lkă.„ •. '> 

Eroarea de- a e<mfuncla opera zUl
rls!.ică $1 opera Ulcrară ~ mal 
pregnantă ip cazul cltorva j{enul'"I 
zmrisUce (repoi•taju.1, eseul. Inter
viul). în [)l'e.<;a 1-oniâne.'l.SCă. ronfu-
7.la. a d6unat prin lendlnta lltera
hrrlulrU. produsele respective ne
m.aireuşlnd să aPtu"t.lnA n1ol zlarls
Ucli (pl'ln llP.'lâ de lnf<>rnuttle). 11lQJ 
Jller.alurli <Prin lip.să de v.aloarc 
estetică) 

O eroa1·c la fel de itr.avl't. dar de 
altă nai ură, este lehn lc1T.al'M. con
f'ui:ta <!intre or>ci·a ziaristică st o
pera ştllnti!ică (sau admlnlsh·.atl
\•ă). Dalele st.atisU~c devin clCre în 
:.ine, referatele sau l'<l.IJ(>a•·tele şi 
cJi\rjle de seamă stnl reproch..ise. în 
prcsli. adesea tlt11atc pot.Tivii sPed
!iculul din alt domeniu al creaţiei 
umane. 

Liw1:iatu1·n a şi fost s1.mr.miumt.tli 
„şllirlL-t1 dcs}ll-e om i.. De 'alrl-fal. ea 
ignora t<.ll ce nu c om. p0rncste de 
w om. Ziaristica. in schlmb. ar pu
tet1 !I numită ştllnta raportării la 
om. Opera ziarlsLlcă p0rneşte ade
sea de I :i "reali I il U şi p1'0<.-esc care 
nu sinl oameni (oum ar fi. de pil
dă. desc."<">oel"ire.a unei teorii mate
matic:<?) şi C3ulă sA Ic rnporkic la 
om ~,i ln tlim cnslunllc umane. 

Cum 1 P1·in talent. prin inova
~re. Aşn cum au reusil de-.a lun
gul llmpulu!. scriitorii ~Mihai Emi
nescu, I. L. carafti.a:le. 'I'ud'lr Ar-
s;hczi. l~n V'inen, lslol'icul Nkoliae 
rorga sau malc.<naticianul Gn;tore 
c. Molsll. 

Ln talent se P<>l adttugn tchŢlica, 
tradi{J.a. eunoaştcr~1 pmfesiu.nli. 
aşa cum au clnS'tll-<> snarll noşbrl 
ziarişti Constanlln Mllle. N.D. Co~ 
cea. C-Onsl.:lnltn Graur. T Teodo
rescu-Branişte. 

~I Phlltpp1: on1uar11, U • rcporlng<'. 
Colle<:Uon -Pl't!els rtu 1ourn1ll1!ITTIC" . 
L'Lnslltm ln\~rnnuonnl d„r·n!.<'llfOlcnl 
sui>6rtl.'UC du Jou.mauwe de l'Uni'>'t!..
slh! dn S1rnssbovri: 

1 ) Uomn ... t.mc Bnivi, zll,rl~1 I"" Iii 
lllcrnlurn. lnlntvlu oeordnt revlslcl 
~CNl\ICn~. ln.şl, nr, 12, lf17$, 

E(l1fic,itnare poak a cunoo,şlereu 
., perei 1.larlsllce '1 lui Mlhi.d Emi
nescu. l:Ste ştiută violenţa salh:idi 
n celei de n doun plirll a .Scri
SOtil li 1„. ind1'ept.atli împolJ'h•a „'1-
Jeşjlor neamului ''. vAzut1 c.i l'.1 me
najerie inlfu-1'\.ată , Vehementa dln
ls·ibA este sl o umlal"e directă n 
eunoastcl'll vie~ il Parlamentului. 
De altfel. E:mincscu a fost repQl·ţer 
p1111l{lmcnl.ar. „li văzi.u ln Cnmerll, 
unde mft saluUt Pollt!CQt; ... " - Te
lateazu Mile Kremnil;;. ln toamna 
anului 1870. Din nce.iasl an1. mal 
ex.ncL clin lt dect?mbrie t8Bt. pe 
v1-eme.1 clnd enl orhn-reduclor Lu 
„'l'imPlil •-. dateill'.l1 sl articolul Qe 
care ii reproducem in ancx;:i 2. 
Textul l'C:Sfle<:liv ~nstituln o orc-
7.entarc inţTo<lu~tlvli la dll;oUr~ul 
lui Al. Laho\-ary, ~Inul in Ach.s.n:n
rna deputaţilor la 4 d~(!lllbrfe 
l88L. in care esie cntlent violent 
guvernul !lbel;,'ll peni.tu pcrUllCâ sa 
l nLernă sl ex:lernll. 

Ohhtr sl La o f.)l'imA vedere. înt1•e 
p.t'U'tea amintita d~n „ScrlJ;OW:ea 
Ul •· şi arllcolu1 din „Timpul" 
ex Ist ii deosebi rile Aenerule de do
m eroul în onre opereazi'i, 

ACeeasl const.a tare Poâl~ f1 evl
denţlalO si prin oompai:me3 roma
nulut „Slr.ada Llipuşneanu'' de M'i· 
baJJ Sudove<1nu oai•e. inu·c altele, 
prezintă alltudlnea tr.af;lltlonal an
tirâ.zbolnid a popanslul român, 
dorinţa sa de a se inteleste cu orice 
natie ne cale pt1şnl<:ă - pe de ,, 
pm·te - .şi - pe de altl\ pl\rle -
nr'lfcolul „"Război in 1\ frlc.a" (n
ne.-c.a 3). pub1i<::nl. pent1'u ori m;1 
oarâ. în „Adeviit'UJ " 0936). zw ni 
clirul director eJ'O, Arf!Colele lui 
Sadoveanu, Inclusiv ~el rcarorlus 
de noi, ave.au o Privire fl'l3'l largă. 
in aparenlA mal îndepărtată de co
lidian. tn fup\. nuliorul lral~.:ml 
proo1enie esenUalc ane tum1I dece
niului <11 ooiTulen. 

lar dscu în operele sale literare. 
Sado\'eanU este cnraetcrl:>.nt urln
tr-<> „vorblre imbe'lşup;atll şi mono
loi,iid, ooolincl dlspubt"' (G. Căli· 
nescu. Is toria lltcrnlurii române ac 
ln orlgfol pinii in prc7.ent). ln zin
rlstlcă el nu a ocolit nici pc de
parte d1sputn. $1 .aceast.a int.r-o 
vreme uînd amenlntii:rile îmPolrlva 
lui erau rre..-.vente. 

Asemenea comparaţii. conduziile 
rlind aceleaşi. DOl fi t~ule st în 
O..'l~ul 41 lor sCJ:i:ltorl care all fost i n 
Wlele nerioade. sl 'T.flerllsll prof~o
nişll. De Clecru·e clatâ. produ.<:<'le 
ncth•11ă\li lor în presă nu mai erau 
apere li le.l-are. <'I autentice opere 
;>}i,urlstice. 

Rubrică rE-alizi\tă de 
Constanlln LUPU 

st 
Mircea HAl\IZ" 

(Ano.ca 2 ~I A nctxa 3 la pag. 28) 
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Retorică ziaristici 
occepl Io mine Importul 
fosclsmulul. 

Făcind distincţiile cu
venile deci, nu găsesc 
nici bun, nici nobil, nici 
just războiul ltollel ac. 
IU<Jle în Abisinio. . 

A n exa 
„Publicăm mai la 1 li va e ... 

Publicăm moi Io voie 
discursul Important rostit 
ln şedinţo Adunării de Io 
4 decembrie de către d . 
A. lohovary. 
Observăm numai că d. 

loon Brătianu, in lungul 
răspuns pe care l·ou fă
cut opoziţiei int<egl. S·O 
servil de·un ml)loc de 
apărare o!licinutt, deşi 
foarte utot. 
C i tează cuvinte din 

gura 1.mor oameni poli
tici co nu sint ltt stare 
o·I detmlnţl. .. pentl'\J ci,i 
ou murit. 

Clteoi6 de două ori 
pe Alexandru li ol Ru
siei. 

Mort. 
Pe baronul Hoymerle. 
Mort. 
Pe ducele de Gram

mont. 
Aso•Tieneo mort 
El bine, acest mijloc, 

propriu p interesa poalo 
copii prin poveşti miste
rioase, primul nostru mi
nistru (111 întrebuinţează 
totdea una penin~ o·~I 
crea un piedestal de 
more patriot şi om poli
tic in fo\o copiilor ma
jorităţii sole. 

ln ochii celor mort! d. 
I. Brâtlonu poale fi un 
celebnJ om de stol şi un 

(Continuare din paQ. 12) 

more patriot. Cestiuneo 
c cc zic şi ce vor zice 
cel vil despre d-şo. 

Pl!lntru o controla vo•
bele atribuite de d. 
Brătianu celor rClposo\l 
intru fericire !robule co 
cineva să fie nu spiritual, 
ci spiritist, şi să traiască 

Anexa 3: 

,,Război in 
Nu vreau si nu do~es: 

nicăieri răxbol. pentru o 
pricino pe core o voi 
arato Io urmă: nu vreau 
şi nu doresc in.r~ngereo 
~I scădcteo 1lohe1, pen: 
Iru motive pc care to\ 
cărturarii ~i aft4tii le pot 
mărturisi odată cu mine. 
Oe Io Dante şi Mochio
vel, de Io Leonardo do 
Vinci şi Michelangelo p1· 
nă to Corducci şi d'An· 
nunilo, ltollenll ou st?l 
lnointeo 1utu1or prlll strâ· 
lucireo artelor lrumoos~. 
iar pomintul Italiei rom1-
ne incomparabil socru 
pentru umanitate prin 
irumuse\ile ce cuprinde. 

lns6 Italia eternă nu 
e guvernul tr~ător care 

<:.li cei c!l-mi:a .te apartl•ne nu orea cit~ rel)Ortajele.. 
Pentru că tm cititor alent ooate e<.1t.nslat.s di aP&r şi 
rcpor~Je bune. şi iln „România il.~be!l'ă" şi i~ .,F'Jacaro" 
şi in „Romlini.a pitorească" sl t.n .-:ia.rele 1udetene. 

Jn ce prlveste .,Scintela ". kl rubrica „Re-portajul 
r.Uei" au apărut, incepiod din septembrie. mulle re
por!Aje oare onoreazA gcmlll. ceea ce probeaUI. că 
coest con de penum.brll tinde să ia s!irsit, cel outin 
pentru ziarul Ja care Jucrez. 

- Dacă avem iD vedere \•aloaroa dc·documenl care 
pest-c vreme ll'ebuie s1 depună mii-turlo despre epora 
noast l'A, despre oamcnU acestul timp,. consideraţ i cli 
u.n Istoric. peste 50 sau lQO do a11I. d hnd ropo.rtajete 
publicate azi ar putea sl r cuonst.ltuic cit mal Jlact 
complcxltatca perioailei 1>0 care -o traţ-ersăru ? 

- ln 1eorfa lstonlci se st.le d presa aste consl
dernl.ă o sui-s». lmµort.anlă de cunoaşl.ere a adevll
Tulu.1 despre c) eJ>OCă. Reporj.ajele poastre de ar.! cred 
că oot .,să dea scamă" din .acest t>uncl di: \federe. 
Anul trecut la Editura Mrtltarâ. colegll dm sectlil 
unde tucre7.' au tipărit o culeAeJ·e de repart.aje ~pă
rutc ln z!BTul ... Scinteî.3". votum cu un tillu sem.ni
flcath·: „DelacHpll.Ja istorie". ca.re s in1tUT ar putea 
oonslitul un răsouns ta întrebare. Cred ea selec11a 
o<:c:1Sla de recpOr'laje, apl'lrnte în ;-jarul . .Stinlela ·• in 
i.tllimuJ de<.'enlu. se p00leoon.sUt.ui intr-u Cilă de is-
1orle. Iar cel ce.şi Ya da ooleneala s--0 ci~<i ar 
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i!l ceea ce -şcocilo nu· 
meşte dimensiunea o po
lro. ln d imensiunea o pa
tra, cu escludcreo cclor
f o lle trei, d. Brotlonu 
poate fi un om lncomen
surobll de mnre. 
M. EMINESCU (Timpul, 
8 decembrie 1881, p. 1) 

AfTica" 
o călâuzeşte ostcht. Ad
mitem că stOrlle de lu
cruri de ocolo p:lve~ pe 
llollonl $1 n-ovem s6 le 
dClm noi lc-c~1 politice. 
însă om dreptul sa nu 
ma lmpoc cu princip iul 
forlel in calăuzireo des
tinelor omenirii , dnd ln· 
săşi g::nerooso ~I civlli
zoto (talie d'e mult o pus 
ln rato lumii rrurnosul sl 
Justiţia. ŞI moi oles in 
crito actualo o Europei 
şi hic6 o unei Eutope o
moninţotă de d istrugere 
totală. o unei Europe 
care nu-şi poale găsi 
salvarea dedt într-o re
culegere in bunurile spl
rituole create de ea, a
p reciind interesele ţârii 
mele orn dreptul so nu 

Abisinienii ar fi ni~te 
noclvlliioţi care nv ştiu 
să pule in valoare bo,gă
tfilc teritorlulul lor f Asta 
se spune şi despre un 
popor care se cheamă 
romănl. Am putea noi re· 
cunoo~to vreunui slot eu
ropean orhicivilizot şi Of · 
hipopulor dreptul so ni! 
cucoreoscă pentru o ex· 
ploato morile noastre ba· 
qălii ~ Dumn&eu vo po· 
runcl inflorir'!a noostră Io 
timp. Ceea ce pentru mi
ne o drept, nu poate fl 
strimbototo pentru oltlJ. 
ligo NoţiUnllor e creat6 
co să opere d reptul şi 
,hota rele mele. 

ligo e o gagorl\ă ~ Nu 
ex·sta deci l dreptul for· 
ţei ~ 

Dreptul forţei pe"tru 
cine ? Pentru Italia î 
Să nădăjduim că p;e. 

siuneo sancţiunilor va 
duce Io un razultol poci· 
fle. 

Fiindu-ml deci dragi 
lto llenll . lor etioplonii ln· 
•ltferenţi, $Înt contr1> rf>· 
bolului itollon in Airico. 
Lo orgumenfele l'lecesore 
de niol sus. care sini ţi 
in aer, eu a·daug in sfir· 
şit, in ce mă prlve~le, tl 
o dorinto fierbinte de po· 
ce $1 bună invol(e intrl' 

M. SADOVEANU 
(A4evorut, 1936) 

pul.ea ~"Impune, din moclulll <>uprlnşl intre cffl>el'tl)e 
<:ăr\11, o lm-agfae a României d ln ulLlmul deceniu. 

-: Puntru tă ~U vnrbi t 110 nccst volum de repur· 
(nje„. Nu vi se parc, lotuşr. cit npur pre.a multe cllrU 
in r.n.re slot str insc roportaJc publicate în 11resli (;ol ci, 
cl.lnlrc acestea, prea pu,lne a.u Jus lificare:i pl'rcniltilll 'l 

- Am cit.it o bună norie diat.re aeeste \T()lume. 
Aveu drept..--ite. Unul dintre volume ml-a oterll chiar 
un prilej de veselie. cuor!nrjnd compun.e:rt pe,nthi1e 

c.a1·c nu·si au JusUficare:i nici in t>~uti:na de ziar dar 
inUP rntr-o carte. Dar ca sl\ ne linisl.!m, p0t a.firma 
!tir1i rezer\Tă cli nu este m:il ma:re prccen!-ul de cule
geri de repori.iJe oroasie decit ee1 de Cl,ll~c>rl ci! 
versuri proaste S<n.1 de romane proaslc. Sj aool. ma l 
mu•t declt volumeJe de poe.ele sau declt rom"1nele 
praaste, car~ de l'tlportnl cm•e J1U-si jusund' aoo
rlţt.a moaTe singu1·(1. De ce s<.' j,ipA.l"esc cll,rll proaste 
ele r erio1·tlll i. 1B <iceas1i'i intrebare w: trebui st! J"ăs· 
pundll un e-Q.itor şi 5ugerei-. re\•[slcl noastre sfi pub lice 
ruspunsurlle Ja rubrka „ f,nterviul l·cvislel "· 

Ceea ce as dori sfl 1·cunem in inchelere este ,...re
dinţ.a mea că rep0rh1JuJ c..~!e un gen oeren ca1·e. l'hiar 
d.scti a ~vut oerioade cinel s-.a aflat inlr-un con de 
umbrii. a găsit totdeauna in ci rnsusl outeJ"ea de a 
~ autorev:igora. Pentru dl realitatea est.:! prea bo
gatli si ... românul esLe un rePOr·er talentot. 

- Ştiam că românul s-a născut poe.t... 
- nc,mânul este născui roPOl'l~i·. pe unna (lev!ne 

t>00I. 



Gazetari despre gazetări 

F elîx Aderca 
• 

,,Presa ţine viu 

~imţămîntul răspunderii'' 
U11 1TICl$ţ1' voL1,nn, ile pe!;te 800 de 

7ia{)~1Li1 fari~u.ltu, „Coiit.ributli crt-
rfct: ", Cntoaniît ~"i prejaţJJr de Mar
oa, e1a Feroru şi ap1irut Io editura 
, . Minerva~, pr11C11m .şi o c:u.fegero dr 
v-romci, poteni.ici fi i1TiSc'1li11ă ri Iii e
riirl! ruutll'te s·ub t'Hl-Ul uOame1t~ # 
1dc1" fo cadr,U.( c,f)l.ecjlel „Re~tituiti" 
a. c>ditur.11 clu;enc „Dacia" ne ·reii
<lttc tn ournţfa $1 i1i 4Ctua1Jt.ate pu
!JUclstica l'lil F'.li'lix Ade:rca, d11 lil 
o carul sli:noe-re dm vt<năi se ţmpll
neşte ~nut acesta, Îl~ dccemlrrle1 mt 
.ţJe-rt de secol. 

P'r<izut<n·. (JIJtil , il-ramatţlro, e11qfst 
şi critic l.fterar, F. Merca a· rkbu.
l<tl publioi~c - auru eJ in.suşl 
mtlrturi..ţea - 111. J9 T3, la , .Noaa..re
utsrd rmnci11.1'f" pe rare o ~co,~ea 
C. Rădulescu-Motru , In. 1928 Ttufor 
Arohe=f ii i11credh~Ja f tu101ia die 
,ueor eta-r de 'fe~atllf al· ,,8Uetl! lor 
de papagal". bt daccnii!c trei şt 
patru e·r.a p.reza1n: cu. articole, GTD

nicl, estţ~t1, cti v1fr.s'Uri $4·ll prQ.t6 
ln prestlgloaşc w .re $1 'Tl!itiste (pes
(t> 50} ·precmn 1,Adevu rut„, ,.Acle · 
v6rui 'llte ta r ~î a.rti~ticl', „CeUl\tea 
lltero.rdv şi ,.$r1pt4~G11lt 1nt1mcil 1-~
f~tuctuaf.e- a;le hii. Camil PatrMeu. 
„Co.ntemporm1ul" ttd \finea„ „11'.l:iş'" 
(area Uterar1il' şi „Româm.fo. !itera~ 
tu" ale Lui R~b.rea,i'u, „$burtltorui" 
11.ti Lovinescu, .:v,,.amea:", .. :Reu!sto; 
1''und4ţCUo·r Regcd~··, „Aepol'te,..' a 
Tui Cocea, „Viaţ,a Mtcmu'ă" a. L«i 
l. lfall?rfa.n. „Cwvi1l!tui liber" (terfa. 
a doua scoa$ă. de Euge1i Filotti şi 
surf a 4 trllia condus ii de Bf'â11işUt) 
~.u., '1Htnln1 c.a ilupii e~fbera.re :iil-i 
fnti/.-nfm semnă tu ta iii .,t.umea" hi! 
C. Căline.seu, „Gazeta rttera.ră" , 
,,Vetre Noii" eţc. 

Polemist Te(.lu,ta.f)fl., <:omev.talo-r 
atrizat nu nu.mai al fe.11011ia11.11tui lf
:1m1r şi arti.$tl.c. dar şi a.i t>ieţli so
cwl-polm~e de 'la nc1 ş; de peste 
l1CJr{l rr!, Aderca. o.r-0 cQll>Biderat de 
cr[fU).ut L uai<m Bo-z. int>r-o Tecmm:ie 
din 1934 asupra ccirţU sale .:omuert! 
excep{fo.ii,a:li 11 (cl(.prLî).ZilYd pc>riretek. 
unor person.a !ltăţf de excepţie. din 
cele mai diverse aorritinil. de 1lli 
Gand hi 14 Sarall Bef'mt11r.a § I de 1a 
l!lmlnescu I.a Forr].). ~re.pi .• ziaris
tul-literat cel mal viu, mai actual. 
cu un de<>sebit simţ pentru :.ub-

stanţa ce se poate scoate din cou
cll.anul .fug&:". Ia.r Tudor A·rgl1~1 
nota. inPr-un artwot a.parnc 1n ru
llt$fa ~n.a.murt" i<lr J929 : „m. A
f,lei·c.."t e. un Literat comple~ Şi ne
spec1all?..a1). D~sa ·ştie su ponl'te. pa
ltet.a, pal'iumet.t?, al'cul, săgeţile, de<>
Pt•lrlvu de noi şi c:te agei·e. Poetul 
:e povesli.tor. povestlto1-uL e Iilowr. 
Ili1:1wiul e cr.il.le". Se poot-0 a;Ji,r1na 
.f(fra teama ttu ci greţi cd F. Ader.ca 
a pr.actic<H o zlari.~ţ-U:ă iUCţ} rea.tă de 
fel.ei, de a.tH udbr.l; de n111J01fa ri S1i·b
t.île şi 1~n1 r.a,reori i 1·~niuq, un ~t·ris 
comoatilv, febrH, dţjr totacauria. 
Ş17l.ăl!fl, desallf.s c.lf ltrf! co.ntr..>n11:>Ur.a
ueltaJe, tn oencrat, şi elitre to/. ce 
tt 'noii. în spe<:iaL 

lnll'·o co-1if.e·~F'll.1a 1'ostll'ii. la. Radio 
.şi pul>Hcatn hl ·rooiŞ'ta ,,!limba ;,o
mtinâ.„ ah1 ianoo ri$ JD32 sulr litlut 
, 1Cu e i.tn zfa r," ? , publii(?isr.ul i'n.
cerca. s«f c<>n t.tirez.e :m.:ttcam.lsmui ci.e 
l'l.<rbom re a z.ia.r.1tbJi du Lnformaţf.e 
al vnr1ni1, a~~ cum aces'La se î.nfu
f~şci <.'itt(ortJ.,iut. qblşntW, ptea pujin 
av1::at asu.pra „bucăfd.rlei~ reda.clio· 
uafo ~i m:at ales asupra „feţi:~ ne• 
iuizute" a P<&ofailor ce I .se of efea,:4 
~I Ll'tf.a s1m: leaturli . 4ttr1bi~imt zia-
1'uhd - pu linia. comparaţfl"i , adt1-
<i~ll sugerată, dinh~e oromttrare1 so
aiat1/ţU şi oronnisrrn~1 1{tnrm - 'rO
htl de ' „sisl-em n6"'0S al lumW, 
;Merca nota. :. ,.lnt:rudt din fragedă 
ctli:rn11r1e. cel c:t? vl'i g1·ăieşt.e &1lă 
sea:rti.„ "" (lîcut gat,etitrlt!. ar putea 
să fo111nu~e1..-e o dl'!ffniţle a zia1,ultti 
1''-' .cit de comp1e;<ă ŞI gravă, pe. a~ 
llt dl? lmplinătoare şt nuli·L Să ne. 
mu.lţUfl'lin'I c;U :idc.viirul gol şi să 
declru"ăl.11 o.fi ZJat-ul nu e al teeva 
decît comerţUl no1.Hi~ţll0r Iar re<:lae
\Ja. 1~ ae unde pc)rnese <:liutăto
rli de veşti CrePorterlO, unde .;ea
durm, unde sînt comentate veşvue 
şi uri,de; pttlnl.r-<> operal,!e de ch'lmiec 
lni.el~1ualli specHalli. dobîndese o 
i n făţişare cal'ac.lcri.sticli,,." Şi, htînd 
cxem.pM ziarelor de tirq;j dfo dl-
11er11e cap11âle . ale ·iu mii, w1~î.e „in 
greutate de cifo.vn kilograme'', oa.
zstarut conti1rna· : „De unde <! tilL!a 
\·eşLi ?.,, in primu.I l'in~. NQll~iilu 
nu si.nt nuPilai ceea ce un ins din 
România, un cititor m:ijtociu, caută 
într-un zim· : •cii:e~ Incendii, dauii• 

... 

trei vlolw·I, Q băla.le la bel:ie, o 
fraudă în banr i;>ublici făp1Uitli de 
i..n fo,s;t coleg die şooalâ, un dl'\'Qrt 
sau un fulgnmţ delial ca adulLer 
qenu'1ţal cu inf\lale ·stră,ve7.ii. Too~ 
te domeniile de activitate işJ au 
rePOrtel"U lo:r şl f(ecate ce·uiiean, de 
la roeseriaş la ma[ele bailch<:ir, ele 
la c-0pil .la dansntoaxe, găseşte pa
gi11n sau pnglnllt> s1~e.druL! care-lin
leresew:ă dltiect. ·ş1 cum adWldl'~~ 
materl.al,l,lluî cere .UD .talent., reJac
tarea lui un talent cu ţolul deose
ţ)lt lat U'tr~t·en .cu tiUU:Li şi s.l'lbtl
tlul'i clupă l~gife ps1hol't>gle1 nuco• 
d uh.t.î . insu.şh:f de asemenea dlfcrlie. 
nrh1colul sau tteportajul de. o. colos.
ni\ dlnl r-llri •I.Iar amc;:1;can', bl'.mii
o~u·ă, e 11.!ct-at de brei inc'livizi (cer 
puţin) şi nu e senm!lt fades~ri) 
tle nimeni._ A.ş.adat· (de v1•emc ct: 
apţU" mal multe · zlate. penuv ·.;eştl 
ic'len ticeJ n.u veştile alcii.lule~fe e
.senta ziarului, ·oi o am:tnni'td me11-
t-0litaten (su'blinlete11 „~T(j.). A
Ct>~stil „a1•mnit(i mţ<n~aliţăte", :'lle
infâţişattl la prima v.ecfore. tn .co
loa.ncle ziarului occidentat d:e 11U111'e 

u,ra.; f d~a, · d'li.pă . opl'f!ia pubLiais1:u
lui, ca 'Veştile scf ~.11l11~ ,.numai 
mnriă bru.tâ, g,rosol.arul, indăTăţul 
uăreia lie ascunde o 111atri malsub~ 
li l ă, un ga,11{tffn s_pec.llllc, Q mh:eaii
roă ioeologlcă rproprie. un sfstem de 
alianţe metafo1•ke, de o complexi
·tatc nu totdeauna uŞm· de urmărit". 
"Stnt ca?.url - Qbse.r.ua. Aclerc4 hi 
cqn.Um1a:re - cin.d aoeastă .specifi
citnte spec!Hcă zl:lrtilur (căreia tle 
alt re! işl ··da't91·&izii e~il>tenw) e atiţ 
de subtUi\, tncit rii.mine ani de zile 
necunoscută e:olaborn!ton1or celor 
mai de ~ă, repo11'erl. redâ~otl 
$1 s~retari de ~cţl.e, evidenţi.in
du-se o · c:'!ată la zece ani sau nicio
dată. C11itol'il cum.puiră ZimT\11 pen.~ 
lru veş,tr Şj mel ·nu Şti~ că t1el dql 
ccnt:I dnU i,n fJccare dimfocf\~ pen
tru două ziare scvvesc de r.npt ln 
edificarea filQzbfl,e D-lul Roakefel
ler". 

CoMtatind fa:ptftt redl aii in Româ
nîa (U]~lor ani '111umii'.ru1 cieitotl
lor d e. zia.re era. 11elatlu redius în. 
c-ompar(1,ţie cu al.C;e ţări şi' ile '!'ecru
fa îndeosebi d hi -ri71d.urlle oră~8lli
lur. autor11.1 c~e:ttei -reletfa şi 're-
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Gazetari despre gazetărie 
t•i!rsul po;:111v al i.1IU-Oflei : prco
cupartUi ct1rectartlor tte ztare .:ic a 
c:ap1a interesul mtelcccua.Utafli ord
şc11eşl1 prin foileroane de eul.tură 
generala sau spccuLlti semnate de 
,,cr lltori. „Redac1ille - conchidea 
Aderca - ·...e preţuiesc unanim ş1 
de puohc ş1 de contra\1, după nu
mărul seri llorilor dt: talent pe c.a
r-e-i a<JQpostesc. ln timp ce !jaude
lo i re lucra (t.ollil'nt) la un zla1· din 
provlncie, în Romfulia, Caragiale şi 
En\lnescu erau redacto1i al unuiu 
din celt! mai mari zinrc din Capi
tal<1. Elvoluăm oure şi nol spre !lla

rlle Zlnl"e şi mortivut':I din dcmoc1·a-
1m~ Ot.-cidentulul "! „.Se poal~. E 
ratai. ba.r nu credem c5 LradI\ia 
prc~îc,>nsi\, lntel<.>c:Lufilă, a zlnrului 
românesc sll :;c piru'dâ. Plldh lui 
Eminescu şl Caragiale prlclnuieş~e 
inct'l i•emuşcf1ri cumplite multor di
l'Cctorl de ~nre din BucutcşU·. 

Duptf ]Xllru aml. de la aCA?ste „;„. 
dt~r!, cind Intre presa democratu cte 
sclnga: şi cea reprcze11ti11d intere
sele cercurilor politice de drcapt.a 
.,c ducea o luptă deschi.$ă, de ma.re 
mtzti pentru cauza dcrnocra(iei, A 
lierea publico în „Vremea" ci\.n 
l martie 1936 toi artico l int itulat 
„Gazetarul, model Bucureşti 1936-, 
in care punea în discuţie, in ter
meni dint re cei mai rdioş!. proulP· 
ma onc.ţfitaţii 002elarutul, o etccil 
lui prof esfo11alc. Lutnd ca pretext 
sotrcharca sccretarul·ul de redacj.ie 
al revistct d e a da un te:rt, „o po
veste a viet1i lui Pru1u ". ~l co 
„ scna, polemiza, instruw, ata.ct1, 
dnr nu pcnt.ru şantaj", Aderca .w/la
t", prlr~ contrast, figura zto r lstu(UI 
„de succes ş1 de viilor", tip 1936, 
pe care 11U recunoşti !ndatfl dupCt 
violenţa, ~olănla ~ermenllor, 
tl11pll Jlp.~a de slll şi chl~l.I' tle gra
matici\" şi care ,,DuminJca şi în zj
l clc d~ sllrbiltoa1·a se ocupa de 
Pl'Obleme rellgtoose, naţionale, nH.'
lufizlce, in stil de reculegere, cu 
punctuaţll contcmplntlve", in res
tltl siiptărnînfl aril.colule sale fiind 
,.îndreptate precis asupra industTiC!I 
lemnului, fierului, asupra Ministe
rului Domenlllor, asupra Băncii 
Cwnerclale sau de Economie, asu
pro unei legnţii mal puţin slmpa
ti1.ate de oplnla publică. Asemenea 
Hruri de mare callbru nu le sem
nează nimeni. deşi slnl ulese cu li
terele cele mai groase şi publicate 
in ziar in Jocul cel mai i1.bilor. 
Erectul e sigur : după două at.ncuri 
trjvlale, „crunpanln" incelează 
brusc. Afll peste doi nni că „cl1rec
toru1" ztnrulul. pc care-l ştiai un 
!>le~ golttn sou un umil ncolll in 
suito \•reunul ministru tolersn~. 
circulă în nutomobU şl tmte<l7.ă 
cumpliraren unei păduri a statu
lui..." .,Nu-l pot suferi - mlirturt
"M Aderca. rtlspicat - pe ho\ll p n
litkl dcghlwli 'ln propoviiduitori ai 
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moralei, ou-i pol vedea pt? onmcnll 
w cepalllil m JOb\o!fl :;1 cu plas: ron 
la ~<>ale sulemnit.;ţJJe na\1nnale -
dor pe păduchii acestor po.ducl.1, 
c.ire au lăcuL intre el allnt1\i1, nu-1 
pot \'ed;.:.a nici alit ... " 

l~x-prtml11du-ş, regri?tu.l că in 11mp 
cc în alte 1ari, „ownărul ziali~tUor 
r1?<:rulall din breasla scriitoricească 
e precumpănitor, literaţii fiind in 
genere oamem cu nevoi mici, cu o 
rnale1ialiuuc redusă, palida„, la 
nul in. ţara ,,scrlJ torll in cele mal 
hune redac\1i sini. in num(ir Infim 
- lnlentul, conştiinla, cultura loc 
.fiind nu numai ne!(Jloslloo.re, d 1n 
ele-a dreptul pugubiţ-031-e", Aclerca 
remarca mai d~airte, cm amcîrn
c,v ne: „Cum sâ faoi pe un ronian
cler sau pe un ese.161: (care şlic să 
scrle) să ir:iţcleagµ necesitat.ca unei 
.. cnmpan ii" ş1 dupâ douăz~i ş1 {')a
tru de ure să LnteleagA 101 au~ de 
bine anu.laren acelei „necesila'ii" ? 
Se.rn.idocţi de prin co.renete, rat.:n\I 
ni unl\•crsitilţilor, epave ale pol!Licil 
de peJ'SO<lne fac mal bine t.reabu. 
Ne '!" lntrebare .re1orlcă, eviden-t , 
coci autorul articoLultll era. con
şticmt cti scare<1 de lucruri dbi pre
S.'.1 de şa1uaj se datora indeosebi 31-
t uariei con.jun.cturale. polft1cmnf.ţ. 
l'li&Lui ce caracteriza viaţa publica, 
atunci cînd afirma: ,.Ziaristul 
b\lcureştean nu se va schJmoa mai 
i1winte de a se ~chlmbo menlali
tatt:a, leneliile economice şl mora
Ltatea ace.slei tinere metropole". 
,,A !ost poslbllâ in Bucureşt i - ac
ce11tua plin de Indigna.re Adcrca -
nceastâ neruşinată conLradlc~ic. n· 
cest cinism al 1..iarisl.u llll pa.rmi.I ~ . 
să speculeze indignarea <>plnlel pu
blice şl denunţul in pnginn cu ,,1·c
por1aje'" şi .,campanii" oelscl\lllc, 
iar în pagina .,doctrinară" su com
ba.tii libertăţile publJce, inst1tu~1 Ue 
democ1~te şi chim· - n-a1 să cnu.11 
- libertatea presei I Anul IJ·~ut 
şi anul acesta m·ereu s-a c,llscu lat 
despre „libertnten presei 11 cnJ•o nr 
fi prea mare şi ru· implcdicll „p1·0-
grcsul ţ(lrU". Ca şi cum nu s-.ar 
''edea că presa nu impiedJci! ni
mic, ci dimpot.Jivă, ţine viu simţul 
ră'>punderli, acolo unde aserrumea 
sun\ mai existii". 

POJJ.te c:ă nu e lipsit <W in!ere$ 
a crrăta că in a.cela.şt timp in care 
ridica. spada im pol rioo zla riş:i lo r 
Hpsitî d e conştiinta profesi1mU l or. 
el publica. in. „Cu vh1 iul Hber" a:-ti 
co lul .,Arta pe baricade". in care 
aducea un călduros omagiu u11or 
oameni de Were f i arHştr germani, 
precum Thomas ManrL sau Erlch 
Marl4 Remarque care ~efu:roscro 
categoric să co laboreze c:i regimul 
hd HitLeY. 

lmprimb!.d cu obst i11at ic scrierilor 
$ale puol/Ci$Uce o ten ttî poll!mictl, 
1tderca se J)ronunta. hotărit lmpu
t frrn tTansformă.rU acesteia int r-o 

I uptă ieşito din Mami ui:ba:nit4tfl 
.,Lupt.ele cal·e se dau în .Pl't'Să lll 
Jurul Ideilor - scria el in 41'ticw-
1uL ,.Estetica. J)o/~mfcli", aparut m 
J!l25 în „CuvintuL liber' - aJung 
uneori - p1•ecum nu denull - la 
insulte peri;onale. Ar pul.ea aJUnae 
la bf1t.a1e cu clomegile... A ridica 
tonul şi bra~ul - s-au văzut şi de. 
nce.<1te;1 ! - inseamnă a ieşi cu Vio
lt:n!ă dm imperiul de azur nurr.ai 
dintr-o v8;hc similitudine telur.id, 
suct1Llnd cfl asemenea neinţelegect 
se pol rezolva cu „distrugerea"' ad
Vt'rsarului. E adevărat că nil?lll~rl 
mc1odat.i1., un asemenea :id\!~ 
n-n (OSL ,.diStrus".„ Miil'lurlsesc. 
de.şi am dl!!. citeva aspre lupte li
lt>rure şi sociale că mă sfiesc a a
rlunn inlr-un singur volum lelC\IJl 
ptJli.;mlcelor. Mă srie:,;c pe'ptru cA 
ln fruntea CIC<lărei lupte sint Ispitit 
si. scriu un articol de omagiu Ren
trn adve1·sm• şi t•ugămintea cil crtU-
1,1n.Jl să nu cnaadă c.ri d.t'eptal~a a 
ro1>t absolut de pa1'tea mea, ŞJ dacii 
Ul' fi fost altminteri, n-ru· fi ÎOOt 
l'ot atît de frumos şi adevărat„. A
i;fcvArul e că discuţia nu inceteax.1 
nklo<Ultă. Fiecare se adinceşte tn 
convingerile Iul. Ceea ce este nu 
numai nde\'ăral. dar singurul Cel 
!Ir~.„ Nu Polemizăm din capri
ciu ... Trebuie să polemizăm (subli
nierea autorului) dacă voim sii ne 
crl'ii m un suflec~. 

O opinie asemă.11â1-0are, e:rprf. 
mind opţiunea criticului pentru un 
sclllmb onest de idei şi Cle prlnca
pu i111 re mi nuitoril co1uieiuLu i. o 
od ~•m exprimată şi lntr•un al1 ar• 
1icol. dm acela.şi an, 1925, ap4rut in 
„Mişcarea literară" : „ln \.ara noas
tn\, -.Mlşca~ literară* este -t:~ 
dintil publicaile care, pusă pe ţă
rimuJ strict al onesUlăţil. a.re drept 
.,program" cea mai deplină Uber
lalr: crillc1i. D. Liviu Rebreanu este 
p1·1mul di.r~tor de revistă care a 
publicat. publică şi .vâ publica o
piniile tuturor oamenilor noşlli dl.'! 
culturii - evident, pâsLrincl puru~ 
1"CJ.1 decen1.n cerebrul~ - ob'.ligat(l
ric - fâ.ră a !i l'enuntal vreodatii 
la propriile sale l'Onv.JngerL Lul>ta 
pentru a aşeza de!J.nitlv intre not 
acea.stă :sup1-emă moraUtate uu e u
şnară şi nici nu s-a încheiat. Au 
vcnil la rednctie nenumărate 1>cri
soti de Indignare şj injurii. aproa
pe ele prelutlndenJ. Unele reviste ao 
rămas uimile că, deşi ele au admi
rat la timp in sclis pe dfrecloru.1 
··Mişcării literare„, în această foale 
au apăru l aprecieri critice ~e nu 
conveneau... Ulmlrea lor a fost. şi 
mal mare cind, in numărul ur.nă
lor al •·Mlşcăril liter.:ire" un alt co
lnborator îşi exprima conVingerile 
sole ce\•a mal convenabile". 

CotMiderind, principial. că 4 po
lemiza c o necesitate şL că prin po
temicd S(> îriţelege dialDo. Ad'erCG 
diidea mă$ura vocaţiei saJe pentTU 
dialog, îml.eosebi in suita. de iriţcf'
vluri. luate t1n01' pe-rs01U1lltdţi ale 
viefli cttUurale ale vremU şi 'Tell
nite în 1929 lfl 1'olutri11l „Mi!rturfa 

• 
I 

I 
I 



1mcf generaţii·'. „Convol'birllc ur
n1âlo:u·e - Prl'cizci publlc1:;tul ir1 
cuvi111u.l foarnlc ale curfli - s-au 
prr-<IU!> in cUl"'!ul Ult!mJlnr ani (fatre 
1!12.J-1929 n.n.J şi-au upt\rul, par
\i o.I in revistele Li1erare ule llrnpu
Jul.' (..Spre ztua ", „M1~carea litera
re\". „u 111 &'t'rtiuL LUer<n'', 11Adevtln1l 
lita rar şi artisilc'', „Bilete d:? pa;pa
oal". ..i'iaJa lrlM"<Lrâ ll.11 ). De-a
tund eilorcocei1µi neru;leptalil ele 
com orbiri I\ nlipildil tont\! zla:relc 
şi re\•iste.le cnrc vor să-ş 1 dea fard 
nrLlstic şi llt1!!1-ru• : genul a pl'l11S. 
'fi:lTIPCl".!menlc deosebite glâsulesc 
aici p~11tru o Cl)ncepţic de .u1.ă, pen
tru un ideal de cultură. Deşi în 
formei<.' destul de reduso ale -.ic\il 
nrin&ll·.e intelec~uale, nici una dln 
prt:•JCupăli le .superioare nle veacu
lui nu lipsesc. Convorbirile au !ost 
cvn:tl.rulte pe o bw.â curat ,Jl!>iholo
i:iril, !apt. care ingă(lulc inglubar~ 
ictnpe.rami!nlelor "ŞI con1·eptJ !lor ce
lor mal dHel'itt' : toate per„onull'lă-
11tc din volum (i 111 r~ cel 28 d.? t11-
11•t l"/t'1:ati illtil111m numelu tui Ar
ghc~1. Blaga, Ga.la.ction, Goga, Ibrt.i
foa11u, Lovtnescu, Camil Petrescu, 
Cezar PeCr (!$CUr C. R6d1L/11.sc1t-M1>
''ll Sadoveani1. Rcbnunm, Man{)'r
m 'Ve11tura. Marioara Vol.culescu. 
Oorar flan, n.n.) işi au ru.lf~I dc;ill
llil lor justiCicttrc - far clht.o1·11 de 
nz1 şi de miine uu puUnla ~il aOt> 
gindu1·11e care alt Crăminl<ll genel1,l
tla nua~Ltti" . 

La aparifia ,.i\l<irturief unei ocne 
Ta tii" - cum a/Lă1n din subsuurţia
lul capitol de Note al MaroareieL 
f'1m1ru la volttm u/ „Contrlbl4/ti cn-
1fcc". pe am·e„/ me•n;ţiona.111 ltt in# 
ceput1L! articolului. Cr()nic!Lc litera
TP nu s-au Uîtal mu.lt a.ştepta.tc şi, 
dct.prc fnr~rviurrle. Lut ~'\derca şi -au 
!pu., părerea cele mal autorizate 
concleic, inire alţii E. Lovinescu, 
l'crpe.-ssicius, Al. PlllUrwide, Şerba'!l 
Clucul.escu ş.a. Stllrufnd mai ·m111t 
•. nSupm caraclcrului original şi a
supra conLrlbutJeJ personale a scri
[1-0ruJul, scJlpilor şi sp0ni&l care 
as>tto cil. F'. Adel'oa "• Per1J<1ssi11it1s 
f ticl!a citet:a judicioase aprecieri : 
„Cltltoru1 de n!.lii1J şlie cn u n in
k'n·1u Jit.erar şi arUstic este op~oa
pe s inonim cu acele : „Une heure 
n\•1•c„.u ale lui Fredu1ic Lefevrc, 
roonctnru..l ş~ de la „Not1vclles 111-
t..;r-.,.ires", anre de opt ani de zllc 
publicii irt coJQanelc hebclomadaru
Lul francez inU!resanlele sale 1.on
\'Mbhi cu personalHă\i. lll1o?r..ire. ar
Usltce, Llloso!ice, din Eran·ta şi de 
proLUlindenL Citlt01-ul ar tl. prin 
urmare 1oclinot să creadă că ge
nuJ duiează de la Lefevre şl că 
dl. f . Atlerca m· Ii intru citva trJ
bUl.n t' COl\fralelul ~bu parizian. Cec-a 
ce nu este deloc n.devă,rol.''. .şf .~ul.>
ltnll11d că .. MfşMrea l itemrii'', 1ind~ 
au 1•r'L..-ut l umina. tfpa:ru1ul cele ma-1 
multe din. fnterulurfle incluse în 
Ml11m Cusese profeclată su npari'I 
inninle~' lui ,.Nouvolles l1Lternit'@S11 

ş! dl Aderca e1·a la acea epocii 
de!intiv orientat c~'\tre genul acesL'l 
de iscocllre şl confesiune lilerarn". 

-4 ' w • 

Gazetari despre gazetari 
f'cr:pcs&1clv.s scotea h1 evidenţd Cl· 
wi;a tră.~littui <·aracterlMice al~ co11-
rv1'blrll1Jr pU'rU!te dl! ptlblkt..r : 
.,Dl. Aderco :ş.tie insu. nu nurnru 
cui, şi ce su ceară, dm· t!-,;a ~tle, in 
c.aiitace de 1.Tliic, dUl.1?' şi milTtc,r .11 
acestei gent!ratii insflş1, ce inlcr~
senză să r;imfie const!mrutt pentru 
vlltorîmc, din exisi.(on\c.ic acesll.'a 
ln.'t'titoart>. in arlllva lhcQrUpt1bll11 
a ist.oriei lllerare. Dt.' ac.?ea. dc
pnrte de a f1 scluV1.Jl c inv ...-01lliri 
l1>r sfii, cil F'. Ad(:t'Cll ii dCtl!'lln:i şi 
le Impune, nu ulStl lnc:n1i'.lloriH~, cil 
cu graţi...- cai>Uvantft, de dc.•J\t11"t;ll 
umf1tn >n„. 

Cinel 1n 1967. cartea de infor/}tllrl 
a Lu: .1\dcrc.a. 1tra pt,'91lru p>·im11 oa
rll r eedltaict i ·n anii 1w.,~ri, V"lnlu 
Rdpt!a1iu sem 114 o prc/a.pI in care 
dcfln<>a exact k>cul acestela şi, nn-
1>!icit, a genului ca a.tare in publt: 
c~tlca româlUi. ,,Da1· am n nedrepţi 
- scria crtrfcul - dacă n-am re· 
ei.moaşte cfi1 Ader.ca n !ost cel ac „ impui> llleraturh nuaslre Wl ~\!n 
şi anume acela al interviului. A
lunei cind a apărut in VQlumul 
- Ml1rtu1ia w1ei genero.tfl,.. Cl929l, o 
~cmcnea curte re:p1·er.cnt.a o ade\•â
nitli nou tote. Desigur. intcriiui e1 a 
w1 procedeu !oloS1t ln p1-esa n?B!'
t râ cotidiană şi lilera.ră. lnc.i inu
lnte de primul război mondial. re
' 'fsteJe şi zlt\l"'ele cm·e aduceau sp!
rl Lul presei moderne. ,.Unmpa ". 
.,Flacarn", „Ade\11\.rul" incepuse1·ă 
sr.-1 foloseascli pe o sc.1l'ă mai hr
Aii deeit era !oloslt l:.i sfirşllul 
v1.1.neului. Dnr el rr\minca prin l'X
celcnţă jurnaJiMlc şi informarlv. tn
lcniul de Idei va c:\p!lt.a la noi 
d repl:u\ de r<"l.ulc odntă cu se.na con
\'Orbirllor avute dt> I. Valerioo tn 
„ Vini.a literară'", de F'~llx Ada.re.a 
şi Petru Comarnescu în ciclul de 

convorbiri dedicate speci11cUlul na
ţ ional. Mai tfr.-Ju pl'ocedeul a cu
pt1l<1t la noi extindere şi a cunosaul 
un nou moment deci.siv prln c:n~ 
plina de subst.an1n ~ de p1·u!unzi
me ,.Lumea de miine" a lui fon 
Biberi •.• Adevăratul lnlervlu in con
cepJ.fu modern!1 este a~s l 'Ul'l'l l-a 
conrupu l 1\de1·ca. Dru.:il m· fi să 
imprumulam o expresie a lui Henri 
Clouard. Ade.rca. proccilind C'8 Lt.>
It!\'re H1 !acut P I! cel cu care a 
stllt de vcirbll ,,su-şi di:ischlthl gin
dh~ai.. 

tntrt:b<ll de Geo Booza. ci! pdrere 
are de~pre reporta}, intr·11n in:cr-
11iu pe cnre acesta. il publica in 
19J4 'ln re-vfsta „ Vremea". F. Ader
e(! 1·ţ}~1mhdf!Cl : „Bfiginţ;l t>ine de 
s<>t:Amh, dacă îml dol voie să mu 
\'critic sub ochii d-tnle, ml se pare 
cil toi ce am scris mal autentic. 
l<Jl reporlllJ esk". Şf d upd ce tjt.'.1 
dteva din s~.,.1l!rilu sale epfce. f11t'rc 
cari? ro1ru.l.111H „Dllrrl7UŞMT4 dht $ll'll
da Neptu11 ". adi11Joo : „Mai c n~ 
"·oie sl\-ţi vorbesc de +<Mi'irlul'ia 
un~! gencrn\ii" C1ll'e este un pur 
reportaj Ideologic ? Ori de cite od 
simt nevoia de & mă intflmCa şI 
măgull, inu aduc ntn~nte cl'i !n\.er
\•iul lik>rar s-n fncet<1\enit llc a
tunci ln hternlura nO.'\Slră de-a bi
neica şi el a putut trece ~t nn. lu
cru firesc de ln gazela literara la 
marile ;.o;lar'e <;le dlmtne;'lţtl, de in
elată ce acesten au avut in l.<!1-esc. şl 
în Iitemlur:i". 

De la crO'Tlicif literară. artuihcii 
sau polUl<tă la Clicu şi de la repor
ta,) /.a. lnte~utu. condctul· zla.rlstlc c i 
lu~ Aderl:a a vil>rar 111 tH1jso1t cu 
viaţa. şi Jrămfntărtle epoci! sal?. 

Constantin DARIE 

Reînnoiţi-vă abonamentele 

pe anul 1988 

la revista zlarl•tllor 
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-„Babilo1111l 
informatiei" • 

Sub ~1.ccst t.itlu met.aroric.. ~ a 
leşi~ de curind de .~uo t:P11r, in 
Ed:ltura Pf.illtkă. o nouo Iocr.are 
şniin1lCld asupra comunkătil. 

AuforUJ ci. Marin Aifl1.ncli. a
doptă '° Vi7.!un1! nouă in litera
tura temei apilrutil l.:i noi 1>in~ 
acum. d!n 1PC~l'Cl \'ll lnterdls
cipl.inarli, lsliOricfl. !Uo7.<>rJJi. so
clolC1gică şi ţ)()JltoJ9~fl:n. in ca1·e 
mvesligar eu complcx.i n trecu
lulul .şi Pl'e7.ent ului ctiinuni (ărH 
este ·SUbnrd<Jruil~ Ol'efJCU•JărU 
pentru \'i llorul ci. 

Abordfod renomenul to rui -
:<oambh,.11 lu.I, lucr;.wea se a'-:ează 
PC 1·vlul pre.o;el. e, ml 1loairelo1· 
de •comunk-are de masă in vi.-1\a 
socictMii ş1 il i.ndiv1duluf. 

lnforn\.:l\lla boga1ă. din vlirne
le doun părţi a1e clirUI. rererl
toare lu dlll.lmuJ P.'llt'Cu.rs d~ co
muni.care şi mi,lloacele el . de 1o 
gc:st la lehMhigilie ere! spatiale. 
,La functfJ in d!lerile tlourl 
de soolet..a1.e. e.'<psnsiune, deze
chi.Libre ,şi efectele lor in lumea 
co11Lenipo1·.a:n1t, CY~ncep\llle ce se 
coniru'ntă ,şi mo1 I vatia lur. !ur
nfaează, -de 1.apl .argumentele ne
ce.'ial'e pcn lru "' denwnstrn. în 
paJ·k>a a I.re.ia si ultJ.ma. nt>ee
.r;italea t.mr>erjo.:is;i " :>chlmbi1rii. 

Astfel. in ultimă înst.:mtă. 
„Ba.bilonul ini'orrruniel- repre
?Jntă o pledoarie. cu argumen
te slJ ii01.iCice. ocnlru <> nou(t or
dine inlernationalA în domen iul 
~munlcări i sl inio1·ni..1Ue!. ~ub 
~nul nol.t ordini e«;nomlce şl 
POi l tk-e m on:<lfale. -cărata i se 
.subsumeazii si pe oore. in .a<?C

l::işl timp, Q P<Jtentooză. 
Stn lellzl'nd '1 vastă I n(ormatle. 

tmPTlnsli in llleral11r.i de soecta
lttate <llrn 1-ară şi de i:ies1e ho-
1.al'e. ~"U .acecnt oe Mrte.n ei cc.1 
mal :rccen'tă şl ·mal „caldă'". ~u-
1.orul nu se mult wnes~ cu o 
trecere in H?vistă a di Ceri l<' lor 
puncU? de v•Mf're cl se an~joo-
11;i d1Teet. in confn1nU11•ea de 
idei. de Pe Pozitla unt-I ootlunl 
filo:-,oJ!ke şi p01tl ice ren ne. 

Incursiunea intreprin~;1 in 
timp şi spatlu relevă, s:e oe o 
p..trte. ascensiune.'! exlrnordln.arfl 
a <X>ffiunid.l'Ji şi l.nionnn\iel. rn 
efect ni nevolJ reslm11te de so-

* Mur1n AICLlncJI, llllbUlon u l lnto r · 
ITUl \lel. EdlCurn 11nll1!c4. BU.CIJ~l1 
l!lli 2'811 p. 

cietate. import..."llli~ lor pentru 
Nnoaştere. deZ\·oltara. progre.o; 
.şl, Pe de aGcă 1~rte, a<•umula
t'ea clezcchll!breJor 111lr-o lume 
im nării Lă în bt>~'ll i $i Siit\"lCJ. ln 
,.suprainformatl ~ şi ,.liubinfor
w...ati ". 

tnll'lJcit lnform.u11a cc.ncen-
h·oo7.li fn sl.ne un pu1:cl de Ye
dcre Poli t-le si filozol'ic. Gutorul 
pledea?.â oe-n~ru Ide,~ de c.all-
1.nl e. in1cte:r!ncl oi-in n~l'1 
prezentarea completă a datel"r 
esenl[ale ale J.aplelor si f<.>non1e-

nclc1r ce !onneazâ 5t1bst.ant.a 
ş-Urilor lraruim ke prin ml.llc.aC'c
le de comunicare de mas.~. • ·u
mai aslicl consumulorul - c::JLi
IQr -asculla'kir sl lelespectator -
are posib:ll t11tea să JUdece sin
gur. ('()T'ecl. in cu.nosllnlu de 
cauză. realil.:llea socialu pe c.Gre 
<• lrflleşl.(!, !"ft-Si f01•meze un 
p unct de vedere proo1·iu asupra 
condfllel u~ne si n evolutiel 
.s-0cle1âUI ln onsamblul el. 

l n spirilul ideii de democr.atl-
7.are, lucr.are.'l pune in discut I~ 
un conceot foarte mult dezbăhJt 
la ora a<:Luală. acela de t.lre~t 1;i 
comunicare şi ll'lformUlit>. inlc
lc.<; in sensul de ucces şi ou.rll
cJp.are. Ex-istă punc le d~ ,.~Tl! 
~bsoJuliumte. POtdvh cărora a 
c~L tlrepl ru- npurtlnc ~Ch.l:.lv 
rle lndilvidulul. fle S<>clelil tii: or. 
slngurt.11 puncl de vedere~ re.'l-
1 ist. adop~al sl susllnut de au
t.or. 1·oounoaş~ a~sl drept .sli1 
tndMdului c-lt şi S<>cietil jU. 
Problemn t~ rldlcu un as
peol loarte lmporLant.. asup~ 
cărw.n se confruntă cllven;e oo;
nli. si anume pinii w1cte pute-

rea ~•litică pnale l1wo.:tt i·atru
no.a de S't..'ll pentru ,1 limita· 
dreoLul i nd i \·Jdului ln oomum
ci:i-c s1 lnformu(ie. Inll'·ndcvă'r. 
este o chestiune de ellcă a 0011-
ticu!ul c<ir~ eere o rleci7Jc Ioar
te binf.> c u.mpfrn1la pentru ia ner
in·r~ Individului să se .<irirrne ea 
p<.>.rsonalit.ale creatoare şi, în s
c:el~i llmp. s:i fie anăr„1le ln lc
resole de st.al. 

ln cadt>ul d~zl>nle;il1.>r :Lt;UPJ'~ 
ln!ormaUei si comunlcI1rU s-au 
n!d!<ut. mulle obic<'tli PTiVitQaR 
la faptul câ •nfonn~1 I ia cirrulind 
în ~ns un'ic. dim;prc !oslele me
lro1>0le spre ~lirUe recent etlb l'
i·iate. pune in pertc..'<>l identJU.te.1 
cul hmalli ;a a.ocstora din Ul'Tlll'l. 
Pvrnlnd de alei. ecu·tcci adncl!' a 
serie de clarificări in problema 
culturilor naHOM.le "Ji pleden?.~ 
pentru ap~r.uren 1dent1i.iitl: cul
Lul'ale a Ue<:lirei natiuni. in-
1elegind prin a<:eaSta r<Ci rmtirt\1 
proprli'1o1· oos;ct~lf1 ,t1 âe uo
gres. Fireşte. nu este imbră
tlsa'lll. citu.şi t!e pu~in. ideea Au
t.arhil?! cullutctle . ceea <:J> :ir in
S~im.na o aberatic in lume.1 d(! 
astăzi. D.impo\;rivl1, ~SIC .ati rmul 
dreptul fîccărcl nauuni de ' ' a
oAra si C<Jnserv~ valu1·11c.' cu11 u
rii oror.rrti sl in a<:elnşl t im'P (le 
a le promova in oonslelttti.1 va
IQrilor culturil univcrs:i!e. T<1t
odată, este coml.nltuh'l Ideea de 
~lnooenirism sau fmp1;nere.a u
nor mode.le. l?iir:i a tespin ~c 
towl m odelele. Jucrare:.1 se pro
nuntă oo~ll'll it1naliznre..1 Jor 
oruden·lă si oreluarea cu disacer
nămlnt a elementelor '.:.? ser,:esc: 
uncl cul&.url sau lb!t<:'.l.a. 

Ullima p!t.1~ o că1·tll orez:lntli 
confrunt.arc<i de ldet usuora "ri
H1rulu.i comunkăr1L ;n cvolu t1a 
ei. preocupăr1fo diferitell)r or2<1· 
nisme in1ernatlonale. rei:ionale 
şi naţionale pentru dez\iol l•n:ea 
l n.!rostr u<'llunilor <X>munJcurii. sl 
clrculaUa mal echlll bra:ă a i n
formatlilor. oplrn1Uor sl !<leilor. 

Un caoitol spec.i.al este con~;.
e.tial OOJlOOPllel romrineşU. 11 to
vari\şulul N•lcolae Ce!!llşl!Seu . 
.'.!WP l1'.1 noii <1rdlni ~::on;lmice şi 
POiitice internat1<>n.ale. incluslv 
ln domeniul oomu11lcurll. ccn
ceplie imbrfl~!ş.nlă astli.zi de lot 
mai mu1te f!Uvernc şi lăi:J din 
lumea " trcl~. <:11.re in mod jus
UC!cat işJ revendică dr!!plul la 
deivollat-e. Ui Po:IJ ri<•lpm.:c. îh \·e
derea :;olutionârli tnal,"llor oro
bleme ale 31>Clletăm ctmtemoo
r.ane. 

Dr. fl-Oclica Ş'ERBANESCU 

1 n P8A. 33 ş1 3~. la rllbrica 
rev.lstl!I noastre PI:: TEM E 
CAZETARE$Tl publkâm un 
capHol din luc1·area ,.Babllo
nul inrormaliel ". 



Pe teme gazetăreşti 

Expansiur\ea comunicării 
\f{l(:ll\ la prometcicll a c)nll1lut se 

manifestă sl în dome;1hll CQmunl
!"i'rh sl wce POS.lbilă sinh1lt.1nc•11n-
1A!O trn ns:m 1 t.en i şi 1·ece1n.'.l ·11 nt\!
-.:ijel<ir dtn orice loc sp1·c ur1<.'t' h-c 
de pe Pl\mint dârimin J barieri:!le 
tlanp.•!ul si sp:itJului Dur. 1 omn:.:i 
mult disctd.ală. a ceree1â'1.1rulul ::1-
nacllun Ma:rshaJJ McLuhon. r 1v1ll-
1„i1n omenlrU. in evul•J 111 '><'l .~ 
torică. voreurge in J>l"\!i'ent u tre10 
fai'.A. determinată rie nv k •• ml!rlkt '• 
clt!cb'O'nke. ln care. i!stc re\lpll!1~111l 
clltprlnW~ ll.r.llă. Cel':: -ce lrnpunc 
bUPl't•ma~l.a ou'lluJul llS~1prn <:cfor
•ull" i;imtui-l ale omuilll. O .l~-
1"1•.'000 mndl!lc.'\re ar insl•mn:l 1:h• 
vurile. reinlioru~ :;1.xifolălll lrt 
fa?.a iniţială.. aoo.llla:bet.1. si :1C.rm.1-
rea unul IHP de <rult;ură !ntemclold 
pc comun.I-care acustlcl. Dincol"I k• 
reductlonis.mul acestei «>nC4'Plh lrf
ndJcc1). nu POllle fd sub<?Stlma: 1m
paC' lUI produs asupr-0 wclelMh de 
1'ilspindtrea radioului 51 tclcv1zlunll, 
cu tonte derivatele lor. de aparl!la 
sD' ~:Iţilor de telecomuokatli. „A
r>a:·J t 1n mass m«lte. Dl'f!<'Um ~l i n
bCl'lf n Iar în viata cotld!OJ1'1. ce>n
sllt u.le <:<ia mni mtu•e iulburnre .1 
lurnH de azî "i)_ 

lri strinsă le.i;ătur.1 ~u 1r.uru.ror
mM1lc social-pollticc si cull;.ir.ale 
din ulllmll ani. <:u revoiullc1 demo
IU:tfkă. comunicarea cuno~te " 
nt-conteniUi expansiune iar consu 
mul de informa1ii. de tuull! tlr.urUe. 
n atins un nivel n.:lnllllct:n•'SCUl 
pinii acum. supunind pu~llcul ta 
un efort de adapta.re I.a ace41..;ll 
real 1 tut~ lno4Lit{I. CHrcle sumnlnd 
cllrnmtoo acestul fenomen sl clau 
mă~Ut'\il apr<>xlmllllll~il. a dlmenstu
nii :.nle"). Î 'l'l inll'e!uta lume. RPâ· 
n·au, ln 1911,2. circa a 210 (((' col'
dlane cu un JtiraJ de ~J:S milioan e 
ci l'"(>mplare. <:eea ce însemna o 
creştC"rc de peste 20 1J su.Lu în u:
llm11 z.:.i.ce anL Pent:-u 1:1 mic de 
1<1':u•torl revene&u. in :n'!d!~. ;. ::> 
c-. :.mplare de ziar. 0 10 „o;:-.:i.• r pu:\Ct 
d'! vedere, JaPonia. Su~in si ran
~md.;i ave.au o h'itWllle pl'lvilC!~iat.\. 
c·1 ;.7f„52:1 sl 52J ~xemplnrP ţie 
Ziare l,t ml.a ele locuHorl. Cit pt'I· 
v~te nu rnăiru l de cotldltrn c ed! • 
lntt·. pe ~r!Jnele lot'u1•i ln lume-

' ' 111 nccnsl1:1 c<>nccp\ le trlnd.lc!i. 
Primule d111.1.o fl17.t: .sfnt : III Clvlll1.J1llll 
llrhu lt'l\, ti.rll 11c:rlcrc, ln v:11"1! umul 
folo&\'Şl~ 11,pontnn cele cinel i;lm1url 
tn procesul- c:umuntcarll ; b) Cl\•lllzn.· 
tta \1tru11t11. dewrmlnnLll de lnvenmre:t 
llCrlc:rll 1jJ :t llplU'\llUI (\•ez;l MOl'Sh llll 
1'1t>t.uhan. Galaxia Gut~nbtri:, Edl\ur1< 
l'Olltle:t aucur.:i,tl. 1975). 

1 r.t.11 multe \"Clei Q sln11Ur4 lume„. 
p. 10 

IJ'• ~ur,c;n • .St~tl$\1C.ll YC.Ml>UOlt 1909•, 
~ESC:Q. 

~:111 u.a.s.s s l s.U .• \„ cti "/ i.1 si 
:es11ccLlv 17 to ziare. 

:mnginea oresei l.n rm :iclunlă. 
<'l)ntu·a 1ă în termeni ca~lJ1i..llv1. :1r 
r1 incQmplet.â dacă nt. :tm )UD ln 
$enmă bo$Ul\i.3 s1 dlvet-sllale.'.l 1m
pre~!cm.:intă ·1 r>resel perio-hre. A
l'eSl.e caraelertstlci fac mpos!bile si 
contr:td.ictorH (.)atei~ alob.nle pre
cum şi o descriere in termeni ~e
neral i ;I !:lructurll. oonunutuluJ 
5i nu1ur:mtelor pei-foclicelur ce se 
edlteazA in lume. fl'ărf1 a Inica 
i'l Jet:alll. mentloni1m donr cu totul 
orlimt.:iliv cil. in H182. exlstatt în 
lume aP'ro»ltnntlv t37 0211 de ;ii
Im. de per1~llce F:le ;,Umente.ază 
!'c'\amea de cunostlnte ~I di\'ertis
nt:it a unui public n>IJll,sLl'alif!
cm. fut'l\izindu-1 lnformatll cu un 
et>ntinu1 şi varietate tiPr<>aPe lnfi
nl~I!. 

Se apreciază că or~n ot'riod·~:i 
repreillnlii o <lOJltT{lpondl'l'I? ta unl
rorm17.al·en mesajelor de nn.'>A clar 
şi un <.'Ol'e<:lil \• al ~1ccstf,m1. ExU-111 
<lo•Jlt mari .cal-c~orll al& JJr~~ pe
rlr>d!ce; prirmu oup1·lllide m.1blin~
t I sie de Interes $!<?l'in' ::o I. r.ore 1-.e 
;1rl1 esea:ai t,lnu l p1,1blic 'o.w1c 1.1.rl! 
(ve:r.i revi.st<i „Plncd.ra ". d" h n.~il 
ŞI l!lel-ogen : a doua wcturlc pu\>„ -
C11!U.e. de spccl~!ll'lle ~nr„ se :tdre
s~1zn unul publlc su~, ... ;,1'i..:i~ rc
sfrJns. Experlent.a <1ll 1m1lc. an: 
nn1lc dl pe phm m"'ncf'trl oel'io:ll
Ci'lf! de ini'orm11ţil ~l?<'~•·n•t• <:U fl
ruj r dlcal. sînt -xr.1r:unt:nc eu 
roa1·: dl flcultăţi ri .1 u1ciure. tt.i.ne
ru tfl de sp01·1J'eu 1:he.luielllol' ele 
p1'1Jd11cpe. Ul-mare. „ 1,1rnerl'lase i.1e
rlfli.llet: el~ IJUll•c H: :i j ml dJso:'trut 
dln ftls.t1j ul pt·esei. fn !'lc.lrtlnlb Ol (j 
ltler<>ază oubl! entli tt· sr1ec!&117.ate. 
cui·~ se a::lresea~ll unu! numu.r m11-
dest de ciUlori de inalli soe-elall
u 1:e. oferindu-te un son'lu oer.' ru 
ne:>.bate:rl sUinUC!<:e oe \•alnrl!i-c'-.re 
a rezultatelor cercelii.r11 si a cres
tl!.>l ltt.crar-art.15\.ice. in tuale d·Jmt>
niiTe. Aceste PUblk~\i . cu tiraje 
rcstrinse. s-.au d<lved !t fllnrte v'a
bll~ 'Oouli cxt!mDle hi se par edi
f1-c.ak>a:re : i n lsl\!tcl npJl'<~fHI. in 
11J05. numai 25 de pl.irlodl~ de 
lnftJrmaţil ţ(enerale. în '1Cel(lSI l!mo. 
se edJl.au 100 de perlodr~ snedlil 
l;uitc în probleme dl' Clloir.ti~ si 
psihologie. 1'1-t în slt!nte oollUce, 
~4 în drepl. ~7 în i'lc\\l<:lri~- 'i~l în 
tf!;l'i<:Ul tură. 411 in lilernt11r:1. i\3 in 
<-he.-itiunl spnrl.Jv'-' .;I distractive.. 
Dupli st.a!Jsticlle dln 11111~. p;-f'.Sa 
pc>riodlc:i a JapmiJel o'erea oubl'
cului din tarA. 90 de 1>ubllcatll de 
lnlonnatll gc-n.cra1~ !'11 13'.l s:>ooi:l
hzute în ştiln\<: oollll.ce, uo tn 

problt>me de ecl1.l(l{lţie. 103 in st l-
1 ni(le naturii. ~lJ ln st:mte!" mC"
dicale, 42.'l in orfe. l8l re\is•e de 
umor et.::.'-). 

Jn ~las• t1mo. S:! imounc un 
~ll asr><.'CL: h nivel 1n..,ncllnl. ~rh·
şll ul deceniului !recul sl înl'CPU 11 
<?<!1 ul I n curs mucheadi stabili.,.•
rea. st.ng.n.area sl iuneoti cb.io:r ni· 
du~cre..a Ura julul wucHatrnltir lia
•ninuarea Importantei l·Jr i11 \tl!u
w:t&. Inform.ni lei proasp~tc-. cn 11r
mme directă a cancenl.i·iir1I nrl?!!el. 
etincuren\el rndloulU! ti• te!levl.-.lu· 
r11 • Mre au cuc-crh nn„ri~:1te11 in 
dU;~mln...1re., ştirilor de ·.11'.lm(1 nt;,_ 
T'e"lOmcmu:J este dete\·mir.2~ si .Ic 
tcnd111(-'I deplnsAril ':<nl: UIUI ue ln
~<>„ ul publi-culul c.l1'or ck la mi; 
r.lc c0t1dLane metN•l'lJit.me ltPl't! 
pu'\ltr. ... Uilc locale. h~ciomodarr.. 
b i1,„ip.iuninnlu. foi vola1.~e n1.1:>lk.
\on-. ll1.1slraliv esie eimmnl11! m e
se. din S.U.A , : da.e:i in if.l7:i. se 
~d!Unl I 'i7fl de ooildlaJlt in{r~un 
~irnj t"e asll(uro 281 de e~emplinre 
l1 mlli de locuit 'Jr•. ln HJO'? Q{;CSIC' 
cifre nu scăzut la 1710 rolidinnp 
~I 2119 exemplare la mia de :o
cuitorl. Ilir oerspeaUvele nu :>rn:.: 
deloc incurajaloure. L\l ~ew York. 
num.irul cltllorllor <:l' lecll•re'\,.l 
principalele trei cotidiane s-a redus 
<:U 55;) 000. La fel s -a intimnlu1 cu 
pubJLcu.l :t.lm·elor dm .P?lllndelphla. 
C!t.-wland. Snn F1-:anclscP. ln oce
lrişl Ump Tnsă şi-au !ăcu t <tPlll'it la 
m 1mei·o1Lw ziare locale- I.li multe 
piml i nle tC.rll. 

Un fenomen ruicmăniilor s-a uc
trecut în Soanra. unde numărul 
coUtllanclat a scăl.ut Ol' la I l 'j'O i:i 
1070, I.a 10'1 în 1932. tai· numlln.11 
de exemplare w mi.a cii'.? locuitori 
s -a redus de la 102 J~ 7J. 

Odalfi cu orcsa sorl'!!i, r~diodli1J.
:.::111tea s-:i dct.volt.nt şi s-.a Momin
dil exlr<'.m de rapid. în ult•niul 
~ren de i>t-C•JI. ,u·atle nro~cesului 
tL'hll •c:. s...u n·iplai c.,iou<:iWlh.~„'l de 
e·nlsie o sl.:lttlllor d~ r~1<J i1> şi ~ 
trr_c;c1.H nuniArul aoostorm. :):?11.J i 111 
101)(), o cincim e cl in t.re tfj r ii") Iurr1:J. 
.:lin cru-e 2!1 i;îLu..<1~ în Aftl~. n•• 
.:•:e;i.u emilăloa'l·e radio. c~lTe JfltlO 
nµmdrul lor s-a redus ,..., 1!t. utntre 
~:1n:· numai saote er:i.u r>e (.'Ont -
nt~l)tul ncwu. Lucruri!t: n~ c<:>-it1· 
t1Ul!I Să cvolue1.e in ace3Sl!\ dira:t ll'. 
ch:.:ir si a<:olo unde ores., :-r. stl 
sr rad1oteleviziu.nea sin ~ iNCCe~l
bilc. CaliUil lle sale lntrmscc: 
cr.pacllale ~ de- <'UP!.ndc1·!!. QO
.;tbliit.alea de a fi rolos•t <le lll'l-Cln\? 

şi Tn orice l<>e, prQliu l ele co i r..:rlU!i 
- nu CAellt din rad'io cel mal 1·•'ir;
pin(lfi mlH<lC de eomumeJru dit' 
lumoi::. Sk1tisblcile- are,Ui di duna 
11175. <hn cele epr<>ximat!v 'lllO dt> 
1-'l'I sl lerilorli. circa 1:12 avP'lU 
si.n\11 de 1-adio nalioru<le illl' c.ele
ln.ltc ool transmlle;iu oro~rnme sl 
p~ntru străinătate. Se e5tînt1:ază c:'I 
exist& în lume u:Prox'mal'v Pt:l 
milioane de receptoar'! ral.lin. ceea 
de inscamnll di un aoar.at :·evinc. 

•1 t dcm, 
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ln medie. la cca oolrn pe~·soane. 
A.cest mijloc de oornunicare s-o l!X-
1ins can.t;1deri1bll. mai C'.1 Sl?nm i in 
tuile fn curs de dei\'oll.<Jre. tn 
[)rezent C6."1 nmi mm·~ f)lll'le dl'l 
populaU<t Te!'rel 1xmte receollona 
emisiunile 1-adiofomce Dep,jşJnd , 
intr-Q an.wnlll\ măsW'a. barler('le 
ltmbflor vemacul:-i.re s1 :a11alfob~··s
:1w1. penut'la rcsui"S('lo?'" materiale. 
radiodiCuziunea cunrind2 ~istăz.1 cel 
rTllli 1rnmeros oublic. :tvind ~I fl
nalit(i\ile cele mu.l bene.ace : :nfor
:n;,re, invMamînt. difl17.nrc .n c:ol
tur1l. po~tbl<I Hlii~i de H~c· c<·ru. Cel'
ce~ilrile i nlreprlinse arat"> c.'\ •:1Dr-On.
pe toate \l'\rllc sillt î11 1m1surl\ s5 
1-eaJi7.1!ze pm~rame r~<l l..rfonlc<' pro
p r1i. in <X1nson.nn1ă cu necl?'l l:ă~i'u 
p.1lltîce ş.1 .sociale. ~J model"le 
culturale si v.alctrlle fondmncnt:Lle 
a utohtone. Oe ;tceea. la Ot'a ;lc•ua-
111. radiodlriuzh.mcn ~c:!e mr.ilocul de 
<!Omun!care 'l.'el mai p1 1ţln trnn!i~ 
natlOnal, nliil in prlvint.n formelor 
da proprietate. ci> şi a contimilului 
pro~'1JllEilo:r. Şi în caz,ul radiodl
fu7.îunil se obse;vă .'lparit1'1 feno
menului de straUtioaTe si dem'lS:
Rcare a publicului. O diverslt.ale 
de emi:$l unl speclahz.ate se allre· 
SCA~ llnar ascultătoLi ~l'U!»l(i clupă 
h'5săturl &Pe<:Uke. 'Oe :.tSerr:enen. 
existenta unor mljJoc1.ce no! de 
comun1oare ca mngnetofoen<?le. co
SE!toioane1e. au C'Uee4'it linM'<?~Ul, 
C.1 urmare. timoul reter .... 1t de ado
lescenti a udlenil emisiunilor rad!a
fonke .!\-a redus a:Jroxlmatlv la 
~umăl.ate ln deceniul 1!137-197i. 

Cu <toate cil bene.lllciazll de a-
van:ta1ele menUon.ate. rn.dl'1uil n'u 
poate deplişl 11.ottişi limitele :sale 
tehn ice sl .m..-U Rl<'les obstacolele 
Jingvib1Jce. Numai limbajul muzi
cii, ca expi·csje elevată a sufilet.ulul. 
tnce ~oceslbUe oricui pro,l!ramele 
radlofo.nlce. Tocmai de aceea ~e 
incura.i.ată dHuznl'ea va1orJJor Mu
zicii eutentice. !ilnd o formă lne
g<i1abllă de .!ntelc~el:e .si oum~let-e 
intre oam eni. i'ndltetent. ·îln ce (JOl( 
de q ume s-;iu• Mta. 

Noutatea tehnică şocantă a sl.'COlu
lui nostru. all'il'IJ1·l ci<! trimitere.a orl
milor oameni pe Lună si tr;msolan
tul de Jnimă. este 'televiziunea. Nu
mai in cllevn dec.mii. „'l-0<;$t codll 
min1,1ne al \'eat.ulul. Porni nd de la 
zero. şi-n a.-;iiturat un loc. aulo1'1t'rr 
intre m ijloacele de co.munlcru:c <le 
maslL D e1wd!La1·1m $ fenomenalii 
~~e aut <.m.ntltaiîvă. 61 şi e.<1ll'Wli'\
vii. Televlzlune.3 orocură oamenll'lr 
la domicillu o lmen.'<ă c.antlta~P de 
lnformaftl şi rproJ?La!Tie. făcindu-1 
tnt<>d.atii P..'ll'ticlp.'ln\I 1.a eVC'llimen
tcle care se 01'0duc în oole mai in
depăntaLe eollu1i ale 'Pămintului. 
FJSte ln spirit.ul 11devă'1•ulUl obse:-va
ti"I polil"ivlt dlreii1 t,elev:i?Jul'lea a~•r 
1it1 t.eza schb11bAdlor orodusc ln 
;fe11a .c<)munlcArH după un sfert de 
ve-ac. 
După cum se cunoaşte. ;:orii a

cestei .. ert• alec:b'onice- au rils!'tril 
fn 1936. Atunci. Ang.U.a şi Franla 
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Hu incepltt sll 1lro.nsmi11;â cele dir.11! 
emisiuni r>u:blk~ de lelevizl1u111> Te-
1.:vh.iunoo a f<1Sl oe dl <le eolut..un
La la al>lll'Hle, pe a•it de raDldi l"l 
evoluţie.. Dacă in 1950. numai dnd 
!fini .;ivc4u SCJ'\•1cii regu1o1te de •e
li?viziune. pesl.e cinci a.'ll num.irul 
lor a ajuns !.u 17 st „, sP<Jtit m><1i 
de patru ori pin;'.\ 1!0 sffrşitul d~
~ull..Llul. Zocc ~ml inal tir/Jiu. ~
dl<:u in I !170. peste () J;:Ută de \1irl 
aveau servicii natlana1e de ttille\ i
;r.lunc. ;penlt•u cn peste a111 zece ani. 
cle să ajuni;?ii ro 138. k'l debut.ii 
.-ictualulul deceniu. in 1911.3. .;1.,.11„
tieiJe consemnau ore7.enl::i in lume 
a cir<:a 400 milioane ire..--eolo u-~ de 
tele•'lzlunc, c;u·e oălrunses<' i n via
ta ·ln,tlmo ~ oamenilor. v!nleniti11d 
tracliţiUe l.amlliruo. xetatllle cu1~u
r.ale şl de oomP'.)rta.ment. Din .acesl 
punct de vedere. S .U.A„ U.R.SS„ 
.r,1pon.La sl . \ nglj.a se aflau PC ori
mele locw·t. între limo. numllrul 
acestor tări a c·es<.-ul neco:n ten I t. 

Ziarele şi l'evlstele. r.ad:fodl f u7!
nnea şi televi7.hmea nu ar ~we"l ou
terea şi presll~ul de <;are se b'U ·u
rli ih fota nubllcului fără eontrl
l;luHia din urnb1·ă .a .at!1mţjU~1· ele 
oresa. care se consHiu5e inlr-t.111 
fel (le eminentll cenusle. Ele i.inl 
prln<:ipalele sl uneori Wl~Ut'cle 
surse. -onTe ru;lgură celor trei mlt
lc~ce de comunlcn.re lnform'll\ill' 
clin viat.a Internă sl interrwll<mală. 
L'l inceoulul anilor <J::>~. oe<>te 
o sută de li\ri : woou nmll1,me i<>r 
ti~tii de !Presă. di&fl?llbult<' a~tfel 
pc 001liHnentc : A!Jrlca - 26. Lumei 
arabi!. - 1 O. A-Ua - 19. E11rnon - 28. 
Amerlcn Latină - 11. Oceania - 21 . 
~odtates ageniillo!' de nr~ii 

din lume sint or~mizalli n~ionnlc 
care transrntt in Jnlerlor si .~·e 

hotare şliri sl come.'1t.3rîf de1,"01'e 
c\•enimimtele ~nlerne si fa-cim'!.ll;r.ă 

accesul ln ţerii nl in1orm.a~tiao1:" ex
it!l'Tie.. tn numeroase a!lz.url. ele :iu 
acordurl de schimb c u tu?o?ntllic 
moodirue. c:ire le furnizev.ii srlrl 
ce le transmit aPOJ oe 1·e\Q:'lua in
ternă. Tnl.l'Ci acestea se inscriu · A
SClllfCS, D.P.A . (Deutsche Press A
r,entur). China Noui\ . .;~en~iJdc ia
J'.)'lne7.e (Kyodo Ncw:i Service sl 
J i ji Press Service). Ansa. No vosti 
el.('_ Alte :n~enlil nu Ull c.ar.ncter our 
natlonal. aşn cum sini: A.C l,. 
(l'Agence Centrale de Prcsse) in 
Fr.anta. considerată multă \"temn 
~mplem.enLll!'l) lui A.F.t>. oontl'll 
cll~ntel!i ·din prnviinc1e: Pre:;:> Asso
ctal!on 1n Ang!J.(I .• \senUHe n.nllo
nale dintr-<1 serie de lări deiwol
wte. !nceplnd cu Belga. t\gcnlfn 
Tclrgrafică Elvc\lnnă sf sfirsind cu 
J\NSA ikllland, SC SPtl.fJnâ pe mt1-

rl!e <igenUI de 1wcsă lntentjţlon.at6. 
P c linAli aceste o:rgani1..a1H. eRislil 

numwoose a.Aenţfli .speaialb;:ite a ct.. 
N:Jr mi~une este colectarea şJ trnns
mile.rea l nrormallll<>r de v anume 
categorie · Jinnnte. ai.'iceri, stiin\I, 
turism C'\c. 

PJ.aţoi inConm.'l\11lor. fa 'fllvcl mon
tllal. este dominată de citeva <IJl<lll• 
\l i urlaşe, c:u sediul în tA:rd outer
nk ind.ust1i.alit.:a,te. care act ioncnt4 
fa. nivel tr.ansnntional. Prm milri ... 
me. dol.arc sf capaclrt.nte de trena. 
mlsie, <'1e ~I-nu cuceri•t ptl:tlW ele 
forţă, st..-ilnrn <'ind rel!lili de deoen
dentă in Jumoo informaliei. 

tn toate reJt!unlle lumii t:Xlstl 
tot\JŞÎ mulle aitentii natioruLle a: 
căror .tmporkin\il ~ooz;eştc, au•c tn-
1A·c1Jn oficii şi oor~ponden\ I toi 
.st răi na tale. pentru cu.l~erea I nl~ 
nm\lilo.r, Majoritatea .au intelellerf. 
de cqlaborare. rpe linÎ11 schhn.bul\l[ 
de informatu. cu ruientii mon<Ilale. 
'1ulte ~•!tele sint al>on.ale 1a ~l~ 
ei!\e de ş~iri <lle agenţiilor mel 
mici din ţilri vecille sau p1·.iete~ 
~ exemplu, cinel cUn .cele 18 ".lXen.. 
\ i: oare f 1,1nc~ i oneazi\ !rr s\a,flell".l li• 
rabe. sinL lblne cunoscute ~Jte ho-
1.arele na\l,1nale, TntTe acestea A
~cnţia de l'rcsă u Orientului M1J
l uciu (l\1ENA). cu sediu.I ln Cairo. 
inlre\ine oOcll în 11 lAl'i . 1:-.11be 
pr~um si La Berlin. Paris sl l..on
dra, furnizirul ?ilnl<: lnfQrmat(~ 
pentru 400 de a.bon.no. 

Exista o se.i.mă de sUi~ onr c rn1,1 
au ~gen\11 de p~·r.sţi pmn1~L ln 
schimb nu <lrţ?.anh::at. bh'ouru !li»' 
claie. cu s&rclM '1.e <i. cu1ege sl dl-
tuu: ştirile ofJclale. de a mt:ra ln-
formatillc ven:lle din ex1erlor . 

ln ultimii ani. a npărut un as
pcc~ deimn de toot!I. atentia : din 
d'll'i n (.a de a rezista ooneuren U!l a
,wnlUlor montlla1le. dar sl -Oi:Jl ne~ 
sllate:i t!mbunlităUr.ii ch:culat lel in• 
form.11\nlor. au aplh-ut unele a~enlU 
regl-OMle. cnrc sl-.au asum:rt. rtil
p\mderea rcechlllbrărli <:.'lll\.IW!~ive 
I ocatlla ti ve ;i. d nf(lrmat illor in lr-G 

anumltil regiune :xeograflcl. Un e
xemphl 1'11 ace.st sens i'1 o!er li ClA.llifA 
(Curaibbe.nn News Ageney) oonstl
tuiUI de dilre 1:~ tlir! din 7.0l1i8 Ca· 
raibelor. cu sprl)inul ~m'.llul 
pentru Dezvolt.are ial Nallti.nil~r U
nite si UNFSCO. Ace:nsUi orunit.a
\ie. <'tvlnd sediul la Havana. nl)Cre&· 
~u in zona a.u·<1lbelor 13.lăhtrl de 
a~enlla Prt!ns:i l.;a;t lnn. 'Oi·JlCt)lO de 
cele atlit.aW. trebulc subllnlal cA 
numercla.S(' a~«mlil de prcs[i nul!o
nule sl r~ionale 1si indepllnelC 
misiune!! in condili1le un<ir dlrlcUI• 
Ulti nu l.;icmai usor de !)urmontaC. 



puncte .de vedere . 

ACDlDITADIA 
una din cheile succesului 

eficientei • 
Şl gazetăreşti 
Aces c rindurl l>e rlores<: o piecloarit! în 1avcx1rea revi1.?0.răr1i acre

dltt'lrli ?.lhr1i;l ulm, va tlvlsl de ooi11tl, r1e l jngl't unele or~u1e poUti!Jce. l nsh
tu\tl. minl~tcre. Ol't;a:nlza~ll de ntn.'lt) sl obsi.eşll. Pledoarle neces<U·~ r.ted, 
1n;raclt dl.lspre această t1cUvt1:itc se vorbeşle prin une1e r$clll. de.ar 
111 timpul tt·eo:.ll ! ... Sarclna continua s;i fle de eoo mm mare ~lualltnle, 
rumeni IHI p(la1.t> .SO'l!Qtf, <lecit C I m&'C P<l~lAbU pentru el ŞÎ pubJlcaţia 
1:1 o.'lr~ munceş1c, drept un simplu raot demn de consemnat ln i.Storta 
prt!-<:e:. 

Ce inseamnu ncredl tare3 slu 11.orllo.· presei o poate mlirturisl orice 
llarlst în truneiul proprtel exrA-t'lf\n\e sau .n ex.l)(!rlenlE-i publicaţiei l'tls
pocUve. Faptul că ~ rectaotJa ~&zel.ei „Agrlcull-u1:.-. .sociallsll'l '' S-a atia-
117.al in tioor1re an m adu1wrna "'e pnrtld modul m <l3T'e z~risiil oomu-
111$11 se ~~ch i tu do .acoostil Mr<:ln€i u dus ln reaUzarett acred1Llmli la cote 
ln11.He. Ceen ce s-a incorpora t. a\·lctcot, in succesele ob\lnute oe roate 
pliJnuri l~. cu t »'IN?:'ld~e i·n cktmenlul e!1cieniei eronomice. 'l'tra.M gazcli!l 
a sporit. crescind Jur.~ de luau. numai prin abonamente. eu 2-3 ruil 
de ex@mplare . •. Almanahul ~atelur". care '1parc fnu--un ti.t·.aJ de 187 OOO 
de 1:'<csnpl'.1ln!, a fol>i ilil'mmt Inte~r. 1. s~a realizaL anual un benet1du c.le 
(lfeva mlliuaoe 'lei„. Şi, 1ucnd Ct'l mal iml)Ql'~nl . n S!.lOrlt -atfoctlvi'llldlea 
118Lelei, prin <> l)aritla UllQr rwg inl c.le lard nud!enlă ln citilorl. reali:-.ntc 
pc bam l-U~cstiilor oc~tora : ,.t OOJ slJturi practice şt informalii". „cm: 
1'\Wa 1n•ntru fi~earc" •. ,Tribuna. cltitorllor „. Toate qţ~lea !jU1I. şi urmu re.a 
dl~lâ :\ <•crl.ldilărll p~ pi.an <'ellLral ~i judeţean. care. dc•u l:Un~µ'\ .()1\llnr. 
şl-<1 do\•edlt 1,11 mai mult er..c!e.nta. 

Cum i.o rcrul7.ca~ii 11r.1e tic nt·rcditarea ? F le\:are r edactor isl inde
pltn~te s.nrcloJle ce-i .:.~1,-ln in .icccL<;ti: dJrectre in două Judeţe. în t -Q 
unitate agricolă ..-au de coopei-atle şi pe lln~ă unele Jns.tlLuHi ~u ._,r~
n~\11 C'C.Jltrn\e. La Ministerul Agrkultulil. in oodt·ul U.N.C.A.P . si Cen
llWOQp slnt a.creditut i diiva l'ednct.<>rl. llecare avind an·Jbutil dlsiinele. 

tn c~le ce unn euzîi mr1 voi rt'.len .La e."<pectent.11 a<:wnU)aiă ţie mine 
ln e.ces1 dwnen~11. Nu âln a1ie moilve, ci pmtru cll . .fi.Teste o„. cUl;\o~. 
rum s-ar spun P.. c-•' mai bine. în cele mal m iel det.alll . 

Sini acn~lltal, de nmi mulii anl. 
h1 douâ jude~e : 'l'lrnls sl Cnraş~Se
\'crln. T]mlşul 1!Sle unul dintre ju
c!eicle cele mal bine popultmzate 
ln ll 17.elă. avi nd sl o ex1pe'rlenlO 
l><i(ţ.ll.i ill ttblin~e.i de pNCluclll a
~le record. Dispunem .aici de 
(Y}re:;pandc:nlJ !rorte activi, cum 
qnt pror. 1.mrv. (ir. Geor,t:el.Q :-fi· 
(l)Ut.t. conf univ. dr. Z11h~rla Su
c.11. dr. R.udu Poi idc;:i. dr Gheor
thtt Lunglllescu. dl· L iviu Rebrea" 
ndu, lo\i de la h~tihHul \w· momic 
,ln 'I'im!şrora. in1wwml l')Slr Fuur, 
~!colne D. Me7Jo presedinJcle 
C <\ P. Giulvă2. ln Judel. PrAAnl
lf.m Pt!riociic ~msUUulTI <..-u <!11ll<l
rtt la ni \•el jude~n S.:.•1.1 de 
c U.A .s.c. Blc <;E' s.:ilde-:n „1 <:U inl.e-
~l'Sante :.u~es• H .şi 01-oounerl c.ire 
llllbognţCS(' 0:la·nu:·lle lem::il h:ca ale 
~.a:«itci TI nu te s:Stematlc. cons.l'll
t:1w!!e C•mcurn T-1 J)OoUlartz.area şi 
pă1!11ndcre.i cil mal largă n ~e
~I Sf almoMhului i.n rn:t\.Sele ltu•i.tl 
i!~ la sate. Nu int.împJl\1011 în Jude
\ill Tim~ :\\'em (le ci~iva ani oeste 

ptltru 11\U d~ aho.MII I<.\ gn1-etil .sl 
mal b i1ne d~ 1 '3 000 I.le cîtlt1):·l al 
,.Almunahului satelor ". 

De useinene:.1. sint '1Credi lo<tt ln 
î.,A.P. TOP')!Ovâţu Mnre - 1'1 rniş, 
unft.ute vesljlă pii•n pl'Odu.ctlile re
cord obli.trule ln porumb, griu. S()!a 
S'i s10~ld de z.1hăr. unitatc.1 rnnd 
dlstlnsă cu mini multe titluri do 
.• Erou a l Muncii Sac!ali~" sl d~ 
.,Eh·ou a1 ~oii Revolutli Agrare". 
i\1-am s trodult pe cit ml-a st.:il in 
p1..1in\il sfi popwa1.•1zez fn pa1un1le 
.,Agrlculh.1rli soc:tcills<le" sl .,Alma· 
TBhu.lui satelor" reallzârifo de ores
llglu cle ac1:.st1?i unit.iiti - elialon 
al agriculturii S?CWllSle rnmane$li, 

M -mn r~forll mai in;:ll!Ilte ln nr<>
blem.:i di!uzA-rt 1 :Ul7.etd in rindtil 
unul număr eh m1J mare de lo
cui1orl al sutelor. ac()•ISt.a l'iind 11na 
cUn su·c.Inl le cefo mal lmp<1rta.1le 
Gli' 7.larls-!-uJ1.1i ~edlLal. ln deeur
sul anilor. am aJuns la convlnl{i:rea 
cu ln .aceq_i;t11 1>i:jv.!.n~A nu prll1 jn 
nici un cui tn u.nci „ i n i::e.n~al ~ • 

• 

:·rebule sa şUI Cll d<1Uft IUnl innln
tc de expirarea nbonamert'~'()r 
c:um st&u lucrurile. T rnrmatl cu 
dotele <1b!!nutc de lil D. F...P„ atrii 
t uim un aJ.i.isanwl'll al abom:t.tne11-
te!or pe lu dete. c-el llfllll I ln „<."la
dă- trebuind să acUon"ze rxmtn1 s 
I~ nduce „~ HM~ d~ lllU!ire- tn
ii'ecereu es!A:? nu0'131 {.lpru·enHi. cle
oorecc ftec:tre redacl<Or. de,:>lasin
d u-se pentru d 'X:umentnre in ori 
e.iru .iudet. acUbneaZâ in vederea 
sporitil nu,millrulul Lle .abon.3tn1:"nlP 
c :.i acelaşi interes. -ca sl in Judett>le 
undt> c;;te a.:rediL<ll. 

Cum .acţionez eu pentru sp0rii·ea 
nllnlfu'Ulul de (lb(lna.menLe '/ r"J·i
mul drum ii rac la Setviclul ju
deta1n de dlfu1~1re .i prese!. de 
uncie nm i nrormez asupra ouma
ru!Ui tic alxmamenle pe oficii pOŞ
u !e comunale. lnc:lusi v oe c.all.i!<>
:-il de ab..inatl T narm:it cu ace,;te 
d.nte concr~tc centru lunn in cur!! 
şi ce:i oore urme:i?it. d~ut prahle
mn c1·esle.rU nwnărulul de :ibona
me;ite cu <»res1>o/:idt-r.1ll. cu t.ov.a
râşi dln <:Ondue.?~ea i.m1lit1ilor agri 
Cbli'!. aUmeniw·e şi s:h•lce. C!u lOtl 
foci.orii care 0 \1• ""mc:-ur.i la o dl 
mai laTg<1 p!i.tnin1e„c n ~zelei şi 

1Jllman-:lh utul. 
Unii c~legl de breMhl cu OOl"t' ei n 

discutat a~lă 11robl1m1ii au obiec
tat cA. 3ş.a cum st- ounooste. există 
01>01en! ret.i:H>\tiil penţ,i·u mtmea de 
cllfuznre u presei. De r~v.l.ă. ase~ 
menea in1rebărl mi l~u Pus C\1-
legl mal Unerl. t n ce mâ uriveslt'
cn ~mul ~·l.l'e fn 1'9<1tl am dlf'11;o„1t 
,,'l'Jnercţea" şl „Slrtl-nb,\latea", la ca
l'e lucram, lolrebiiriie mi s~ par na
ive. L-::m asc1Jl!~t O<laLi oe Geor~e 
l\•aşcu cerind dlfu::-.milor de ore:„n 
:.a noorde mai multă atentre Q!bt~ 

Traian DUMITRESCU 
red<t<::l.QT pri ticl pâl ln ga;-.()l.:1 

„Agi.•ic1.11'1'i.ir.s sucialJS!I\ ' 

(contin1Lare m pag, 'JIH 



•Am văzut•Ne-a plăcut• Vă semn 
S Llb genericul .,ln i ni.impinnr•!a Confe

rintci Naţionale a Partidului~. ~l'lTUl 
„România llberl" din 9 t"K>lembrlc 

publică o 1>a.Rină ~1~1l·at1vă ipen'tnJ 1·clevnrea w1c
ia dinlre retn3icabiilele realfaă.ri ncdicatc Confc
rln\ei NaUonale a PartiduJui : dar~a in <>XP1oaiare 
u unei noi artere a melroului buC\lr~lcan : &rtera 
Piatia Uni l.'il - PlaVforma inclust.rioH\ Ph:ere. !n
lllula:ta „Un nou e.x3Jllen trecut cu succes de 
c."OnstruclorU metl'oulul bucureştean". o:i~ina sem
n<i lii tle Cornelia Simlon~cu. sugestiv intreg!.111 c u 
fotografii rea!li?.ate de Mihut Pm>escu-Stt?enestl 
reconstituie - dl1n mărt.uL•il ale MnslJ·i..~torllor sl 
d in insemnărl~e de repo1•ter illle iauloarci. ma11or 
şi cron icar !Idei al fiecărE'i izbinz.I n constructo
ri•lor metroului încă de la Dtimul t roOSQn - et.n
pele acestei fon-Ondloase constructll. dlntri! car e 
nu purine Jncăncate de dMmatlsmul orOPt'lu orlcll
l'e l lucrlhi dllo :asemenea comolexitatesl amploare. 

Scrise cu umoţia si .căldura pe C!lr~ l e ooate 
degaja numai deplin.a lmi:)licare a nmorterulul. 
ll\8111bor nu numai La Cestrlvllăţl Jriau~'Jl'ale. C'l mal 
:iles Ja imensul efort colec:t..iv care a fă<.'lll ooslblh\ 
n<:eastă :reallzare. :;ecventeJe care comoun acest 
J'epo11taj-dooument vot· depune mlirl1Jrle ocs~ t I mp 
despre ung d la c:U<l.onii1e cele m al l'\.'J).'e2ent.atlvl.! 
11le aces:tei ePoci de mm·j pre!4lceri <ilc infiltlsărll 

Cap!italel si despi·e acei oameni minunall care au 
Izbutit să ne-o dlurule n<;>uă , bucuz:eSlenilor. pen lru 
a străbate dislanlele maj repe<;le. mai <:ivlUzal 
mal ooniortabtl. 

D in i:tazeta „Orizont " (30 oct . ~ I 
iembrie) ne a tr-<IJ(e atentla 
„RcJ'lo..xc şi rcCleom„ unde Citflll 

11~'\.l fnteres doui1 fnsemnăt1l pe teme de efid 
lul.ate ,.Dragii noştri bunici " sl resoecUv ..ai•liii'! 
un anumit J{cn de „scriozit.ite•· „. 

O lecturii atentă ne dezvăluie nu numa! 
de (,lin observat.or ni „miel lor bx:rurl man<1 
sl de,„li:n.a siăpinlrc a mi iloMelor st.11~ 
<:.are outorul - Doru Motoc - r1?UŞe3te sl • 
deplin inteJes. ronvingînd clLil<>rul. înd 
la re!le<:!le şi sugerindu-1 mOdlf!dri ~:> 
imen 1;r,1 Ic. 

N umw"ttl 7 al supllmentiUtul " 
- participant activ la infiLDlulra 
revoluUI agnre- suoh men.t 

sub egida Secţiei de Unerell sOLcsc a C.C aJ ~ 
de un tcolec1il\· til zlarulul „Scintei.a 1lner 
coordonat de Ştefan Dorgoşan este co~ 
limpl.nării Conferintel Nal.!onale a PaTlidulul, 
mărind in prim plim remec\.are.."J unor i 
pr~g,joasc în inftip'lluil'ea noii revdll1Ui 
Pornlnd de la oremisa că llni'.ir ul de ezt 
răJ:nas J.:l sait nu ooate si nu t.reb-uie sli f le 
de ru~ii'.c:mlul Iar~ al cunoasleril umane în 
reali?.M.oril işi propun să focă dîn fiecare 11 
o pubJ.l.cal le <:arc ofot·ă o lcoLlh'ă J,"sttuaU 
atn:~vă, creind' cilllorllor săi l.anti 00sfb 
de a cunoaşte nu numai satul românesc c:iao 
pom n fn toată <:omolex i-laten sa. <:I sl fnler 
j,olc ooestul~ cu viat.a ec011omlc'ă. socialll şi 
turală a intr\.'gil p;1lrll. 

Fără supărare ! 
Zesl1'.:ur dl. printre oi<!A.lurl, 
,gLsJm şi fr.aze a!irmalh•e. ~ 
(şi n»I <:11 nu !) prea .mult•: 
tJul de ?lisr. c hJm: generos. 
nelimll.at, sl trebui<au epuimte 
t~ n u-urile, (),,j să avem 1 

...., 
DE PRIN PRESA 

• Exuberanţa.. . l~oredurii 

Cillm in „Romănia liberi"' 0 1 
noiembrle) : „Ca să n-u vorblm de 
aUT aJ cărui "-'OSl. in IPOtcza Cnlo
s.irlJ lui, ar li ajuns la exubernntn 
(s.n.). sumă de 2~ milioane lei··. 
Presupunem el.I suma e conside:-alft 
exorbltantă. 1nu exubemnt-ă : şi mol 
presupunem că vina aparUne cu· 
recLu11li. Orio.um. haz1,1l răm:l:tl? ne
alterat. Şi de.91JUI de... exuberan t 

• A nu Ii sau :.i fi 

Aceasta e i:i trel.>arca : intrebare 
ce o inspiră cronlica Utenaril "PUbii
cată !n numArul din 10 no1embri." 
al ziarului ,,lnainte"-Dol.I. Crltik 
eul a avut ln. dlsoozl.tie un soati u 
MOblşn,ult de .;encros , sli vedem 
cum 1-s uLILfz::it P e nor1H11>e <' 
treime din acesl so:a\iu. vorueste 
despre opera anterioară a scrlih -
J'ulu l recen7..a(, 1n special desorc un 
anume clolu. J\!pol. M 11t1form<.>~1-
z& : „ln<oarcerea. roman recent .i

pi\rut la E-dHura -<Scrisu.I romt1-
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nesc„, nu tace parte (s.n.) d ;n ci
-ciul a.rnJntit desi , într-o oan~<'.arc 
măsură. prin unele secvenle- r.uro
tlve Inserate in textura 1"-0manului. 
nu este <lll toWI 'n afara lui u. l n 
canUnuare . .ni :;e ex.plic! desl uJ ele 
dewtlal, ce nu esle. nu ru-cc. nu 
w1UăreşLe ele. ori cc ar fi put uL sft 
rte dor (bămll\i. probahll) nu o 
fost. Cileva exemple : .,Scrlitorul ar 
ff pulul dezvolt.a (5Jn.), DTlll ~COSI 
1'<>ma'n, tema 1>ovestitorul\JI. deso."C 
cn:re vorb.ea Marin Pred..1. ln les:!ll
turt1 cu cidlul moromeUan. d ar 011 
u procedat (s.n.) ia :acest re1 - . 'D~s
pre roman mal aflăm C{i nu <! „ () 

proză de !oclurll memorlalisUd '' 
sau că • .nu se vrea. t n lntenli<I ou
l<:irului. un jurnal autoblu~;-afic. 
care ar CJ cerut („.) u . c/1 311lo1·u1 
,.nu se iclentifl~1\, decH ~rp~1 ·•. <:U 
erou.I romanului. că opul ~ih; .,nu 
trebuie citit in rodul lllemturll 
reall:.te" s..a.m.d„ (sublln1enle ne 
aparţlnl . Pinli si .. morea cnlit.al~„ 
.recunoscută 1'0m11nuliul dt? cii lre 
cronionr este aceea „ tlc a nu out<.•:i 
ft lăsat n l<:l o cllPă dJn min!i \.„) " 

• 

da-uri. 

• S1mne-mi unde, ·cind şi 

A>eest.:i e i ndem:n ul pe care 
adresează .nu doar blnec 
şlagăr. clar .şi reg1,11!Je de bazl 
Jnfonmnt!ei. La prlma vedere. 
rea PC care o cităm d1n 
ga.1.ctel „Flamura" - Câraş 
r :n (20 octombnie) nu uită ~ 
pundd intrrebărllor ştiu.te: .• N'u 
vuUn de patr u J111:iJnl~·i -cu ctt 
a u avut 1«. i'n zile le de ld el 
ociombtie. in oraşuJ de la 
ts.n.), A-u foşl ,preT,enU din 
revistei ·•Trlbun:n„. f(l! n Chlj-N 
ca. sr.rille>rli Vasile Săl'~ \ 
ior-sel) şi Ion Cristofor ( 
tor). „L:i intrebaTe3 .. unde '!„, 
rea 'l'li.sp""dc precis : . .in or.aşul 
iot1 Dunăre". Ceea ce poa'le ln 
Viena. Budapesta. Dmbeta-·""'n!ft111• 
Sevc;-in. CfJ:Jăr.!IŞi (sau. mai 
l>il. Moldova Nouă). Sau multe 
tele. $1 c~â tot a m oltat 
unul ~l.i1gă:r, să cillim !ii tlt.1111 
comedii shakespe:ireene : .• cum 
p?ace I" 



ecdvi 

~văzut •Ne-a plăcut• Vă semnalăm 
I
,,.. n J'.)IAAioo „Fladra reportaj- din re- cesul complex al re~Jcctăril mutaU1!0:· epocli pe 

vistu „F!acira" (13 nolam~ne) Tetine c.ru-e o Lraversum. 
~tentla reportait..Ll „Voca4la tradl~ici - Ne v-0m 0171·! asupra PMHi a doua a acestei 

"ora(l:i noului" sem.Nil ele Ol~piu Nusret~n. dezbateri in care sir\L consemoaie. opJ.n1I 1·eferl-
~pii~'lj dlr1 BistrJţa .Năsăud . AuioruJ reuwste su LOnre la dimensiunea p(ltulotlcii a hteru.tw·.11, PQn· 
prezint(' \ lnutuJ Niisăuduh.1 1 in anul 1937. n~a:lizind \m modul în care ,partlclpnnţll reuşesc să subU-
UD tablc ..r suxest.lv şi •nunnţ,al .al loourllor sl oa- nicze evoluţia conc:eptlel despre eroii ~e dau sub-
rnenUor. 1·ci care au ştiut să pâstreze tradllla 3dă- .<11i:int;'\ crcallel llterare a anilor nPştr1 . lntltulală 
ugtndu-1 meLode noi, stiintlfice de creslere a ani- •• Umanism, mllllantiSm, pntrlotisru " ancheta :real1-
rn..iJelo:. de oultrvare a liv~l1or. -;Je rcJlenerare .zala de C. Sttinescu - ale cărui întrebw·1 avlVJte, 
8 pâdurll.1r. Vorbiind despl'~ plallorm:~ l·nduslrlală n..ianţat .formulare stlmuleszâ răspµru;url p~ mă-
8 NâSiiudu,lui„ aul<>rUil retnarcă f.aptul di lnd\J'lb°la ~1:.ră. '>emnate oe Horia Bădescu, Constantin C~1-
a fnsemnat. renaştere11 unui străvechi melt'.llft blesan sl Alexandru And1·lţl> l\I - pune fn evidimt.i 
ancorarea s:i int.r-un p1•ezent tumultaos. creator de puncte d~ vedere pertinente privind misiunea edu-
\·a.lori noi. modelator de de$\me. DinLre mi ile de c:111vă a lil~rmuril miUtnnt(' ca o dimensiune run-
btografli .. frapant. personale. increQ-lbil de asemă- <lamenială a creaţiei contemPOrane. 
11atoarc prin <>Pthmi si impllniri" semnatarul re
p«irj,a}u.iul se opresre - deslsn1.r e<>nst.rlns de s~-
11ul Umi1t.:11ţ - ast,tp1:a cf.1.orva ca:rc o<>lwlll oocelea 
semn1111callvulul, servJnd Ideea de! bazt a m1li'e
gulUJ reporraj : • .lndUSLl'kl O reJ.evaL vocn\ja oa
menUor Nlisăudului penLru nou. la Cel de :iuten
tlcă. hi fel de rrum<>asă sl dl\liitoore dii! bucurie 
<'J şi voc.11 L9, sfintei alei. ~ t,raditleJ •·. 

A 

I n -0ad1"UJ1 T1ubdcil de de-lbate.111 )(:l.eolo. -
gjee. lherar-artls1lce si de lstotie pu
blicate Sl.lb aenericlil „C11locville 

·Scinleil„„. tn numerele din 8 si 15 noiembrie au 
ros1 e\•ldenliate cu -pre~tumli'I - onn lnlermediuJ 
unor d!wol{Ul'I cu personolllăµ ale vleţU lllerare 
Mtuulc - eiteva trăsături ale UteraLurii oontcrn
porane, deii n i tC1 os o 11\eralură an~JaU\ l·n pro-

, 

G 
i•up.ajul de reoortale d~ la mi.o.a Pe
Lrl:Ln reunite .sub 1ii1ilul ,.Tineret, cntu
'dasm, dill~ulre„ pubhCHt in „ Sointela 

tineretului " din 13 noiembrie. sub senmA:wra lui 
Dorin Gheţa şi lioratiu Alexandrescu (foto : Ovi
diu Părăianu) se impune atent.iei cltltorllor prin 
inocroares. în mare parte izbutită. de a contu:m 
desitJ!lle de ll nerl mhnerir oare st-au ~H. ln această 
unitate minler:l. ca1~u hnollntrn<•r. Semnlflca
uv este rcpor\;f!Jul „Dlmlneata ill abati.J. seara 
i n amfiteatru" al cărui Litiu este S?rllltor pentru 
i ntenţia autorului de a evidentra pasJbilllătile 

h.r~i oferite UneriJor mineri car~ isl DOL c ontinua 
st·ud:iiile in cad.rul FiacuHlinl de mine a lnsllbtulul 
de- pro.:-11 din Petro$anl. 

OBSCRVA'J'OR 
' 

• Procc'i verbal do concert 

Obserw1tllle sj.n.p)e se Jptjl e.x
prl.ma şi intr~un mod rnane cnm
plie:!t. m.!11 aproape de oretl<Jzltate 
dl'Cfl de clari lut~. N!Cl o noutate. 
desigur. Doar Ufl nou exemplu (din 
multele posibile) : .. Modul in cru·e 
Marcel BeJgu intelege sll :>e n.lă-
11ure 111 o t r.adl1ţle eul tluraUI este (le 
natură exemplară prin manlc.r.a 
~Ubtilâ şi totodată ener~lcll prin 
care cransgrcseazn un anumit UP 
d<· per-:eptle me1a~llcli sl SEnSî
bllă a pclsaJu.11.11. ceea ce tran.c;cr:ie. 
d~ l\apl. <l Integrare ooemallcă -e 
lllltu11îl. 1J ~m:ume n10stalnic i;:a.pabi Iii 
şa stlmuleze ic1·~tîv1!l!lfoa. mereu 
t-ea?.ă şi .ajută de a se eonc:-ell~ 
in im~ine", Am cllat d ln •• Fla.mu
ta l!rahovcl" (14 noiembrie). tn 

Fără supărare ! 

a:ea. ce ne Pl'iveşte (dar ooal~ nu 
nt' pri.<:epum sufk:(ent 'ln mest?l'la 
dl dllto1· tle ziar) p.rerern.m o ex
Ptimare .mal shnplă dar mru cu
t~lli din punct de vedere gmma
Ucnl. 

• Pc cine supraveghem ? 

Cităm din . ,Flacăra laşului " fJ 2 
nolembriel : .. Tot i nd.Jsciollnd un.ii 
conducător auto sl lipsa de :supra-

DE PRIN 
..., 
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veghere a celor rilspu.ndtori c~ n.) 
cir soarta vehloeulelo1· au r!'lcu!. ca. 
la Leticani, sâ se producă u11 accl
<leni sJmilar ". Si~w· că nu e un 
capăt de tarii. dar credem di r.n1 
rrial oorect spus : Jlpsa de :1up11Jve-
1!:he.re ilin partea <.oelor răspunză

to ri de... De in\elcs. am 1n~cles. 
tnsă, de •te sl1 nu l·ecuinonstem ! 

• Curier 

Uh coresPOndent Cst.a1.t11'1lic) nJ 
1·evls!ei noast1·c. mai ales al om
lentei mibr~.cl. d.r, Mtron Bru„ar 
din .&m. Vîlcea. ne tctmiţe urmu
tQrul extras din , .OriJ'.Ont'' - Vil
cca 06 oc:tombrJe) : .. Cine ere no
H.cul să locu~ă ori cel pu\in să 
L1·oocă pe ('lnumfle străzi d in mu
nicipiu - -cum ar (i· 1<;Man:esal Prc
;,o,.on„. «Remus Belu~ Şi "'R. V. B i'\· 
l-canu ... - îşi ooalc oune semn!l ue 
întrebare cu privire la propria eul-

lurfi generală. N...avem in<X>ll'O şl 
:recunoaştem d ntcl noi n-am au
zi ~ de persohalUăJlle t;le .tna1 sus. 
des1>re <iilre nici Mlc:ul Dktlonar 
Enciclopedk 1rtu su!lâ. o vvrbi. LA
sind gluma !a o .parte. trebuie spus 
Cf. nu e prea .plăcut să stal oe (J 

sln.<tcUI oare oo~rtu numele cul\'a 
d~pre care nu ştJJ inimlc„. 

Core..wcmd.enlul nosh.:u .răsP.unoa 
<:\I oompetentă .;Semnelor de inlre
bare" pe care şi le pu."le autorul 
notei din „Orizonl w, <111:1 toc.mal 
corect ca ex.prjmare, intruc!t oa
manii lşl pun intrcbăl·f nu semne 
de l[llJ'ebare). După ce 11 
lămureşte .,ce" şi .• c1,11TI 11 pri-
vitor la persionalli!lţlle in drscutie. 
semnatarul scrlsorll ist exprimă si 
opinia d~re nota g,v.etarUltil vi!
<:ean. Opinie pe oare ne per mi t.em să 
nu o reproducem. rtLnd eam prea ... 
<"ont:ondenUi. Oricum. semnal.area 
1·ămil)e pe d~pJl•n Jc,gl llmi'r. 11 mul-
1 umlm. 
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(C<>llttn.UOrl' din p!lg. 10) 

i n l1tu1.~tc · „Prin muncâ 1'1ne or111L-
11Jzatd n rost induvtlnlt 11ln.nul 111 
cspurl" ~u „F...'C 11ortul - reullzal 
exemplar••. Tar aut.urui m11~lulul 
„Un oblccliv maJOT : rct·ut>crarca 
restantelor ln ex'l)Ort " oledeaJ.li 
<.'Onvir1'{Mor. in temeiul uno:- f,aote 
concreie. cu restan~ele. fie sl mari. 
pot 1i hchid:it.e. dur numa!! orin 
„1·aspunde.re. ordine şi dl:><:ipUn~t ", 
1'3lli.fucîndu-se totodată şi .. ex~en
iclc me1·eu sporllc de pc piat.O 
mondială'•, 

6 Pro"1cm:a ealililli1 reprexlntâ 
io prodm·lla de ~'l>Ort o pri
oritat~ abso lută . Acu:tsla re-

&Ultfi :;pre laud:1 Im·. şi din cele 
di>U:t publlca1ii. mai aici din „Vii
tonii ", care li con.<> 1eră. intre altele 
o pnştinu 1>1*Cldla : ,.Colcetlv nou 
- lmpnalh•e mari ". Scriind des
pre a<::Uvlt.ale.a c.tln acthl d 1menlu 
'1 oomenllur munc:h de J:i l ntrc
p1·lndereu de SJJ\'elope din Drobct.n 
'fumu-Sev1?rln. autorul p;utinil reu
şestt> liA dcmonstre7,e c4 Caclorll 
hot:irllori in lupta pentru comPC
tl11v1t.ale sint bun.a m·gonl7.nre, Pre
\•izluncu. cri\.'lt.ivlt.alca s1 dârulren 

Aeeeasl !alură. dintr-un ah un
Rhl de vedere. este abol"d.!ll<t în ~r
l colul C\I titlul ,.Prin eforturi pro
prii se pot rcznh'll marile problt-
mc ale micii industrii ". Ern nevoie 
in.sii de (I nn~.lfaa muJt m'li con
crl':il a del1cien1elor. înclei>sebi n 
cau7.el'lr lor. Clind vm·ba in Capl 
de ~ inl.reprlnderc care n.J se în
scria. w dattl apar1t1ei mntenutu
lul. in exJcenlelt: beneficiflrului. 

Jn acelaşi con text. dm .• Vr emea 
nou:-t • remarcăm raidul anehe1n cu 
lemn : . .l\lodcrnizarca producţiei .';I 
reducerea consun1urllor mnterhiJc 
- obiective majore ale ncth·illiţll 
produoth·e". Reall7.al de o brlgad;l 
a redacllei ta lnlrel)rindcre:i pe 
r ulment) dln Bir.Iad ... cel mai marc , 
producător de rulmentl din tMâ „. 
raidul SCQnle în evldenlf.I foarte 
ooncrel e!orturlle l)nmenilor muncil 
de ~ici pentru moderniMr~·1 PTO· 
dU<:Uet. oonclllie .~~lne QU.'l nnn ~ a 
compclitivllătli pe piai.a m1lndiaHI. 
dor nu las:'\ ncobscrvale nlc! unele: 
carl?nl,e. 

7 lndepl in~rea exemplt1r6. can
titativ dar şi cnlttnliv. a sar
d.nllor de e:<oo1·t deolndc in-

nccrsarli rc7.olvarca problemelor d · 
lond !". clin „Vrl'me3 n11u\". Dl.' 
<:e '! Pentru c11 aulorul r.c -.u·ădu
ieşte. sii spunii luci·urJlor oe- nunw. 
căulind singur prrcln.a ne:1Junsun
l<w. A fost ne\•oft sll I.act\ nceasln 
fn\ruclt intt!rlocutorit i:âl. dlrooto
rul inlreprlncfc.ril sl sefuJ bi~1u!ul 
export, l-nu dat raspunşuri de J?e
nul · „ce puteam st'l fac ? •• „t>Stt' 
vorba de o t'tmJun<:tura e«1n"mică" 
ele e1.c. . Aukl!·ul urntli sJ snlu111:~ 
?31"e· aplioatc in vifllă. 001 duce Ia 
inliHurare1 neaiun.„urUor. S<1Jul1i 
descoperite. de altfel. in prosn".:.i-
mu I de mooc···nfzar~ a i nt -eprl ndt'· 
t1ii. 

Din plk:.'lte. aceeaşi J!azetl\ publi
cu sl urli<:'))l' ce adma Jusltflcărlle 
neinteme~te nle unor f::lC"CJrl d(' 
răspundere 11\.'.li pu~in„. râsnum:u
tori. Cn. ~-pre exemplu. cel rlesorl' 
:icllvlt.ate:i Intreprinderii de cl'ln
!ec111 din Birhd. lntitul:11 lmor ,_ 
ptiu „Etorl.url P«ntru rcd resare:i 
aoth11tii(ii de cxpo1·t -. lmpro pr.u 
penLru câ nu este vorba ni.ii. dt> 
er 'rturr cit mai nl<!:'i de motlv;lrl · 
s~u dublat plnnul. •. Confex" n-a d

sr~urat e<>nlr.'.lcle ş.11 Mnl ~te n<.'
vo1~ sti spi,mem că nc;e.'l'len~ arlJ
cole concilinnte nu foloses.c nlmu
nw ? $1 cu ~til mtu outln celor ea
ro:'..J I~ lwtm ::ipflrarea. rcProducin
du-le constilncl 1s \•i\:căreHJc ? 

8 Din leoctur.a gn1.elel<•T „Viito
ri.li" şi ,.V rcme..1 n-0ud" nu 
rezultat şi nite conclu7.ll tn 

legătură cu trotru'e.:i probl~malidl 
penLru pro<ltx:tf.a de exporL. Am 
mat ndllug.:i door că se lmpunc -
- în Marii de cele m·tllale - o mal 
pronuntatâ diversitate tematică, c
\'ltindu-se pe cit l>O">ibll publioearea 
~c11· .ar~[oolc <'e abordează telt!gr.a
(!C o mu!Ume de ;isoecte. S«.' fnte
lege .că. in a<:es4 wthn c.1z. orlcit 
ne....am strădu i lQl nu vom putea sfi 
rc:al11.ăm un mate1wl anali bk. oon
vm_gă tor şj, c:i .::uare. util. eh:lenl. 
tinind seama sl de S1>3ţiul 
rcstrin.'i de care damuno o &n.!elă 
dc forrn.:.it Lnblold Cu un r>lus de 
e!oi;t. şi tillurilc ar p~ (l IT\!ll 
y~rl.!lte. mal ntrăgfi!Mre. fiindcă. 
1n prezen t. se.umănă pre:i mult u
nele cu ttlteJe. 

Ne opri m nici. Nu ln;a!nle însă 
de n ne exprima C'on\•lnAerca Cil 
cele consemnate mai sus \•or tJ de 
un raaJ sprijin e<>legllor nustrl se
verineni SI vMluienl. $1 nu num:ii 
loT. Un spriJin, trebuie sî'I ,, rccu
inooşlcm. modest. în eforturll~ ce 7j 
o.u zi ale C<>i<'clivelur rc~-
l 1onale Pent.rJ crcsll?ren aoor-

tr--0 măsur!t insemn:itJ de ac
t:vi tolen f.nc1.orltor ele decizie din 
inLreprîndc1·1. n cit:mi;Illil<>r oameni
lor muncii. Acesl aspecl ~ pre
zent. inlr-un foi ~1U ;tl'-ul. ln malo
rirot.ea iU'tionle.Jor publtoote in cele 
douli ga:r.ete pe ace;.,stf1 temă. Lu
c1·u cu totul firesc. ~e-o plăcut. 

mat aJes ru11colul „L:i 1.E.P-<\.:\J. 
.Birlad, in :wtlvHatea cJc export ~te 

lulul g;nzcteJur la care tru-
desc, ln 1-e:t.olvaren oroblemelor de 
rnare rilsoundl're cu oare se oon
Cruni.a Judetelc respective in ek!pa 
actuală de dezvolt.are eoon vmloo
sociaICI n i>alt•lt>i .nonRlr~. 
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zării presei trtei-nre s_i am lnt 
o dulii m..:i l mult, că or 
oon tru alr.qterea de cnltori la 
bll<:ntla ta care seru este un 
('e f•norea.iă PC 1.13r)!jiluJ 
nu-l scade cJ nimlc clln orest 
pe <';lre 1-I al>iS.'Ul'ii scrl<;uJ 

l>t-sJgur. sl eu, şi colegii ·mel 
dep_l m1m in judele multe alte • 
bu1t1 pc care le incumb:a 
rd.l. A devenll o rcl{U]ă oa 
1 ~'lCtor CllN' se depl.asează ln1r. 
juclt•\ &ă coiră. în.ni nte oe a 
relalll. de w 1'cdaekJrul nerecii 
lingil )Udetul respect!\'. De c:e' 
indei·1 este <>mul cure slăoîo
;11 • s1tua1ln dlr\ agtleul111Jr~ aoti!S;Uiln 
$1 CL"O:l ce eS'~ P.Jzitl\' şi ceea 
este negativ. 

Cum se desfăsQ.'lră aeredi-·--·11....1 
nh•l'J central ? Personal !iint 
dit.al din ~urte.:i roo•actiei pe u 
D.F..P. serr1c.ul de di!~ a 
sei st Agen1ia de l)ubtlclt.1 
Ed!IUl'll • ScîDteia. condu°",..ii 
C.t.C„ Llbr'u•iJ CNltrttln „C 
prin J')(IŞtă" şi revish1 „Prese 
tril". D.J:.P •. pracum şi Servtc:lul 
difuzate a presei aJ EdllurU ~ 
lekl" ne !umize:iză. in P<!l'Tl'ta·,"""„Ml1t• 
<latele pe jude~ oare ne permfl 
~slgnră.m un c.a1·act.er ci l maJ 
cret ucllvltulll sls1emntlce de 
r1re n nwniit'Ulul d l' o bonamente 
guzet(a Prin Ubrii.rua centrală " 
tea p1·an paşlii" asi~ua·fim. an de 
\inmrt•!I a circ.a 100 OOO de ex 
plare d in .. Almanohul satelor• 
menzilc nind oslguralt> de ~ 
t-Or i în jude,ete pe lingA care 1fab 
<1cn•dlt.atl. Relalkt ll"edt~eue-Ubr• 
s-a inlărit mult de-a l unJ:Ut UQll 
c1eccni11 şi jumiit.ate. g.a~ pif,. 
mlnd de 1-0 oi1Jtorl1 s(U ~ 
pentru sut.e dt> cârti cu temaU4 
h~1·ă. Avind legtilur1 bune ctt 
~<-ntl-0 de publicltate a Ed~ 
Sdntl:lu, deprtşlm o n de q:n ~ 
rile. de publlcltaie La Jm2le'Ui şl al~ 
mz.nah 

l n coopenu'C.' cu C.E.C.-ul , o~ 
zum nrr.ual ooncursurl pe urna""' 
c-cmoml. iril. c:lre .os1gur A C.&C:.
Ulu.i c1 bună propagandJi Ja aate,3 
H'fl.sctwJ nonstro J)O.'iiblJltalea 
R-ş1 preml.n CO.l'l?SPOndentu cei 
nct:lvl si. in J!enC'l.t~. cll1t.1r il. 

Desii;ur, m-.aş fi oulut referi ;I 
h alle aspecte ale ttct f\·ltătli meJe 
ca zlarl.J:l-.a~i>lot. M(I opresc IWI 
al<-1. dnr nu m..'li ina i:nfo de a suti
li.nia faptul că. indeplinlnd .-te 
surctnl. nu ml-iim ne1d1la t nkil ~ 
lefoHe j11d.at.orl11j TeQlicU01Wlle. Dt 
nceea. oş dori ca tindurile de fe&I 
să se consUlule fntr-o Pil'doirte 
pentru re\'igornrca :ict'edltt'irU. Clill'9i 

roaUzală in moci oorespunzAtor. M: 
do\'edeŞtt' bcnelldl a!it pentru uDl-. 
n~11lc pe lin~il care :.intern ac:N

dllatl. eh şi 1>entru publ:lmtla fl 
7?a:'.lstul respect.Iv. Sr'I reluăm '111 
(ll'\ 1mo,·run, deci. cu i ndrA.znea.IA •· 
ce.:i.siă Pr&1CUcă a mun<"li de p)"ell; 



fişe pentru un dictlonar 
al oamenilor de presă 

JOHN REED 
reporterul legendar 
al Revolufiei din Octombrie 
100 de • ani de la naştere 

B11curesu 191 ă... Ele~ntul h<>tcl 
„Athenee Pruscc„ gă1.Ju.tesle <kil 
pasageri urnerlcani : Boorclmann 
Rllbinson. g1·aflclnn, şi COlllAU I s:tL1 
John Rced. cu n1)So<!L1 t i n 1!lrn de o
rlrţne clrept rege ni Jreporteril ,1r 
presei Jlber.alit. AT'nirldul t;!T.iru ~„l
mis1 de prestl t(l<•n"~ tev:.'ită .. Me-
1ropollkm" in cnlll.ale ele cor~pun
denli spe-:.-lall PO teatrul dt' rătbol 
din sud-e:;tul EUl'(>pel. So!>'iserli a
tunci din Serbia . Rumâni:i e:-.:1 
inc1l neutră. asa cil orasl.lll lnsorll 
<Lqigw<t condîlril excelente celor d<>I 
:!ll!rlşll l)tMilnt fhtjsaroo c~resoon
denle!nr. respectiv I!\ desenelor. 
!IUlnceau cu inversunare. Ret:!d T.,;i 
blit!·u lş m~şinti rePOrfaiul din 
Serb~,, R-0bin'l<•n isl d t.>finltiva d~-
1e11cle Erau d~stul de i5lO\'ill. Pe 
Ree<I ii eh inu iau r i nkhil bolnavi. 
dupil cum ii m;lrlu1·iseu prietenu-
lUt ~ Om-I rlow1-. rt?ţiaerorul re
vistei „ Metrop0lil<in 11

• in sc.rilso.nroo 
ere insute.n l 'eJX>t'b1j\l'I. Scwlson11ea 
cuprrnde i n fi şi oi•lmcle lm1>rc11il 
dl!.•l)l'(' <>1"1sul elegapl sl vesel mrc 
suportii cu su<.-<:l!S oomoar-attn cu 
P~1risu1 ş1 V1en,1. „Da<:ă as sta mnl 
bmC! cu stiniltatea nu m~:iş chinul 
d~~· <' .; u lucrul. a:;a cum rac 
ncum"„ .. ,ln contln1.1are il n;iaj!ă w 
llnv('_;- si'1 l 1\'.ltc;,,e cu a ten I ie s:porilă 
<i l!.'icne-le Iul Rol.>iMon. ca:re omerlitfl 
(1)·1fe t>ubl loorea. t'hlar cu 1•tscul 
-ccurtăr'i urot>riul\Jl lu! text. Esie 
de remarcat îll'Ctl un detaliu i n a
ro-.i.shi S!:rb-r•'.l.l·c : Reed insistă să 
fii! tlăslrată cu exnclltate punctun
l1a sa. 

Din cat'loo lui Carl Hove}'. intl 
lulină .. Pul de leu ". lLoărltă oe~"te 
cncva decen'll sl consl;lL.::raUi viel11 
$1 ~1<.:th·Hătii lui J<ihn ·need. a.tllăm 
di atii repart."\Jul cit şi desenele au 
avut un succes rusunlHor. 

Cap!talu 1lo.mt1niel. „d.."llorltă oon
d1tlilor pnşl.:ll«?" şi din alle oouze. 
:i fost loc'Ul de acllvltiaie prefc!"'ll 
ol lui Ret!Cl. Fă<:eo. de asemene.,,, 
ciillU •rii in prqvlnclc. aşa <:um 
m:\rtu.rlsesc so·rsorile ell."Pedlille clin 
Rllmîml.n, .'l'cll l\m inmu1tati1 .. Dnp~u
rne n·1t1un! lu1· mici". pUblic:at11 iii 
anul 1915. ea sl reportaju! cons1-
ct.!1t tării noastre. in care rea:llze1-
M un L1b!ou rldcl al \'tietii e OOll'l
rni(.•(H;oclnle. SlriUuc:irea de suora
lolă a vicUI de noapte nu ma-;-

c.!11.U7-â. in fat.:.i 01·ivi.·ii sile olilrun-
1.;1! ~:ire. <'Otll.r.:istele : bo,gAUa unul 
număr mic de wmeni. mi:r.erla ma· 
s:tor . .Remardle ilaie caustice prl
\"J nd „~lencle" <'e se iîtlbOl:!ălesc 
tHn e.'l:Pl(>trl.::i.rc-a pet mh.1lu1. vl~tn 
lns.uportabllă (l tt11~1nifo'r oe rno
şllle bo1erllor, .POli11cienli corupt!. 
tibuzudle pollţlene.şti nu sint ddot: 
m(tl!ulii.«lre. ln scrisori constatn c:d 
Româ.nfa este unu.I dlnCre locurile 
cele mal „coa11le " pentru revolul!e 

din cite .a văzul olnâ atunci. Ţlira
n!I de aici sini lntellitenU. cu un 
sufleL p<1et1c. dl)l". in ate.la$l tlmp. 
te.rorf1M1ţl, AC<!lt$\ă temurcll esle in 
conson:anţli cu un episod rel:ltnL tn 
1·ep0rt.aJul consacrai Rl)mâl1iel : .• O 
dală cl11iitorMm cu trenul de nooo
le spre nord. Er.a al.asa~ ş! ''~nul 
personal al m()$tenlto rului Lronulul. 
Noaptea era 1·~e. virrt.ul PlilTundca 
pinii La os. P d n ~eamurUe trenului 
vedeam sil'ul tă.ronllor 1sliuvlt l şi 
idlt'enţăi:oşl ce stlite!1u la :fiecare 
sfert de mllfi lingă te'l:asame.n~. 
Tremuri.nd. e u făcUJ t'ldfoate dea
sup1-a <.:.:ipelelor. sulul.au „mosteni
toruJ ·• ... 

Din Bucw·eştl. cel doi u·ec în Ru
si:a t.arisHi. hi Le.mberg, unde slnl 

a:estaii de auiorilătlle ,militare. ln
tunplal·e oa11e n-n t:ţmstiLuit niC'I 0 
surprrlă, nlol o noul.ale Pt..>cttru RL'ed 
Ca Linii'!' report.cr. la eJ aoaş/1. tn 
or~ul P~ferson, Hc1.4Sţ cunvsU.ntli 
eu samnvol nH::la ooliuenooscfl 
Cirnd!. .în l!ll:l. Jzbucra1se ITIIU'o.;; 
g:i;ev/i .n textlJl~tllor, a1 ~lu'ei oriui
ntzator s! <x>nduc:ltor iJ (OSI Wll
Jt.:u:n R~ywoocl. „1\larelo! Bill". Rero 
s<litt la tai.a Jocului, iusese con: 
dam.nat la o tl(!l<m\îe de douti7,ecf 
~c zile pent.ru u presupusă h!ellSîi 
adusă oficia!1t(1~H1>1·. J n tnchlr>oo1;o 
se f,ntflnis~ c1,.1 .,Morele Bill" şi eu
nu~use rnulll d intre ~r<wlslll .are~
tr!li. care ~ bucur.asetă deSCQpfl
rlnd p1·intre ei pe renum1t1Jl re
porter . .Amplul şi µajp!tantuJ re
portaj. consacrot condlt illor de 
muncli şi vlal.ă ale te.'ClllişU!or. in
Călişind abuzurile autorltAUlor S"I 
lr-0tamen.tul infiorăl<>r dln tnc:hl-
.snarc. a fQ:>l pub1ic.1t in Tcv.lst.o 
„l\'L!lsses". .il.vi'n(I un ecou Pl'ofund 
ln ~n.sf,jl'nt.u 11ubllcl1. DirzeniJ1 oro
letarllor ce se organizau atunci 
o ptlmismul l<>r îl lmp.reslonasQrli 
pe laler>l.aLul lin;k Reed nu s-:i 
mu!lumit cu oublkarea~ :reoorlalu
lul si. dupi1 Lrel luni. 1l MC?ll'niz.."\I 
un speet~l la .• Madison Square 
G:vrden ". cu peste 1000 i!e muncl
t<>1·i sl mun.c.-lloare din P.i.t-ersoJ,, e
vouind event.menlele „1·ii~boiUlul 
dl.n Patct"S<m". D in amlnhlrlle ci>n
tem~ranilor rci<?Se că SPectacohil 
a fi.!St de 11n efect oopleş]itor. 

Tinarut reportei· manlfestil un 
lnte1·es c1-esc.ind !ală d.e proble
mcl~ ~oc:lale. de misc..ti-IJe de mru;(I 
şi. din decembrle 191.3 p'în.ii tn a
prWe 101'1. se ana \'n Me.-:M. în 
armata lui Annioho vru-a. 'C<>res
p()ndenlele 1 ul desore revotutln 
me.-.:lcană Jllp.ur cu 1·e~titnrilate in 
presa amerlcanii. Iar nuto:ut. rlind 
dov.adă de curaj şi ::tbne~t l e. esle 
indrăgit atit de solckiti cit st de 
ofitcrli arm.:ile! revoluUonare. Se 
inloorce î n I.ură cu Utlul de „ ite
ne1·a1 d.c onoate" s1. in scurt timp. 
ţermj r;iil oiideo care v.a veden lu
mi nn tip.urutul sub tltlul .. Mexl<iul 
răsculat". descrll.nd veridic eveni
men1e1e, c relontnd o seamă de DQ?'
trete. m~oo maselor Tlisculale 
şi u•umuse1ca peisajului auster 
const!iulndu-se lntr-o !)ruloramil 
perr~LU. 

Tot in e<'el sn ii găsim in st ntul 
Coiloru.dQ. relatfnd cilîtoriilor eve
nimen~le sinJ(el.·base de t.a „Lund
Jow" şl c;lovedfncl cu Capte col~b\li'n
res crj;mina11î .a IX!lirOnlil<lr m inelor 
ca.rbc>nHere cu aul-01·1t.Atne looole, 
Din 13 OOO de mineri. 11 OOO au Cost 
gonlti din casele lor. iar tabli r..1 de 
corturi a fost altloată cu mitraliere 
şi incendiată . Paz.a -patronilor, re
crutată din rîndurille cl'imlnaHlor 
ş! dcteeti vi lor w1·Liculaxl. i1c•ld«I 
furfl ale~ere băr.ba{f. femei . CO'l>iî . 

Popµl.arll.nt e.1 Iul John Reed era 
în <.!reşiere. Ave•1 d in e~ iin ce mal 
mul\i dtilori. Era des sol.:idtâl de 
1.ot mai multe publicaţii. A iavut 
însă pnrt(' nu nu.mai de succese. 
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Fişe pentru un dlaţlonar 

al oamenilor de presă 
:~-au intirziat să apară atacurile. 
WaJter Lippmnnn (\'eshlul comen
totoi- .nl ziarului „New Ym-k He
T.'.lld Tribune„ intre anii 1931-
1067), care l-a fost coleg lui lleed 
la universitate.a Hnrvnl'd. adlvind 
imprcunii sl în clubul socialist st u
den~csc publicii in llHO în or~anul 
liberal ,.New R~publicu. un articol 
7.eflPmlLor lnlllulat „L~c.'ru:lmui 
.folln Reed ". ln care incerea să-l 
culirlce drept căuHHor de scn1..atii 
~ „oochelea1.1l cu dinnmllu". A~
menea tenLallvc. dureroase uneori. 
au rost însă inulllc. Rep,?rtt?rul ne
llnlşLit nu mai pute<i fi .11dus .• pe 
drumul cel bun". lur tlllul ni:ali· 
'fii<>s S-!I dovedit (J Pl'Ofcl le. Pl~Ul\1 
lui Het!d ~ tlevenlt inl.r-nde\•ik le
gendnri:'i şi nu num:il ln rindLlrllc 
.'.lnH:1·ic.:inllor. 

In vara anului 1017 in'CeDc o 
.nouă pcrlondll a vie\.li sale bogate 
in evenimente fnsemnalc sl .nu lio
sile de ;wenlu1i. lmpreunli '!U sQ\ia 
sa, talental.:I 7.laristă l.JOuise 
Bryant. soseşte in Rusra ce se ana 
in plină fierbet·e 1-evolul i()nal'ă. 
Urmăreşte pas cu Plll> evenimentele 
ce se schlmbă cu lu\eal.n vlntului. 
Inv~(ă limba rusli . Se Coce văzut 
peste tot . .nlît ln centrele POtilice 
mort cH si pe Cronturl. F.:icc cu
noşllntă cu poUtlcient ulplomn\L 
r evolutlonarl. Sludla7.ă viaţa diierl
to1or clase. Plllrunde cu :>erSPi<C:t
dklte tn mil"zul fenomenelor. co
lecponeaztl foi votante. documente. 
?.lare, D.adi dft de un a!ls intcre· 
san-t - şi cile aflse in lcres:inle nu 
au o.tpăr:ul in acele Juni - s1 nu 
şi-l poote p1•ocw·~ de La editorl. ii 
smulge r!lrli e~i·l.are de oe zld1Jri. 
ln aJunul evenlm~nWilor (Hn oc
l-Ombr le !ace cunoşllntn <.1u Lenln. 
cu stat.ul mnjor al bOlsevl<:llJor (in.m
ba.o;.acloru\ /;l,m<'l'ican pune pe u1·-
n1elc lill ogcnl I seorell} - la parte 
la nsedlul P~llJ1tuluJ de kwnii. este 
Îll ss1â cind Lenin işl rostesic cu-

vintarea ce anu.nta inceperco unui 
ev nou. 

!nearcat de lmoresil. cu o d...cu
ment..1~ie bo~at~ si numeroase bloc
notesuri pline . .se întoarce. in mm 
10111, in Americ.'1. La controlul v"
mal ce a durat tl ore. 1:ali1.a cu do
cumemele unice este conrtscntă. 
După nenumăr.ate demersuri şi e
forturi tenn.c:c reuşeşte să 11 retlo
binde.asd. ln<:epe o muncă tJIJl
nlcă. (ecundt'I. Sorie nrticole. Unu 
conferinte publice despre Revolu· 
ti.:I din octombrie. Arestările se \in 
lanţ. r s-au l nlen l~tl ;; pr<>ccse. Ca· 
pet.ele de acuzare .ernu 1 8Aita~l<' 
revo1u(Jonru1ii, 1ulbuxarea ordinii 
pubUce, Ui\dnre de I.arii. D!lr toolc 
pr-0ee!leie s-au Hrr:m'lnat rărl'l urn
nun\arca unei J1enlin1'e. dntorlttl 
mai mu.t t:or cauze. JnvlnUlrlle .acu
zărU au rost spulberate de Reed cu 
u.şurin\ă. Se ap~r.a abil si trec'" lo 
alac. Din hwinuil devcne..'l w1 acu
zator necrutător. Şovăielile iudecă
t:irl1or aveau şi aile expUcaţll. P 1·0-
paganda oficială ca.Li!loa Ideile co
muniste drept un produs imoo:rlitl. 
străin sJl)ntuJul poporului ::unerl· 
can. rnsa John Reed - scrie Eli
sabela Dr.abklna. o bună cunoscii· 
toare a vietii şi :icllvlUll~i ziaristu
lui - era american ,p<;ută la sulă·' 
strămoşii lui clebar<ind in America 
in lti07. Unul dintre ei a fost sem
nauu-ul DeclaraJjel de l ndeocnden
lă, allul Cusese seneral în arm:ita 
Iul George W ac;ninmon. Căslm. de 
asemenea. prlntre el un maior care 
lupţaSe de partea no rdicilor. Ero 
ln<:omod să condamni la inch lsonre 
pentru i deile şi acUvit.atea ~ ~o
mun:ist t\ u1n ziarist ou un asemenea 
w-bo~ geneal<lgl<:„ . 

.T<>Jin :ReEld eNl insu comunist 
Măt:itunia <1 R'iisim sl ln CLU'le~ 
„Zece ~Ue ~·e au zguduit lUme:i ". 
lipărită tn prlmăwl!ra anului 191!1 
sf cunoscută în t.oa1ă lumeo. C.."1 un 
re~ult.at firesc :,il deZ\TOJlăt'li sale 
Ideologice şi p0UUce. Jotln Recd 

devine membru Condator ial 
dutui <:Qmu.oist ~merlcan. 

Inlenti<>na scrierea sl ed!t.ar~ 
nei căni noi de.pre .Rusia S<.IVielf 
şi mrunna anului MJlll i1 găseşte ta 
drum spre Moscova. Se inlil~ 
de m;1f mulle ori c u Lenin, (!()Uda. 
câlorul sl..."JtuJui sovienc. ca:re n stt-
mu mult si- i .apre<:l.11 acUvlt.atea, 
~ilndu-1 si o prelată oentru 
nouă ediţie .'.lmericană a vest.1..: 
sale căriL Cuvintele Iu l Lenln clJq 
a~eastA pref.ată. „„.recomand d-.a 
tr.3tă l ni.m.a <1ce.ls1fi lwrr:are munc1 
l(lr1lor din lo.ale ttlr:te. ;\ş dori • 
vad <::1111ea, 8Cca5ltl d!fUZ<llă in m: 
03ne de exemp!arn şi tnidust ln 
t:ite limbile". au deve.11c -celebreq 
şr c:.rten. D:ir noua c.nrte orOleţ:t.at& 
rle ,John Reecl n-a mai tusl so;să hi 
lulle-augusl UJ20. ea membvu· al 
delegutiel nmerioone. zlaJTislUl 1 
I u~u µru·te I~ al 11-Jea COngl'eJ at 
Com internului, apui a pleci\_L ta 
&ku. I~ Pn1m.ul C<inJ! res a l Mruna1„ 
101:1101' din Or ient Duou în~ 
rt1:1 la Mosoova, se înţijlneşte w 
L<iuise BrYMI care lr<w ersase o. 
ce.anul. des:hlzalâ în marlna.r. ~ 
intilnlrea n r-0sl de scurtă dUr6tA. 
Recd s--a tmbolnuvlt de lilo..-; sl. eu 
to1 efortul depus, n-.a mat putut n 
salvai. Mo&:e I.a l7 octombrie 1920 
şl este irunormintar li11~l1 Zfdul 
Krelrtlinul ui. 

Lucrurile sale i;inl Teedltate. CI• 
lile clin genera(ie i·n l!ener.atle t( 
au c<mlribult Ul cu.noasterea. ae. 
scară largă, a l uplefor revoluUo
nare de pe dll'.erite meridian~ ~ 
globului. .fohn Reed a dESChb UD 
nou capllol în istoria rePOTt.a.JuluL 
capitol continuat cu sul"OeS rn pe. 
ri<>tlda Jntcrbelkă de A gni!s Sme
dley, llillhnil Koltov şi , nu ~n ul11· 
mul rind. de Egon E. Klsah (nu 
inUmplătQr ed.lila Sn Li mba Jn!'!'m&• 
n<i a cărţii „Zece J.ile t._'are a u 1.AU
dull ll.umea ", pulll!cuJ~ conc<>mlten\ 
la Vlcnn şi Bel'11'!1 jn 1927. a !Olt 
p 1·era\.a'li1 de Egon J ~. K154l11. 

l...egendarul reporte r al r evotu
tlllnr a vlizu l I tim tria zile~ acum o 
l'Ull\ cie ant la 22 oclomhri\! 1!187, 
ir •m1şu l P )rt land d'in st.-itt.ll a. 

BJ\LOGH .J6aef 

Reînnoiţi-vă ab:on.amentele, 
pe anul 19SS, 

la revista ziariştilor 

1,ll~-\ 
NOAS'111lA 
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C171M ÎN PRESA NOAS1'RĂ VE ACllJ'-1! UN VI.'AC 
o Rezlstc.nţa este numele 

unul ~iar ooozltioniol aoărut 
1a Iiaşl in zlua de 2 noien)
brlc. 

Primul .at1licdl de rond ooar
tâ semnăiurJJe următoarelor 
persoane : 1'~mil Mavroc-)r
dal. C. B. Penescu. Al. Can
wcuai'flo-P.aşcanu. D. Bo1e1h 
O. Grt.~eami. Lei>n Gh:c.o. 
C.M D. Mîole.-c;cu. E~en N. 
Ghlcn Budesli. F.d. i'\lta.v~>on :-
dat. .o. C. F'Ulpesc::u. C<lrll)t. 
caniacuuno-.Paş('anu I. c. 
Ghlca. \'lecu A. &ls. 

U1·llm Re.7.lsttintel ii:bîndă 
deplinii. 1 •. El'i7.bo:1,L'·. 5 noiem
brie 11187). 

• Ziar transformat. l n h>
<:ll.l zl:arulul Biciul \ 'fi amu-~ 
R<\vlsla pollUcli Independen
t ă. ,prowiet.ate a d-tul N. Gr. 
GorovcJ. ,.,.u b dlrectlunea dl. 
A M&cedonschl. Aceast!I re
\•i$lă va apărea de două ori 
pe · lună si va urma luota 
conl.l-qi ger:manfaărli ·Ol'Jeniu
Jui în spec.1'11 a R-0miinlel. 
Dlnsa v3 oonline studll si .ar
t1oo~e de senzatJune. menilc: 
a dezveli 11iumll l.n!Jne sl Eu-
1·opci întregi stru:ea mora!i1 
in <:are sistemul de ciltrnuh.·~ 
re a in<:ePIJl in 1866 a aSvicl
ll L n.aUuneo. (..Ră.zbotul ". 26 
Miembl'lt> 1087). 

• CitllorJI no~tri trobule să 
.!)tic despi-c arestarea tovad 
suluJ nodru Anton c. Bacal
bn.şa. care î n !rl,Jlntea lucnl
lorJlol' clsmarl 'din Ca.ull.nlă. 
mer~ea ii.a o ln lrunlre a pa
trorul<>t din Pasajul .RomCtn 
pentru a .asista ooolo unde 
lil"ebulo să se discute despre 
soarta 'a'.:es~1;1r Ju<!l'ilt.orl. Ei 
bine, ooliU3 a (lres1:si atunol 
pe d. Baen:lbaso s1 ne a'lti Pa
tru l.ucrtiwri. pe care soionii 
J>OllUeneşlt !-au provocat pe 
cind mergeau pe skadf1. 

Cc va i1 ~âslt ileeal oulî
tta d-lui I on Brileianu in a
<:e.1Slâ miŞC<J.ţe ~ luctătorllor 
nu pulem orlcepe, dacii n u 
vom lnte.leJ?e cii. linr.eresele 
guvernWuJ bur,ghezesc sint 
de a w otefo oe stă'Pinl tn 
contra dir.eple.191.· ~areri .'tle 
lll(.'J'ă~rllor, ştimd că votul 
~lăpînlllor le esLe u•ehuinclas 
ca să St! men.ti11â I~ outere. 

F.aptul acest~ a1 ool!Uel a 
!ost bl:urull de <Cit.ev.a ziare. 
inlre <.>.are n-au luat oarte 
zi:.uiele boierl~Ol· -con.-.;ervatm·I. 
care si!ni pentru Hbertătl nu
mai cf.nd e vorba de llbt>1•tll-
lile boiereşti. Ccc:i ce ne 
bucură insă este că lu<rţătl'l

rli se 9rganizea.ză : că ne
dreptat:c.-i ce :re fia.cc tovam-

:ş1lor lor ·î1 slrinAe sl îl Ca.ce 
solidari init.re dinslt. 
( •• Lampa". 26 no tem.brie 
t 837). 

• l'arUduJ muncitorilor a 
ţinut. Jer1 scară o tntrunire a 
tuluror breslelor din Caoi1;a
lâ. Tnlruniren a a''Ut J,oc l.u 
Qrelc 8 seara in Cll.lie!e maio
l'Ul uJ 1Mf~u. L3 01·dinca ztlcl 
et•au douu cesliu:ni : Ar('Sla
rcn d-lui AnLon Bn.calbaşa şi 
Partida muncltorilor faţă ele 
celelal te pnrUclc. S-a dlscul.nL 
pln(i la orele I O si jumătale. 
Au vorbil d-nil Cănescu. 
MUie sl alpi. <„RăZboluJ'•. l i 
no1embJ>ie 1887). 

• 1'inărtd A nion C. 8.1-
calbaşa. deţlnul in a:i·eslUl 
nrevenU\· de l'.'3 Vâcii!-estl 
penLru fm>~u.I do ultra~lu. 11 
Cost pus In U bent.ute astăzl 
de ctllre t,ribUJmlul dlll 11 fo\', 
~>cUunen n Ll~. oe bai.a cau· 
\lunii de 200 lei clt"l>U$i pinCt 
la j udeotJTea i n rond a nces
l ul l)roces. 

Cererea de punere i·n .liber
t.ale a [Qsl suslfnut.ă de d-nll 
N. f"lev.n. sl Consl. Mrn<-. 
(.,Războiul 1·. 15 nulembl"le 
1887). 

• SimbăllL 21 ou1·c11t. ore
le 3 el.o„ a incetat din v iatii 
P.ct.rc lsph"cscu , neobosHul 
culegntor al basmel'lr ooooru
lui noşlrl1 . 

Accsl nm, euri! .a adus 11-
l~l'.alucll papuLn1·e române n 
oogăţfo pe Izvoare, s mu1·1t 
de. cltevu orc. ia miJ.loou1 ta
m1lle.l ne<:onsolaLe. tocmial in 
ajun ul ,punerii sub oresa a 
f~~w·or :>crlerllor ~i.le. l n ~'l
devăr. !spire.seu, modtstu.l 
.,<.-ule~!lt.or liPGttraf" (cum l:;
<:iilea diru.-ul sc:rierHe sale) a
voo de A!nd săi 500$1il i.n san
te volume. jnsumincl peste lO:l 
coale ide tipar. f'Tuct-u,J acti
vi Lă\ ii în t.re~ll sale \•foii. 

E ~<'iteriSLî<: cum un Qm. 
fără studii comp.tete si nevolL 
n munci vecini<: ca sA lll'ulas
cd. a putut so -co11tribude in· 
Lr-aJl.il,a la. in.a.\luţirea unei li
l~lu.rJ asa de ~llrace şi de 
puţfn exploa1ate oa lil.cr'1tura 
noasiru popu.Lară. 

tn interesul lllera'f.urll 
noost.fo P<mul.are nr 1:1 de 
dorlL <lLl Acndemi~.l. al cărc.I 
Upogral lspi.rC$CU a fosL in 
curs de mal multi ani. .să-şi 
fl'k:ă da,tm•ia. silvi't'Slnd C<le.l 
ce el n-.a <WU.t Parte să fe<."t'\. 
til>llrindu-i toate scnierHe oe 
socolenln ci. ( . .Natltinoo 4 • ~.i 
noiembrie 1687). 

• Institutul Pa.stcur. ) to
nitorul Oficial de azi publică 
ln'rpo1· t.am.u'l ra.i>niit c1 d -I u J 
dr. Grigorescu. ~·e n f05t 

trh:nts U1 P.arls sll studic:ze 
mel.oda d~ui P.U'i•C-Ul' in cun-
1.ra turbări.I. C<.nsîdcrind c-.i 
ti-.nl.nmentul d-lui e.asteur .sal
\'eBZR 1riula unw mare n\lmiit' 
din cel <lcstlnatl să oiară d:.o 
tuTbare. li. dr. Grl~orcscu 
oonch1de <!li e trebuinMvs 
pentlru tiara 1maslră sfi se 
inrllnţil'ZA! un mic serviciu 
pentru asemenea t ·uCamcn I. 
serviciu C-:ire nu ,,.a cusl.tl 
mult. („Răzbaild". 12 nr;.Jem
bric l887). 

• <mm în Fii;aro \llmă
loorole rindurl ce 1-a,u fosl 
ielestrafla!C? dLn Ws~ cu 
prl\·ire l.a .arlu.1.u 'l'eodortnl . 

.. RclntTll.l"e:i d-1•e1 Teodo~lnl 
la tooLl•Ul San G.arlos. în 
Uughenotil . .a rost un ad~\ ii· 
Mt even.:men~ arll:Jtlc. M.i-
1·e:i cant.altice. care mterore
ta rolul Valen'toine!, a rosl 
P1im11ă. de .la nl'.>ar!Htlne:> sn 
pe scenă. ovlntr-o lotrelUI 
sn1v~1 de ~plauze. ln duelul 
cu M~n:nl. precum si ccl din 
ac~ul IV Pe care '8 I L-ebuH s~ 
le blse1.e. a obtllli1.~t un SU<X;es 
lmen.~. Publicul ales care .n
ststa La i-ep1-ezenlinti une a ni
mns en~u;dasmat La Cinl!lc: 
reprczentaUun.ii d-r.a Teodo
rlni a rost n~chcmal:ă de m&.l 
tnulte ori sl lil.e1~mneonte a~
perl lă de Hori". ( .. Gai..cta 
Tmnsil\/anlel". 8 noiembtie 
11as7>. 

• Ba.nchtiul Epo ~ii. A.-.l~ 
se.ară s-n celebrat urln un 
banchet. la hotel de FJ"«nln. 
a trela aniversare a rond11'rll 
.t.1,arulul Epnua. S-au tinul 
discursuri c111luzias~c. l„Ro
mănul ". 9 noh:mbrle Nl87). 

• rrlntul d e Neapole $1 
Verdl. FI.guro din Pnrfs S'OU
ne eh odn~ul de NeaPolc a 
rompus <> baladă, al că1·ei 

continut e luat din isl.-,rla 
gr~cii. BI trimise pooma lui 
Verdl r!Ulindu-1 să-l racă 

m Wllica penti-u seJ·lxin.n re• 
JtI n el. V ercli răspunse la !lf:rl
soare pdn rurmăloarele <!U

v1n1e: ,,Am n-ebuintă de un 
ceas şi ium"'ăt.nl.c SP L"e .'.l Citi 

~ma Altelil voast re regale: 
cine. ar fi S-Q cinte i-ar tre
bui o zi intreagă : dar cin<: 
i-.ar compune muzica ar h'e
bui să file mu.tt mai Unăr d~
cl ~ prea supusW serv.ltor -01 
\lletil noast.n> r~:i.le. v &'dl 

(,,Râzboml". JO nole1nblie 
Ul87). 

Dr. RodlCll ŞERBANESCJJ 
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Panoramic extern 
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Sesiunea O. L R. T. 
Cea de-a 33-a se.sltrne a A

dwnăr!j. oeMrale a. Orga.nlza
l·leL Internaţionale d e R.adio
cLifuz-iune # TeLe11izLune 
(OTR.T) s-a d.esfdqttrat la Ha
va.na. (Cttba). 
Delegaţii ·rep reuntind :!4 

de lări au adoptat o rezohtt.le 
11 sesiun.li, in care est.? pro
clamată, ca sc.rct'nă de prlm 
ordin a. Ol RT, dt!sfă..;ura riuJ. 
unei propagam de acu 1.:e ir& 
Lupta pentru pa.ce ş' mtelt!
gere TeciprociI., peTitru ,d,ezuol
t area mtil1!laterolâ a tu t uror 
papoarelor. 

La se.nune, Sokari Ki ur11 
( Fbtlanda.. dfrector oe·11.e ro.! al 
Radiocf.i/uziunH din .această. 
taYii., a fo:;t a le•> director al 
Conslltu!ui de a.dmf.ri ist-re.fit> 
penbru urm~toril dol a11i, iaJr 
Gh1madi Codr (Cel103lovacla) 
- secretar general. 
Gh~nad-f Codr a [ ur11tzo,t 

r~vlstei „Le Journali.ţt e de
mocratique·• citova am.(1nu11Le 
in plus priv ind recern-a. se
si.1me, precum şl despre ac 
tlvltatea Oroan;izaJlel En oc-
11era;I.. 

A d mtarea genera16 a OIRT 
- a arătat G . Codr - se 
reuneşte o dată la d'.o~ aul. 
Ea. are stt?'cina de a face un 
b1l4114 al ~tivitătii pentru 
perioada pa;rcursă; de a 1lva 
no! MrcAni fi de 11 olt?O<? or
ganul suprem. con,sUiui de 
administraţie şi conducerea 

acestuia. La. Haua11a, pe Hn
oi! cele 24 d e oroa11Lwtu
membre, au mai fOJJt repre
wntar c orgcmlza (ia inte nl4.f10-
n.alii 1 ntPrsput1Ulc. u.1t11rnea 
a.m<?"ricană ANABA. (N11rth A
merican Na~lona1 B:·oad
castert;' &socla t.lon), u.11ou1wa 
lat!no-.amcriixrnă ULCIVl (U
nlon La.tlno-amcrica11a 11 del 
Caribe de Radioclifft1slrn1). 
Au mai partfci1mt. d!! ase
menea, 1'epre-zcniariţi a.I 1u
gostaoie1 şi ai i11stituţiilor 
sp~i.aliune ale ONU ;ii alt! 
UNF:SCO. 

ln pri vinţ.a. sarcinilor de 
t•iltor, .s-a preNzar ca i;a tre
bui slf fle sti.sţhmtif adh1 8fa
bdlrea pe baza coop1mfrH şi 
tnj.elegerit teciproce. de Tt:la
tli. ClJ a.lfe oroanizaţll !le ra
dfodifuzfttne şi teleplzhtnc, 
interesate de aclivitiiflLe 
0.1.R. T . şi, a.stf<'l , şd ~I!' poaili 
}ace f ară preslu111/or ext•Tc:/-
1-0/.e de? mljloa.cel~ tra rc.Sna
t iona.J.e de comunfca'l'e fo nvr
sc'I. 

Adunarea qenl!ralii tt.. recu-
111a1lda1 oroanrza /iitor-m emfm: 
sll contbwr dc>zuoltoTea 
schfmuunlor da pr();{Jramf'. 
dbr.du-se posU>Uiltttea. astfel 
să se preti11te tcl.e.spectutr1rl
Lor $1 1V1dloasculUHorilor ma
rile valori sPlrHuale 11{6 tu
turor naţiumllor Lumii, pre
cum Şi proorame ill NJre sli 
ffe combdtută pseudo-L·ullltra. 

Soarta lui "Le Matin" 
Curt.ea. comcrcfald. din Pa

ris a dat- uti ucrdU:t te m.poraT 
privind soarta col!cfUinul"i 
parizl4M ,.Le Matm", CO"TC 

este confriJn!at ctt ora ue di
j!cu:Uăţl f rnanciart1 şi c cciruf 
închidere se punea hi mod 
foarte :i;erios. Pnnlru o perl· 
oadă. prot7i.torie. acest coti
dian va f i gf-ra L de 1i1i grup 
d e zece salaria(I ai Tc cUu:iftli. 

„Cei aece ;t vor /onna. o no-
11il soeieta.te editorialii sl ·vor 
dcp·~ 11.l! o cerere oflclald dt< 
acMzifion.a,re a zia.roltd. Gru· 
put „cel or zece" trel.>uie să 
negocieze, de !1'8emc11ea, si 
111ftorul tmei~pa.rţt n pcrsor.a
luJul : cotWla.nuJ mt vt.r putea. 
păs"bra decîr 96 tle salarlliţi, fa
rif de'Tlumărul to tal dt! J9(i de 
persoane. Peste 20 d e $Clltt-
rlaţi nu şi primit deJO 1111 

pteaviz de conc<•dierc, inciI 
dii~ t1ma iulie. Alţi zece sa
la rla ţ l vor fi ~i ei ldS<41 /ărd 
servfciu. 

Nou•1 conducere prevede o 
creştere substanţialâ a t'fn
::ărilor phld l.a 90.000 de o
:rcmplare (ln prezcmt. Ura)ul 
l'st~ de 60-70.000 de eum
plarc). 

SocietalM trebuia .si.1-şi l'l!
i>uibilească ecllflibruL Jh1an
cfar incd de la ,;firşltu.~ 1111u
lui trecut. 

Telegenie falsă 
A mericanu şi-a11 botuznl 

3ca11di1.tu.,.i!o : „ Wata rga teu, 
,.IM ftl1'1 te", „Con tra~pate·'„. 
De dlt'<t rimp, ,ţc t:elticulraza 

şi tLfl art nume - .,Heau~n
oaie'" (Porţile Cerului), in
formează revb;ta franceză. 
„1„ 'Ex1>ress". E:.ţte vorâa. de 
sca1ulahtl izbucnit i11 j urul 
„teleeua11phi:llş!llor". De ci
tei•a hrni, aceşti pradica.torl 
al rno Cil rogularilctte .1.pmxf-
1n.aliv J.l milioane d<? ;elf!
spec(4 tr1rl pc 22 J dr ea1iak' de 
televiziune. El se dedau. mtu.i 
a.salt public de lnvectiue şi 
acuzarli de O viru1C1t1(i 1lU 
pre<l creştinit. A.11 mers a1;i: 
de departe, fncit o ca.ricafo rit 
dih :-farul „Tntcrnalfonal Pir
rnld Trlbitnr·' avertiz.a r(!Ctm l : 
,.lrtccpe emi.~lunca de fnfor
mat11 re11{lfO<J4c. Vă rugiun sâ 
lndep4rtaţi cc>pHI". 
Să cunoo_şt(.>fn. şi personaje

le. Reverendul ,rim Baitl~er 
tşi clisp1ilă. poziţia cu f'<rtut-
rendul .Terrv Falwell . Unul 
pe al lui sa etlchl!1'!42.ă 
(nu d~?parte da adevăr!) Ilot. 
violâtor, desfrlML, cucrac. 
t'f'ădif.tor. ScopuL principnl td 
oriizboi11hst - atraocN'a de a
cl<'pţl cUspuşi sa-n dep1mă 
ccc11rUe fo favoarea lor. 

Jhn Raklcer şi soţia l'!l>f. 
Tammy. aveau o cuemenca 
Cllliwle. Acl:'st cuplu prezhl1d1 
de 12 anl. o emf$!une coţf
dumă d-0 ma.re succes. Tam
m y, imbrăcatti in 1'0th" m:u
lanJc de lcapa.rd . p/.a t inattl, 
lnUn~rită in urm.a unO'r ope
ratu e~tetice, fşf dădea f,1 
vileag diffcu.ltă I fle con]«!lalt! 
şi aJte probleme a.le sitk de 
Jem1>lc. B Hantul: soHf &klcar 
au colectat sut(' de mUioanP 
de· dolari. Cu o paTte ciii't el. 
au ccm~truit, la ciil.ua. Tcfl.O· 
met-rl distanta de Charf.1tte 
lCaroU11a de Noră), rw h'1-
dom1ml11 dt> 9Dfl ha.. un inNe.
dil>ll „ Dl1me11 WoTld" cre~tln. 
numl! .• flt ri.ta(1e U.S. A.": (n
tr-un parc, printre .:opacii 
im podobit~ cu lamnloa.,1e, se 
all11inzci 11otcluri de Ilir. sta 
tii dl' lt"lei:-i.rittrht prin cublu, 
J')l.~C'in„ , ftnti.Jtj, QTfezicm.:. 1111 
amfiteatru in. care se i>•e:-ln
lci ~Inic piese relipwa.so?. 

Fahvell , rrna!1Ll său, fi prr
la l1>Cul de predfcalor ş~/ şi 

cfccwri! <rpol : „DPpra•·url', 
escmch<>rll !" Ceea cc face şi 

c•L 
Pl11d una-o/ta, fiscul c.,~tr 

cel ce se lntereseaz~ di? ase
menea afaceri. prea puf!r. te
legenice. f 



Panoramic extern 

Pentru o informatie veridică Clauza 
Din inl(ia.tlva. Pa.rtidlLlui 

Cmnunfst Halia.n. la R oma a 
a1n1t toc prima co11fe r111td iia • 
fion.alu pc Pl'Oblenie JJLe 1n l}
loacelor de tt~fonnare ~.~ ma.
să. IA lucrările confcrnttt?1 au 
part icipat personalităţi ale 
t'tt'lii soclal-politfce lral1enr. 
tnclus rv Alessandro :\'altll, 
secretarul general al P.C.!. 

Conferinta s-a desfus1tra1 
$Ub lozincii ,/'1mtru drqplul 
la i rlforma/le, pe'lltru o cali
tate nouă a Lnforma.t11t1 în 
Italia şi i1I EuropaM. Prrn.cl

palul referat a fost sustfnut 
de Volter Vcl(ronl, Şeft.l S!U!

lof'ltlul ma.'11 media d fn ca-
drul secţieL propag~ndd 31 
înfor1na1il a. C.C. 41 P.C.I. El 
a s ubliniat că irl lra!ta /Ip. 
seşt.e o polltkă 11qţ1onatd 

fr:rmă i1~ domeniul ~?munl.:6-

rii. Ace~t /a.pt a dus 1(1 c:on
secinte nefa3te pentru hnrea
Qa 1.ard, 1,Poslbi!ttciftlc Imen
se de mam ip-ulara a oijonna~ 

. 
Pe scena presei 

Fr6mintărlle pe sc~na prl!
sel brl ta nici! au /os1 u1u1era · 
11.', . i1~ tLLllmi/ arn. d e :endln
ţa, . tot ni.ar 1lHin.i/estâ a m,p
der11Izdrll. 

ln wrmn acord1tltti dm oc
t„mbrie !981i. intr<' Sindtcehl 
1\'.!lfi.on~t al Zlarl~lilur tNa
Uonal Unlon of Jourrwli:m1 
.şi Asocia..ţia Gra/icd Narwna
M CNa.tfonal Craphicm A11~0 -

c:iation) - stndfcatttl tir,oora
/llor -. $c prevrd l'a Im pri
marea texlelQr direct de ca
tre ziarişt i. Acordul .te refe
rea la noUe ziarv pr011incia
f<' (phtd acum l2 de z1are) şi 

l{t noile ziare ·na.ţuma.le („'l'o
day" şi „The 1 nde1>ll11tient" ). 

Ială, fn,ţd, ca una dlntTP a
ceste publica.ţii •innrul 
<dMr 15 luni d11 apar1:i1,1 :) 
: iar „Today• - a mtnnpfnal 
numeroase greută/1 ca re t-an 

„ 

ril!i sint concc111mle 111 mU11•
le unei rninorltdţl. - 1 tJflr
m.at el. A.~tf el, gru1ml jinain
ciar ,,IFI- F'TAT" c1>11trolciu:a 
direct sau indirect lr11I 111arl 
::ia re ala t4rll. j urnu tute din 
int rc(l.ga reclcund. de pc urma 
c4rl! Î!I - lntr-o muur.i Cil· 

t:! rşitnaTe I rdle~tc pr~sa . 
V. Vc!tro11i a sublfitiur rn 

special cut potriult UllU~ son· 
da j a.L o:o'nlt>-! public({ afee
LJtat etl Ptdin timp mamtca 
conferini<'I , peste 70 la :.1.1lă 

dtnt re Italieni si~H nem :dl u

mtţt d<' di/uzarea info-rm„lfel 
oi flfl'd.. 

Pa rticiprrn ~li ta, confowi 11ţa 
au. socotit w•UC$~U'ii 11i..s1f ttti

ren, unPi pulHicl rlll.ftonal! «
uitare in domeniul mi)t.>acl'

lor de Informare în m~w~. 

astf et incit să se lnlature 
complet dcpC'l1de11 (o informa
ţională f!lţ 'f de µu1en11ce~r! 

rruMurf tra1~11a.t,lo11ale JI o
meriţa'•U! ck prf'1111. 

britanice 
a.du~ Tii pragul /alim entului. 
Shlgura sol.uţle df' rotdrcsc.~c 

ca re $•â Olf81r a Josr schim
ba rea proprie/11 rutur , „T oda11 ' 
aparţine aci.Im concen 1ulul 
interco11.tfne111-0t de pT(!,,.J al 
.Jntercontinentalulu1· celtt
lean Ruperi Mu.rd()c/1. Ori
cum, ,.Todorf" apar~ 01 con
rlrtuarti, 

Ceea cc nu se rnftmpllt ru 
,.The Lottdo11 D1ul11 !Vews ''. 
aparţinind orv.pulul .. MfrT'I"" 
tn urmă cu cinci luni, n in· 
cercat să 1U1trpe s upre ,,.aJi.a 
cotidianului ,,Tlle Evcmin9 
Standard" în mulul p1•blic:i
rlilor 'brH<1nicll de $Carii. 

Stra tagema tiu l-a 1"l!uş11. 

1htfet câ 1·edact1a ?1ar11hi. 2 
fost nevoitd îd-ş1 i11.eltidti 
porţile. Cu toate lmpllcaţ!ile 

d2 rigoare.. 

constiintei „ „ 

ln urma 1Lr1el luptll ai:erbC' 
c:are a opus Sb1d11:;itu NadQ· 
11al d e RedoctoYell de I.a 1-"rcn
sa <SNRPJ dir: i\1el:ic A(lf''l
po, 1-•rancl! Prcssa ~ •\ FPJ. 
mtt.? cele doud părţi .\-.J sem
na• un acord colecl!u, con
ţrn i nd a.şa-1111 m f Ul cla. u,u: a 
co11.şt1u11ei. A ceasLl.l dau.:.: 
g;iranicazd mo•m brlt or $lnd.i
catcl.or, :ziariştilor drep~i.i de 
a-şL ued~m respectare opiniile 
Lor p ol!IU:e. rellgloa~e ;i mo
rele in e.:rt>rci larea prufesiu
n i i. 

Clauuz am l"1 tltt1 s-o impus 
incă de la incepumr ao•e,stui 
.S('ool şi o /osc lnclusct inc.e
pind di11 lu na martie l9J5. ir1 
Codul l\11lncii d fn 8.e1mbUca 
F ra ncez:â. Sindica.tu I mexican 
a I reductorilor a cerut sti ff.e 
precizate citeva elemente ale> 
acMtei clauze, dar AFP nu a 
'lccept.at. Ullima plapă a con
/run!tirii a 11v1u foc in biroul 
praşedintclur j 1111tel de con.r:l
lfrrp ~I a rbUra je. ce 1ttra l 
i11111anra Jv rid leii <tlJr<Jrfza r"i 
wt. rezolut>. fn ultintd fazii, 
co11 fllctela dl! muncii. 

Ma "io C11drn" R1>i;as. J/CCrl'

lar rwnerol a/ SNRF' J a.m111-
1a • cli m.ot ivur p11 nt'iPCil ra
re a d nrermin.al amenda:rM 
cla11::ei a foR' faptul cJ ftFP 
a puoll-00t, in ciCP IJC rimtvri. 
rela!tf.ti cu.rl' <lrfonnau adl>d 
r11I despre evcttimcnlelf: di11 
Mp;rfc. 

1n cel/' din u rmd. Ln 17 lu-
11lc 1987. a fo:;c şpn111at ~""
dur $lipul1ntl 11orm1.?le :111 f111w-
11011L1re a (\Qf.'llllel P rancc 
Presse ill l\lfe.l?ic : ş-a t:01Uil 

derat 11ec„c:ar. de al't>mc11ea, 
su .~e suprfmft al'ltC'ollJI C aL 

cuWz<'I. care ddclca Af'P 
dreptul nelimita t de a. pur.li
r e orie!' f l'l d\! articol<> trl· 
m îRa de cor<:$po1t.deti ;H ~ifi, 

A fost abolir a$tfl•I 1m p~lm 
of1sthco1 pc c<1 lca. 111!ît.1urQ:rli 
11oii urtUnl intcrua(1011alc in 
domeniul i71/ornwr1c1. 

Rubrico. t.'1 1u. I!\ d" 
Cons!.>~1 .in L UPU 
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• L.."l 8-0::~u o m·ut 
Joc coo ele a I V-a ed1 -
1lc ::i Rcuu iuuitor euHu
rul-educa.11\IC ·i lilc:rar
artlstice ale rc"is lcl 
„ Ateneu", mnnirestare 
dedlca1ă ln a~t an 
Confer.i111le1 Nntlc:nal~ 
o oa;rti.dulul. im!11iniril 
a J)altru decenii ele la 
m·~·ea nepu
blkli si a1cgenlor de 
dooutaU in cc-nsiliile 
popul.are. ::>cstâsurată 
pe oa:rcursuJ .{l ooul'i 
sapt~rninl. ~1cth:nea a 
Inclus un orol!ram nm
pl1u euprinzind ooloc
vll. o sesiune oma.e.n.llâ. 
m:m!Jestăr.i 'f)O!illlco
educatin~. lnlUniri cu 
redacţd .ale ~-evlslelor 
oocl;iJ~U!tur.it1c sl lilc
ral'c. specbncole. ~e~ll 
lorl. expozttll. inl!lnirl 
(lU el tltol'lii e ic. 

• Cea de-a IV-<1 c:
dltie a „Zlle'lor Geor~c 
Coşbuc „. dcstll,surn1ă l'C

<:enl $n cit~•• l t:~h~ăi.1 
d!1n judeiut Bk~ti·ll·:l Nă
Sliud. S-6 bucurat de 
SJ>rlji.ntil mU'ltor oubli
ca\il din \a·6. Astfel. 
i>ntre numerossele nre
m LI ·aro1xlate pentru 
1>0ezie s-alJ am~t ~ele 
ale 1revlslel<1r • .Româ
nia tlitenarii ". „L~[fl
i'Ul ••. .,Convorbiri me
nire·• .,Steaua„ .. ,"llran
silvania", ,.Vatra. „As
trro ". „'Contemwra:nul ". 
,,'IWlb'Uimt ~. „Cronica ". 
„Ct..,,,'twea Rmnănl~î 41• 
„ Llmbii SI llterab.rră „. 
p1·.ecum s i <:ele -i1e Su
rJlimenluJui lllerar al 
„Sc:.n.te;-i h1.11ere1ului ·• 1>i 
gazetei .,Ecou"! „. 

• In inlln1r>inai:ea 
Con(e!·intei Natlonnle a 
oa:rl ldu lu1 sl a celei de 
a .JO-a a nh:ersfL:i a pro
ol.:imărll Reoublldl. re
~! ia ~zeiei „L:l lla· 
torle''. imorowni't cu 
Biroul U.T.C. din Con
slli ul P<>llllc Superi-Or 
al „\ rr:iatel. au <•rJUUl!
Wl un concurs de ou
b!Icist.id şi "°e:r.le sub 
generlt!\11 „E Uncrctca 
noastră p3rticlulul da
toiu:e". Concursul ~ste 
do!.a-t cu oremll si men
i I un;. Iar <:e1e 1'\Si reu
şite creatli ost:M-esU 
sim puiliiane in pa~i-

n ble !Ul:>.etel. 

• Zilele l'evlS(el „Lu-
<!enfiirul " In iudei ul 
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0.Jlj. 11-cl,.iune rt''l>l17..atii 
in COI<!~ cu Sindl
c.:J.!t.11 presă Cra!ova. a 
cu.prins iniLilniri cu cl-
111.oMi. şe7..l\torl. coloevil 
des!Uşur.atc h Liceul 
UCECOl\lf, Bibi. 1'e:-<1 
Judet-eana. L1 ... eul de 
f'îlalogie-;:;;tunt!, Bi bi ic
lc~n llni~rsilarii pre
<:um sl ls câm.inolc cul
turale din Sado'·"· Be
rhel. P.:xlar1 'ii Slmm
cul de Sus 

• PresUgim critic 
lllu:tl·Citil . Smna•ttntLl't 0-
le!lnU isl !-tec clln<>s::u
ttl sl \'OC:ll 1 dt.? com
P'\r.i.toare. ln C'oncertul 
Rndlo1elev'1Llu:n1 cvn-

..-.:ief''.ll UnerU \f c:umO<l
zll<>ri si int.eroretl au 
fost .:iudlaie n oile ~le 
ciclurl de lit.'Clwi : Cu
getări englez(', Oucrc
ti\ri persane, Cu~utii;ri 
latine. 

• ln <:lc!ul • .lnsc.tio-
1d i pe rolumna unui 
tJmp eroic" . la Casa 
~,arJşLi.lor dln Cu'i).lova 
~ni avut loc, r-e<tCn t. 
doul'l rmhn !Iest.ii l'l cu Jt u
ra'l-..1'.l•tiSl ice r~lii'..ate 
cu concursul unt>r 1:l-

1mrpretl de 1.1 Tt!<itr:J 
Uric sl de kt Fi larm<>
nlcn .. Oltcn1e ·•. 

• .Recenl ia apărui 
-Ul E1:ltun.1 Politicii lu
crarea publlclstuJul 
Stelisn ·rurle.o intllu
lută sugestiv O lume 
bolnnvu, oocum!!nlată. 
amplii cxmLi·ibutle 18 
de~lr.luirea orocesu.hJJ 
<)ral'l\3 f;!c oe <l:ll'C rl cu
noaşte az: Jume.:a c:iol
l,alulul. 

• Cc.rcuJ ~I inocent:i. 
~le 11Y~ilulal noul ''1)
lum de versuri s2mnat 
de Fllor111 C.osli nes-.:-;. 
.apărut la Edit11rn Car
tc:.i Rrunâ nooşc; ii 

• J_,'3 F..clltura Alba-
llros. Pan S<> lc:m 01.1 b U
<:li romanul Vruue!;ul 
pinilor. 

E ll:-l~01d-i slilnHrlcă 
;a re\' stel „;\!'ll(a~ln • u 
fosl 1;1 in1·twut11I lunii 
noiembnc. <);l"Pî'·<: al 
JUdctulu i \rilt~''<l. 1::1 ln
vl11tl<• C"vm!t~h !u Ju
cltlca..'1 de C!! .u~·it sl E
clu:.Jlle S.icin!io; i "• .c 
c~mls!ci judetuw llo:n
lru 1·i1soin<J1t·t•11 ~unos
~ln(e!or sllinllf1cr si 
tehnlcc 

I n <La1<>~1J l de:;o:-e 
„Uniyc:·i>Ut un. m~ tu 
parliclpal : st:rlit01 ul 
Dorcil Oorinn dl n p;1r
lca rredac\wi rcvislel 
„Mng:tzl11". 1\l.L.1rin Co
blmlU Bc'iCdn· 1, -.o"''llfof!, 
Un1vcrsltate:i „Bu\:ll
re~tJ", fi:mtl "'1oro1ano 

de (,a re-~"151.a de fll<YIA>
rfc a .\G:ldemlel R.S.R. 
şi dr. Mioara :vt:ncu. 
dir<'ctnrul SoiLaluiui 
Ca.n (:CU7.ino din Cuol
"ki:lli c<:irc au r11:.otms 
in lirebă:ri.lor \'Jt.l:ld c1o
m~nHle soeiol,•!.t;oi. fi
lozofiei si me'iicinH. a
dro?:;ale de 'lUnwrosii 
parUclpantl l:t tntllni
rlle d in .Rm. Vikt-9 si 
Cll,limrmest.L 

• Florin Muscalu, 
pub1icisL şi ooet. rednc
klr al :ozetel „~lile<•

''"'' ~. se a.nă la .:tl. s:i
scll?<l voium de ve-r:;m·J 
„Ylafa şi vrcmra·• lll
piirul r~--ent in F.dilum 
Oa:·t'!a Român~·;cs.i. 

• PJ·em.iilc ri..'v:s:el 
bâcăwme „Al.incu " .au 
fosl dt..><:ermrte in .~<:t.:.s.\ 
nn un ·)r oorson uli Ui Li 
ale cutturH noa'l-ll'e. 
Pl"L<eum si 1no~ 1tne1·i 
:;criitori. !nk"e l.aw'e.."LU 
şi nume Hustr.: . Ge-."'r
ge Băhii\il, $!'rb·1„ Cio
culescu. Cnnstan• ;n 
C:oprn~. GCQri:tc lvas
cu C. Gh. MnrincS<:u 
ş.I David .Prolll.tn. 

• J\murit m rrldnrCJl 
de că.rli se int

0

1lulmrzâ 
,.t•h.Jmu1 .apiiru• 1·1.-cc·nl 
l<t EdHw-a ElnHncscu. 
al)ru-lri 11inrl cr1lc~u1ui 
n051111.1 G heon~h~ .Jurcă. 

r~nclf>r-~r ad iunl"· n1 

z1ru·u1u1 „.unir.,,. •. Cnr. 
1~·1 ouprmde n.uvo)e ln
s.1:nmte clin nih·tti . lu
me a munUlu1· Auu
sc-nl 

• Dupu -i l de ani d~ 
muncii. dintre caro cea 
mai mare part~ la ,. Via
ta SI "dc.nteas<W ", Elînl
llon Georgescu s-n i>en· 
:.lona1 Ii dorl rn ani 
mlll\I cu stina!a\e şJ 
l.111cuth. 

• ~umarul ll. recent 
upurut. din „Clntuea 
llomăniel" se l>l'<?..:ln~ 
cllllorU•ll' stil într-o 
nriu1'\ !oimulâ g1'a!IC1 
mndt-mă. aLrăîllt~ 
c:tre - obser"am cu sa
tir.fac\ ie COk'\:l:il,1 -
del\oUi l~izlnntl~. 1>ros
pell me. mk•un cu\•int 
proresionalllah:. 

• Ai>arTI nincl unuJ 
l!l'n an:ll'te - L' •lrtlul 
publk1<; ic - \•nlwnuJ 
„P<-nlru c.'t soarel r d 
nu r~:1rli illns1m• JBrtn
iil ". n on1•ut l.n F.d!I ~ur11 
P rililkli sub i:;s-mnlhur:n 
oun1t."cululul ţ••unt'nt.a
tor clP oollt.!·ci1 exlei:Jli 
Cornd iu VI.ul . f>'>fe '> 
cuprin1~1•l'!lre tanto!o~e 
n unorq dlnt.re cel «? mal 
i111:H:i.nte s-;-ri()ri pe te
m<1 :1 1-mc,lor nucleare şi 
.a gt'<>:tz-f'i ·1tum1 t-e. et 
căror i1utnrl t;Înt nume
de re!eo-lntă rlln oubli
clslk 1 intt"rn.n11onalf1. 

• Calde ieliciUlri şi 
ur61'l ele vi.-.t<"\ tndt..~un
J!nt i\, a<:elnsl cn tu:r.ki..or;m 
dubb• de compet~nh\ 51 
bun l!UŞt dorim pre51.i
l'!loas!?i nuallcutll .,Re
\·isL'l noqs!.lil" din Foc
.ş:uu I~ s.h:bMorn·aii a 
t.rci ~r.el'l.urJ de ve:ic de 
L11 mmntarc şi ' ' l.S an.i. 
de la in~putul !a?riel 
ll11i. 

li La Edil 1r 1 '\ lb:l· 
Lros. Corn1iliu Antim 
publl:1i un volutn de 
PO<mie 111mulbl C1slorl111 
rosth· l i ! 

• ln <:llle<:lkt .• Cele 
mnt frumoase poe7Ji•„ 
h l-.:d1tun AJbslros a 
npi'ln.it vulumul .,Cobo
rircn în 1•11vtnt ' 'I au
p1•Lnzlnd 'lersurl oP31'-
1 l n.ind POetulul st j)U
blicbtului Petre Ghel
me:~. 

• A.'.;ooiati3 SP 1rU\'l 
.n ~1air.1.ştilur. - .. Glo
riia" n organiznl l)Ul'ltrU 

I UCl'fflm•ll dl,1 nl'e.-• ..ti o 
exC!U~le de două :r.tle 
k1 Poia.M ilr.:iSt>\'. 



• !ncePl':nd clin nn\tl 
d11 1r, FELA.P v.a d1::
ccrna anual Premiul 
1a1ino-am eri can pentru 
zi:lr lsfi<'ll. precum ~I o 
mcdolle • .Zla1·is t11J e
mcril, ul PE:LAP„. Mă
surlle a:u rost h<Jl:!rJte 
de Cwn1tetuJ execut!\· 
ru • rl!!lnîUllie J re~iuna
Jc. f,, sesiunw sa clin 
lun.;i unie. <.'cu·e a ~lVtll 
Joc 10 l'l<le:<lc. 

• La l\tncH·lcJ. n a 
pfirut <i n r1uii rev1s1,1 
sp:m lultl , u bc:r 
l~<'t'r " (A ş l i a elll). 
Act..i1<:t11 îşi rmmune sA 
publice artk"l!e semll.ll
:l' rlL• SJJt.~:k1Jlsll 1·e1:>u 
t<J11 m difer te domenii. 
de oameni de ru·1a. 
scrlltorl. Primt1J numw• 
llJ n -iuJ ul men.<;U!JJ li us
tr.at in.c;eL·~.u articole 
ele teoria lllcr11 urii. de 
is11r1:1 litel'atur.il l'>D:l
nlole a seco1wu1 al 
XX41ea. 

• ,,/\leksnndr ltod
ccnko, fotourat. ziarl'it. 
pic tor '' - a.'ltfel ~ i n
UluJ<>.:.i7..ă CXPOX:lfll des
clusll 11.;i M oscova, n~
fl°'Mnd talenLul multi
late1·a.1 .al coJ1uJ lllllai.11-
<t' Se ~Qnslder;i cfi. 
m1in creajille sale rîn 
special. orin fol<i~"a
!li). R<>dcenko a tăsat 
oosterltfitH o cron ren 
origJ;iaJn sl SlJbtilu a 
ei>ocu in c:i:-e ~ trd.it. 

• fnt.re 19 Si 25 oc
tombrie, k1 PJ<>vdlv. :1 
.wm foc ~ de-.al XV
IM F'c:st111a.i fnl crnau(l
nat 111 filmelor de te!1?
\'l1June. Ma.relt.> oremJu 
<1 fr1s1 acord:it filrnultu 
(IJandez •• Tu·~u~~Tri" al 
reuW-'ll' lflui ln!! Sch1.m
k:un. 

• .Toltn Zoocaro. so
tltl Ger-0.!dinel FrtartJ. 
C~sl/1 c:indld.:tli\ a Par
Udu1JuT Den,.,c11at. in 
lllthl la fonC'L1-0 de '1:
Cf>PrC$edi:nlt{! al Sta'leior 
Unite. flJSe5c? învinuit 
de „fraude fntr"'Un con
ti~iet priv ind tele\'12<1ti
nea TJl'irn oit 111 u ". La 
l lmou.1 ooi.rtivH. aeuza
llu a cllm1nua1 in mod 
evidN1t sonselc s .;itiei 
sale rn campanz.a elec
tomlii , D~ curind. Ul" 
lrJbun.a1 clin New York 
.i dccis cu .a.ouz.utlile la 
ndres.,, lw ~ro :-ia-t 
nt•intemela te. 

• In ianuarJ1~ 1 !lllf,, 
Smdica~ul TU1(ll'lnai (\I 
Presei marocane imoli- i 

ncşte 20 de ani de c
ili1en tn. Sind~ul ~te 
membr-1 .J f'eder~li!!. 
7.i'.lrf.$1 tlor :u~bi şi .ii 
Uniunii zigi·i<ililur aM
-0:rnl. D in 1 0~0 fw.-e pa1• 
le sl ţtln 01'AA!llZ.'lttu 
I ntern::i\ lllnnlii a Zi.t1-
ri$L.lo:- 10 1.Z.) 

• B iroul sene.'.!:Jle~ 
de r.:i..d:iud1fu;-.1une sl it..'
leV'iziune i;i SocJer1.to.:1 
NJTK (N•lppan Hns.1 
K\• •k:!!1l - ~!el..ile..1 
n·11H>~1la dl' mtllod1tu
z.1une st 1l.Jevi1june -
au semn11t un oe„ ·11 
pentru schhnburl cit 
Pl'Oftr.:tmc. de 1nform.a
\1l ge:1erale şi 1ehnl.ce. 
d<J actualitii\i televl:-.a-

• Tolevizl unen P.1!c• 
neză a inilial u e.mlsht
ne dt: şliri .adre.'mtt'l zll
nic Uneretulul - „T e
Jexprcs" - . cu o riur;i
tă (le li> .ml1rnje. t'oh:l
\' it 1·c71uHaielor unei 
.:mchele. cmislune;l <'Sle 
urmru·1tf1 de aorox im!l· 
U' ' 4.2 t.:i sută tlmt1·e 
lel~p~t1mon. nvind 
viirstn de peste l-0 uri. 
ceea ce ln:se.imnu ch'
<:a 11 m!l!~lane de r.t<r
::.-:>ane 

• ln a<:cst an. un 
gnm (le 7llat'JSIJ. mem
bt:"l :ii Col@ulul tlarni
nkan G zlarlşlilor -au 
p)nlllt Uniun~.1 rlom -
nic.inf'I a i;,aristi!or 

PE SCURT 
din toate lumea 
te. precum st wntru d'
fuUiren oml!iilu.nilor 'l'V 
Pl'1fl $;tleHI. A<:es!·n. este 
pri mul a<:0rd d1ru.re <1 
societate IJ.toone~ de 
mdlt>lele\'izlune sl <.1 

societale :.im.li.ară arri
<:.,n11. 
• • Clrcn 450 de zia
n!st 1 st.rw 1)1, reprez,•11-
li nd .în jur de :rno de 
mijloa<:e de comunlca
re in m.asf1 <,U.n oestu 110 
de? tfir'i. :-..Sn:t cac:red.llnLI 
in prezent la Biroul 
infarmatlllor nl Minis
terului <Ic ~:x.l~ne al 
O.R.S.S. 

• In R. P. Ch1na/.;'1 
sint cinM fiO de mili
oane de lele1·ecep\~r<! 
iJl :-.pecla'l alb-ne~r'\l. de 
f~briotie ch1ne1.ă. Sem
nalele .celor dcnill C<.l
nale na1l11n~e i'ICOl>erfl 
1ntl'(>1l. teiilariu.l hirii. 
.Jumi'lt.nte d! n t.re urCJ-
J!r.:ime sint dHuzate în 
culori. 

• ,.Mother Jones ·· 
este ~tnu din eele m:1i 
lmoortante J'CVisle l\<JO
COnformUe d in Stalele 
UnJte ale Americll Ea 
apare de li an!. dle !l 
numere ~1n•lUJ.I. c::u un 

I tlraf el f' 180 OOO de e
xem"Jl1.arc, Tltlul re\·b;
lot evocă IX' prlma I up
tiltoare pcnt1·u drePI u
rlle ~emttHor si nlc n1l· 
n~i1ăt~lor na1lcmalc tlln 
S.U'.A. 

pentru P3Ce (UDI'P) , 
Qlll'C $ i--0 PVQmLS să 
lu1,te pentru lillmln;:)
l'ea l ULUl'OT armelor Si 
a (iiidror rtl.t:OO:iie. 
Membrii UniuOJI pro
vin ele 1,1 dou(J or~i
za~ii dflml:nlcnne :ile 
iiarlşlitor - Cd1~iul şi 
Sindi<:ot.ul - ambele fi
ind memb.re ~~le orz. 
Din nolembrle 1986. 
OUPP PUblitca un bu
i.el i ll Pl'OPJ'h l , 

• CoLl<lLan.ul R.'llio--
n.11 austrahan .. Busi
ness D~11v~ şi~• i.11('e
wt ~pairl\ iu duoă două 
luni de exlstentd. "01110 
d in aictlunile colid!,inu-
1 u I :mart inea u J?J'UPUI Ul 
Murdoch. l'CSlUl de 60" 11 

Oind nle .s:l.1ariatl lor 
~tarului. $ . Mur<locll 
iln\•<!:S tli.e pBste I ml-
liosne de dâk.ll'i in a
c.est :dar. al d.rul Prim 
num:lr .-măt::use anul 
acest.a la 6 lulle. 

• 'Emisiunea „E&.a-
Jul 12". reallzttti'l de 
Telev'l?.lunoo cen.11'3l:i 
din M9S('<'.lva. este con
<:eµu!.11 sub formn unui 
dlal-0~ in1rc adolcscc.ntl 
s-i m:nlu~1l, la Cal'c Dnl'
tielpă. 'Pe tle n ~rte. 
repre7.ent.anti al u nor 
ministere. prorewri. 
ziadşll. acUvisLJ de sin
cllicat.. pă1:1rn1i. i:tt• de 
1X1rle!i ce.nloii.tă. elevi ni 

S<."Olllor tehnice. Pr<>le-

slcma.le. ~~udent I. tinet'i 
muncitori. 

• Cu ~a desra
surării ~ul de-al 
VU l-lea. .Fcştlvatl c1n e
matog1':i1'.lc de .La Hâ\•.n
na, a fost inaugurahl sl 
Şcoala ln.t.crn:i.1!onalil 
de Onemat<>gr.ifle sl 
Tole\•iziune. .aT cărei 
sediu se n.lllli L3 50 km 
de cnpllal.;:i Oubel. tn 
primul .an de stuclll 
sim 82 de <:Ul'Sa.nU r\ln 
24 de lări din Afric:1. 
Asia st Amerlcs ... uti
na. l n uJ·mă1.orii lrel 
Ml. voi· puren srudl.tl 
o~::omilenl 300 de 
cursnnti. 

• U n:liunel Zia.rlşli
lot· din u.n.s.s. l!VC..'1 
La lncepul1.>I acesl-u, " " 
85 I fl2 <le membri. Et1 
lnu·c\ine relslli cu 110 
de urganl'l.aţll nal1ona
le ale zia.rlsH~or din 
flB de tilrl di111 "Eurooo. 
,\ l!t. Afri..cu Si Amct·I~ 
ca. De asemenea. el>~ 
membră a rntru or~· 
ni;o..aU! i n terna1ion.i1lc 
3\e zi.a.rişti'lol'. 

• Guvernu.I Pol'lU· 
ghe-t a hotfui t orlv:itl
wrea n trei cotidiane 
d in Lisabon.i1 - • .Dla
rlo de. noUcins ' , .,Oapi
laJ" şi „Oiarlo popu
lar". precum Si a roti
dianulul regional .,Jour
nlll de notic las" a PoS
t.ului „R.1d\o Comer
<:161 " şl 1 p1"0babil. n 
unui.a diln cele douli 
canale de televiziune 
publică. 

• Anul ~.cest.a. P<IS
tul cubanez ,.Radio 8.e
loj" şi-a slnibători'l ceo 
cle-.a 40-a ~.i.nivei·s11r<'. 
Această statie a i nce
JJUt sll emită in t<mul 
llM7, cite 12: orc zil n lc. 
l~v din 1952 cite 24 de 
oi•e zf..Lnic. Rndlo Relol 
are o audientă .medie 
de două m.iliomie de 
.:1.scul!ăto1•l . în spoc"lal 
in cursµI d l ~ine~11. 

• UJ1 nou centru de 
televiziune pentru U
craina e:;Le in ours de 
const111Jc~ie la Kiev $1 
se preoonl1.ei1ili a li 
~ermtml,l pinu in anul 
!!)DO. ClîldMJe Centru
Jul VOI' II plasate pe 
un teren de 8 ha. Se 
cstlm.e.ază că acest Cen
Ll'u de telev;lzJ•une \'<l 
fJ cel mo•I ma.re dJn 
Unîunea Sovietică. 

45 



Preocupări actuale pentru asigurarea, 

unor produse de calitate, 

într-o gamă sortimentală variată 

Comurţ1'1 . oclnlisL din capitala a.re o fizionl)1nie proprie, modemd. 
S-a '14 rmdrfţ ~I se unnăreşte cu ex!oenra 11Jig11rarea. con.Su"&atorilor 
c11 7)r~1i.fuse d~ eaHt.ate, diversificate1 bona.te in 'Vita.mine, 1JTQ1eln.e, 
~d.rur! inmerale şi se a.r e pe1''1anent in vedere ca fiecare unitaf.e 
co·1n.cTcu1I{ sli-şi Onoreze CU· ehlste ~isîunea de ga~e serviabile, 
osp!foliere • . ~ii practiQe un comerţ activ ~i civiJi%aţ. De!pre act.<ste 
a::pu.<'f.<:, c.; {-1 d uspre a.I t ele '1te-.a vorbit cu m.u.!ttî ama.bilitatc tmiar·d ş-ul 
Ion Popescu. df rcctorLt t l.C.L. Alfmentara din Sactorul 2 a1 Munici
piului Bucureşti 

- O primă întreba re, stimata to
VGr~e dfrector : care P$tP ţelu l 
prlncl.paJ al tntregii activităţi des
f dşurate de cdtr'J 'l')ersonalut maoa.
zi11.elor din subordinea 11oastră ? 

- Fireşte, .>roctlc:irea unul co
merţ modern, ~ivillznt. eficient, de 
care să beneCicleze masele de cum
părătoli. buna tor servire cu măr
!uri de calitate şi intr-o gMlă de 
sortimente cit mal vanntă. tn acest 
cont.e.."t o atent;le deosebită acor
dăm dezvoltării '1 divP..t:SiCi<:ări! 
producţiei de nreparate şi semipre
parate. Cu alle cuvinte. VL"em să 
venim, pe cit ne stf1 în putinţă, in 
sprijinul gospodinelo!.' noastre. 

- Cum se inf!l.ţişea.zfl, baza te'hni
co-mat eHa lă a romerţultH a ltmen
tar diir' sector ? Oinpu11<'fi cie spa
ţll suf iciet1 te ? 

- Dn. Avem multe unltătl noi şi 
modern utilate. Concomitent cu 
construcţ.lile de loculn\e. cu înălta
rea de noi blocurl. s-u completat 
reţeaua comercială, s-au dotat cu 
magazine spatloa.;e. moderne noile 
zone. Vechile bă.:ănll şi-au trăit ce 
mult li-ului, cedînd locu~ complexe
lor cu aut~en•irc. Svident, nu am 
rcnunţnt ci, dimpotri d, am extins 
folosirea tonetelor µenlru desface
rea dulciurilor, a p r>:lduselor de a
limentaţie publică ".li :i băut;1rilor 
1-ăcorit:onre. 

- V-a_m ruga, to1·arăşe di rector, 
să n.c vorbiţi despre preocupdrile 
cele mai actuale, m4jorr ale condu
cerii. ale consiUulu! oa.meniloT 

le Tcwin. pentru real!za.rca u.nui co
ml?"rţ civilizat. 

- O constanta o activilă\li noas
t re o reprezintă. d<!i;1gur, ro1inart>..'.l 
şî afirmarea in 1indurilt 1uluror 
lucrătf>rllor noşt'.rl come:rcinJI a u
nei atitudini inalnlate ratil de mun
că. a unul înalt splrll de răspunde
re fa\ă de îndeplinirea sarcinilor 
tot mai mari .:e ne revin in. actiVJ
tatea pe care o dc.c;fă~l rAm in sluj
ba oamenilor. a calHă\11 vieţii lor. 
Ne preoc11pă stalomlc tmbundb'\ţl
rea calltăţi.i muncii organl 1..atorlce 
şi politlco~ucallve cc o de.sfăsu
i'ăm, zi de zl. în toate unltălile şi 
la toate nivelurl1e. lnvilţi1minte pre-
1ioase s-au desprins în oceastn 
pl'ivt·ntă din sduniirlle generute ale 
00P1en}lor munc:JI r""-:ent tlnute. Ne 
~tră'dulm să dăm via \d. hotădrllor 
adoptate, să lmprlmhm tuturor lu
crittortl.or noştri 1ragostea de mun
c.ă, pasiunea pelltru lucrul b ine tă
rut, res~tu1 Cat1i rle consumatori. 
Şlim bine şi vrem să demonstrăm 
prin ·fapte că satîsf:lcerea în condl
lil bune a cerinţelor popula.\lel re
prezintă însăşi raţiunea existentei 
noast.re. rostul şi m~nlrea noastră. 

- Fiindcci nu mai avem ntci o 
lună pină la Anul Nou. poate ne 
spuneţi cum incheiaţl anul 1987 ? 

- 11 incheie:m t.'U un bilanţ pozi
tiv, ceea ce este imbucurâLor, tinind 
mai ales seama de !aptul că l!l87 
este cel de-al doilea nn :ii clnc.lnn
lului. Bilanţul pailli\' li atestă nu 
numai l"G!llizarea 1ntecralll " sare!-

·muncii fn virtutea rrlsp1111.de"1or ce ni lor de plan, o!l şi depăşirea he-
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nc!icluJul pr~văzu t. Jar la 
rea lui, ca de altfel la tOS\te 
sele intreprlnderli an C"Otl 
oamenii el, cărOl-S I!· s-3u 
toate co11dl tille Sf)r<' a-~i 
in condltll bune atit imlatorl 
serviciu. cl't şi obli~ime $OC! 

- Lucr11ri bune. Cel mal 
dlnlt'e luc.rlltorii t.om~cla!J din 
torul nostru Privesc cu 
cu răspundere .;a1-cinile lnc 
te. Se străduie;;: .tă se situeîlit 
permanentă pe una din trepte)lt 
diurnului intrecertl sOl"ialiste. 
nume? 

~ Desfgur. 

- Sint foarte nume.roşi cel 
işl fac datorra .:u clr.ste. V-ar 
bui mult spa\lu cu să-l puteţi 
semna chiar pe toţi. A~ ţine 

n~păl'at să-i citaU pe Lucrlltodl 
merc1ali de la mug<izinul cu 
servi.re din Bulevnrdul MunaJI 
90 : Georgeta D~concscu, $t!ful 
tăţli , Alexandru U'iaconescu, Vi 
ca Voicu, Rodica :Voicu, M 
Ţone, Cornelia :vtaximîuc, I 
Dobre. Elena State Şi .Elena 
che. ra1· dacă nu aveţi nimic 
trlvA. veţi aminti, poate, şi 
rele mele nemijl.Jc!te: Elena 
Hescu, director-adjunct. El 
Cristea, contabil -şe!. 'r. Teotlll, 
!ul se!"vldului comercial. Şi 
clţl alţi lucrători oomerclall, 
sau virstnici, oameni destolnk:f, 
nici şi pricepuţi , preocupaţi 

de i-ndeplln lrea exemplară e fi 
rirUor sociale, nu ar merita li 
scrie. Fiindcă „seeretUl" efi 
in comer,ut no.st.ru soclalist 
ne oamenilor săi. 



Produse de calitate superioară, 
cu cheltuieli minime de materii prime, 

matetiale şi energie 
Convorbire cu ing. Marcela DAN, direclorul Intreprinderii Texti le .Suveico" - Bucureşti 

- Ne apropie1u de S"firşll ul 
anultd 1987. Un. .111 booac in. '1oi 
im.pliniri, a.L d oi leu dl1t ecl de-a r 
opt11lca c~ndirio.l o l dev1mtrH 
noa~tre soclaltste. Cu cs bil<rnr 
inc/ieie acest an c.ol •ciloul in
rreprinclerii dtmt ll-ea t'"'11>f,rd ? 

- Cu 1.111 bllunţ ln gcnel'e rx>-
7j1iv. Apropiala C1Jn!erln\l Na
ţională a pnrUdulu1 ~:! aniw.:rsa
l"ea u pulru deceml de la p1•ocl.o
murea .RepubllclI au am11lll'H~al 
puL"l'nic, prin .-~1.•Jnnt'lla lor, 
hotărirea Ciect11·uia de a-ş1 mo
bili~n efoduri I~ in ' 'e1lru:!?11 in
fâptuirril t'!.xrmr>la1·e n ţuti.H·1~r in
d ICIHori lor de plan, a program.:!
lor şi a angajamentelc•r asumate 
în inlreceroo socialistă. Şi l'UC
ceselc nu s-au lăsut aştllt>lalP.. 
fapt care a Cost 1·eti ·fot si ru 
prilejul recentei mlumlri i;en~
ralc n reprezen lcH'lli h1r orunPl\l
lvl' m 1.uic11 d lll int.i-e1:idn~lctte. Por
nind de ln ccrinldt' ~i 11x1(!en
\cJe formu late in cuv1n1tu·~.1 
ro:. t i 1 ă de tc1\·a1 ;, ,u I Nicolae 
Ccnuşe~Cil. sccre~a1·ul ~e:nt!ru l al 
1>arlld1.1lul. lu plenarn C.C. al 
P.C.n. djn oclombt·ic a.c. adu
nw·cn a analizat. în spirit c1·IUc 
şl aulocrliic. ·reZţ.1ll.t!(lte obliirute 
in prime.le trei trinw-;Lre ole a
nului şi a .·uJupl:•, măsuri !er
m(' pcnlru cllr'nl11ar~1 neaj1,1n<iu
rilor. pent1·u 1 1ccupcrar~n L'\J tu t'Qr 
.r~tan\elor. 

- Ştfm Că in. î11"reprh1di>rea 
„S11111•tca " - o î11l r t!prhi1?llrll 
bu<-ure~tca.11a cu vet:hl şi frumoa
se traâlţU - lucn?O?d u.n colec
tiv harnic, dcslotnfc, animat de 
~Pirit revoluţionat, conştlen! de, 
·î:11dtLtorir Hc :iole. V-a~I 1mtl'a re
Jcirl la cileta di.n raaludr!!e a
cestuia? 

- Oe~gur. Tnalntc de a mli 
Opri asupra unor ctrro, semnHi
c:ith-c după p!n-e.re.:i me-a. vreau 
să subliniez creslerc11 preocupă
rii noaslre pentru m'r.nnlwroa 
unor acţlunl menite sâ crmducă 
ln utiliitirea la ITUIXlmurQ o in
trcgulul pot<m tial pro"llUCtlv, spo-

rirea productlvHă\11 muncii, per
fec\ionarca ca1Wc.11il inu:egulul 
personal, Mdicareit n1vcluJui teh
nic şi ca.IJ t.aU v al pt•(l\Juc\lel, iiea

llzarea scu·ciniloi: de expurt, re· 
ducetea cheltu1cli!or 1m1terlale. 
Ca urmnre n eforbwilor depuse 
de t-0 tl (11:1men!I 1nuncii d ln irt
tr~prindere, comuniştii siluin
du-se in fruntea l11t.n-or acţiu
nilor, ne prezentăm in ans;llnbju 
bine hi ptlnclpru.JI indicatori de 
1>hm. Am in vedere valoarea 
produc\1ei marfă. prorluctl"ltar.ea 
muncil. dur mtt1 ales fn11tul că 
la ţeSil.lurlle .finite nu nwnâl ci1 
p1·oduc\la s-a reall?.at în între
gime. dai· avem ş1 o anumlti-1 de
ptlşfre. Am incheiut in Umt> 11UI 
ş1 dezvo1111t'lle avilld ca scoo mo
derni1.a1't!a intreprlncleril. A rost 
1•l•făcută din temelii o hală a 
\.C-~fitodei uni1ii\ll 13, elibertn
du-se teren.ul penln1 cel I.le nl 
doilea front de lucru ~I hnlel 
t..'lajate, şi s-a construi t un dept>
zil nec~1r de.POt:1h)r1'i ma.tertel 
p1•lme pe limp de larnU. Ac.tivi
t.alea de intre.ţinem şi rcpar&rc 
a utilajelor s-a di$Fişu1'11t in 
condi~li normale, neo;llngh.!.rin-
4u-sc intru nimic p1·occ..-sul de 
product!..;?, E drept, fumlwrii de 
piese de ~chlmb 111.1 şi-au omm.1t 
ritmic contractele. (k1r p.rncluc\ia 
·nonstr.:I proprie de osemcncn pie
se a tn.-cut Je !; mUloan<> lei, 
<.'Ce;t ce ne-a îngăduit să rezol
\!Tlm diverse situu1ii ivite in 
cursu.I anului. 

Sigur, run în timpi hat Şi o sea
mă de greută\I , le mai intimpl-

.11ăln şi in pr:e:i:ent, unele dato
rate deficienle lor de ni)tură <ir
ganizat.orlcă, altele unor factori 
exl(!mJ, in primu l rind rooperă
rii del'lci lare CLI lntrepri ndel'ile 
furnizoare de materii pl'lme. A
cestea s-au rcllecl.at îndeosebi 
în ce priveşte pruductln de te
s~tud c1•ude. domoniu in ca.re 
ritmul de livrare nu a fost în 
to:ite lunl\e cel s1.abilll prin plan. 
Desprinzlnd conciuzii şj invâţă-

m inlc din aceasta sltuatte, pot 
spune că, in prezent, ~xistă CE:r
Liludinea asJguJ·ăriJ con!.lnultti\ll 
procesuhil d e producţie, al în
făptuirii rU:rnice a s:.irclnllor. 

- Ce ne puteţi spunl! des-pre 
p-reor.updnLe coq.~ai.:ra~e 'f'liifc4tfl 
iiJvelu.lul tehnfc ~f calltativ aL 
produselor ? Cu ul!e out>lfUe ce 
se i11treprinde 1>en.lr1t r ealizarea. 
u11or produse d.e ca,Wa.ie supe
ril){lrd. competi tive. la ni11etul ce· 
rinţelor partenerilor futerni ş-J 
externi ? 

- Mă aşt<i,ptam la o asemenea 
lntrebal'e. Este o problema cu1·e 
normal trebuie sîl prcoc::upe pe 
totl tactolil de răspundere din 
ecpnomJe. Ast.ăzl nu mai es te 
p00lb11 sA produci 01·tcum. De 
aceea şi noi. cel de la .,Suveica'', 
n1?-am indreplal in pennanfffită 
ate.nţja spre imbuniită.\;lrea latu
rilor call'tatlve de creştere eco-
nomică. Ne-a prc:OCup11L şi ne 
preocupă mal ale; l'C8117.area 
unei calităţi supei:ioare la sorti- • 
mentele desbinate export.ului. Iar 
rezultatele sint P<>~ilive, p rodu
sele noastre bucul'indu-se de cele 
mat bune apt:cclecl în ritvlurl1e 
prn-tene.rllor d e peste holare. de 
allmin teri foarte µrct.cnţJoşi. 

- Şi cine sint accştl parte-
11er1 ? 

- Vol cita doru· ciţlva d intre 
~i. l n S.U.A. am exp~at pro
soape „Bambi" ş1 ,.Codmţ·o" , in 
Franţ.a, halaU! „$,it'lus", prosoa
pe „Mâdă'Una". „Marinela" şi 
„Ori ta", în R. F . Germania. pro
soape ,.Grigoraş ·• etci Aceasta a 
cerul etord:url sCll"l.:>asc. S-au exe
cutat 20 de i-cpr(lduce:ri de arti
cole. de fapt, ln ce ne priveşte, 
articole noi. S-au mlll 1-eal Iz.al 
32 ttnnşpunerl de f~\e ele masli 
.şi p1·osoape in HS pol.Iţii C.C11o
risUce. 

- Aşada'f' a avut l oc şi o Ia r · 
oiJ df.vc rsiflall're a prod1tcţfa:i f n
treprlnderii. 

- Ex.act. Am jnfrod11s în fu
bricatle numeroase nrlicole noi, 
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modernizate. Mă • ''fef la urlico- „ direct sau indlre.:t, expDrluJul. 
Jele de îmbrăcăminte a ,·ind in · ; Mai bine a !ost. organi7.ntft ~i 
sLructura lor Iire de lip bum- .practica în proJuc\,ic .a elevilor 
bnc cu contlnut sP.<Jrlt de MR-uri . ; liceului de specialitate pe care 
(„Codlea" R. 3) sau de fibre , iJ palrnnum, şi de unde ne asi~ 
chimice („Argeş„ 1001•1, P .N.A.) •. ~gurăm o bunu pa1·te a 1.onei 
şi consumuri specifice reduse de 1-' de muncă de caie a\'em nevoie. 
materie prîm<i. nv:nd ins~ ace- ·~i 
Jaşi parnmetrl cu htnt ivi, tehnki şi. · - V -am r uga sil ne v orbiti. 
de iunctionalltale. S-au cxperi- ~tt>var6şe c;llrecior. de$pre modul 
mental şi urmeazd s:'t intJ-e in A<

4 !:'Um se acfioncazu b~ t11trer.rln
proclucţle arllcol<.>lo .,\"<'nus", 1dere pentru intdrir.;11 autocon
.. Pirelly~, „Rc len F..G. -. ..Aro" , . -;duceri[ şi autor1esUu11ii. p entru 
„Vals" ttp uşor, ,.A"i·,~nt " ş.a. ! lCZ.Plicarea cu feru~ itale a noului 
De .asemenea. .se conllnuîi ·~mecanîsm eco11om lcv-f i11a1:ciar. 
extinderea in Cabl'icu~lc a arti- ' : 
colelor lehnk'C rcprolcc1ate şi a ; ~ - lnainle de toate as dori să 
noilor sortlmrnie r~uliztile din :~1 ;ubllnlez cu, in cc mă µri\'eşte. 
bumbac in amest~ cu l>Oii~ler · j~ ţinui şi ţin r.iuh c;i toate 
sau din 100%1 poli(.':H~r mdigf'nf·:_,·problemele maJore cu care se 
La gradul de inlloirc a prOduc- 'i1 co11il-u1Hii inu·cprlndc.1·M "!lă fie 
~lel (3.511,0 dln p1·oducţia rnarrăl ""anall:r..ale ii" cadr<JI orsanu1ui co
a contdbuH şi cllvers!Cicareu pro- ~·foctiv d.e conduce1e, în c<mslltul 
ducţlei de tesăh.1 1·i ingusle de . ~ oamenU01· munoii. f\ existat deci 
lat·g consum (,.D.•111 Morwan·' , ~ o pr evcupure slalorn!Că ~t1·u 
„Bermuda" etcJ. Arlicnlele şl ,, găsirea n noi câ1 ~I meta.de de 
sortimentele depă$lle s int inlo- ~muncii in conducerea acti':fl t.lţii 
cui te. deci, cu a!l0 1c n()i, care ~ econttmice, în mobill7.m·ea intre
valorHică superior mo~rllle i;r1- gulul colectiv penlru reah1.area 
me. Dezvalt.area prorluc\ ici si a- ·• 1n. un nivel calit:ati\· sporit a tu
plicarea mai largu n 1ehnu!ogil- , tur01· sarcinilor ce ne-au stat în 
lor moderne. precum şi crt.area - fatii . De pildă. cele mui lropor
li.Je artkole noi. lmounată\i.te leh- ~ tan~e probleme le-uni anali~t in 

. • . şedrn\e comune ole coru;U1ului 
mc .şi calltatlv, r ep:,.y.llnta deci oamenilor munch cu comitetul 
priorrtiiţi absolut.! pe rigondn sindical, cu comite t.ul U.'1'.C. Aşa 
noastră de lucru. 1M1 procednl cu u11111!;.o..!l. indicato

- Aveţi o experUmţ(I bogată 

in .activitatea de producjie. Din
tre m ultiplii factori care con
curli la realizarea unor produse 
de î~tă calUall?, com.petUive, 
care credeţi cd es~ ceL 1MI im
porta11t„ mai horâritor? 

- Competenţa, pricepercn, ni
velul de ca'llricaJ·e a oamenilor. 
Nu întîmpUiţj)r 'l)e preObuDă în
deap1·oape îmbunăUi~lren activi
tâ tli de petiectionu1·e profesio
nală. Anul acesta, tn dlfel'ile for
me de per!ecţlona1·e proteslonală 

au fost cup1inşi aproape 2 !'iOO de 
oameni ai muncii din m~crlile 
de bază, cit şi .:adre cu preg.ă

t1re medle şi de specialitate. De 
asemenea, au funcţlonut un curs 
de pollcaliilcare in mcscriHe ele 
bază (ajiust;orl, m.alş·rrl. electri
cieni, strungari, sudori) şi alte 
două cut•su.l'I de \esutol'i. O nt>Cn
ţie deosebita s-a Etcordat perfec
(lonătlî pregătirii profesionale a 
muncitorilor din tesătol'ii, finj
saj, C.T .C., care lucrează pentru 
producerea arUcoJelor destinate. 

rilor de plan. gospodărirea ma
leliei prime, ene1·.i:;ici şi combus
t.l.b.!tlulu.i. ucit;i viwtea de uregl!i.Ure 
şi pedec\ionare a lorţei de mun
că, produc\ia de export etc. 'I'1'>a
t.e acestea au vizat obţ;nerea e
ficienţei maxime, reducerea sub
stanţială a cheltuielilor de pro
ducţie. creşterea producţiei nete. 
a bene!icillor, a rent.ibiUti'l \ii in 
genere. Membrii biroului execu
tiv al consiliului oamenilor mun
-dli. tov.arăsl Cil !l.llroini ce ;ră$
r.undere - si aş d1)rl s~ evlden
tlez u'icj activll'u:teu ing. Emil 
Slănllă, dil-ecto1· ir:hnlc. ttcono
mi.stulu i Ion Constantin. direc
tor comercial, economfslului E
lena TăllllT, .contabll-şer, ing. An-
gel.a Naicu, şef de birou, Tulla 
Ghica. secretar nd1unct nJ comi
leiulul de partid, Dumitru F l
nettn, preşedintele romlletului 
sindical, Ion SUlnascu, Vnsile ·ru
fan , Aw·eL Crddlnaru, Maria 
Grigore, Ionel Popa - c~re nu 
actlonat cu răspundere pentru. 
îmbunătj~ caiităţii produc
ţiei, pentru modernizarea ş:i di
versificarea ei în contextul obţi
nerii u nei eficienţe economice 
maxime. Aş vrea sA mai adaug 
că, în intre-aga noastră activitate. 

ne-am bucul'al de un sprijin per
manent din partea comitetului 
de partid al SecloruluJ 2 şi, de 
asem<.mt'a. a Central~i Industriei 
BumbacuJu1 Bucureşti, fapt pen
tru ca1·e le ad!'esiim şi prin in
termediul revlslei mulţumhile 
noastre. 

- l n curind ln!riilll fn cel 
de-al tref~a a.n a! act11ah1lut 
cinchui l. Un an d1:m\!11at de .~af
ciiil deosebit de complexe, mo
bilizatoare pentru clezvo/i11re.1 in 
ritm susţi.11ut a ecormmiel 11ati0r 
'1lale. a tuturor ranmrilor d e ac
tivitate. Ce v-aţi propu~ in ue
derea slh1ârll i~1tTcprlJld-?rft 
dumneavoastr5 la cote şi mal 
imllte de calitate ~i. e(id1mţă ? 

- Răspunsul la nc:eastă .inltre
bare este limpedt:". V1·em sii ne 
im;criem cu toal-e to1·ţelc in pro
~amul amplu şi complex de 
dezvoltare intensivă a \ă1ii. ln 
dlcaloril d~ plan ce urmează6â-i 
îndeplinim sint. în ansamblu, 
mol mari dec-îl cei din acest an. 
Va trebui să reali1.ăm creşteri 
insemnate aUt in ce pri·1eşle vo
lumul de producţie. - t>roducUa 
mal'fă se prevede a fi cu 5.2 I.a 
sută mai mare -. cil mai al~ 
nlvelul tehnic ş1 caUtaţlv al 
tuturor sorilimenteior. Sint ne<:e· 
sal'C e.Co111.ui i>pori'te uen1lru ren• 
li?.area ritmică a pl'l)duoţlei, [aril 
statlonări sau perturbiirl. Ne 
vo.m preocupa in mai mare mA
su ră de reducerea stocu1ilor su-
pl'nnormative. a cllelluletnor rna
ti!l'iole. apUcind şi respectind cu 
exigenţii principiile noului me
canism econom.ico-Cinanciar. Mo
b!Uza\i de istoricele hotărM ce 
urmeazii să le adopte ConCerlnta 
Nntionalli a partidului. de Ol"ien-
1.ltl'lle şi .indicaţiile c;loosebit de 
preţioase da.te de tovarăşul 

Nicolae Ceauşescu, conclucătorul 

partidului şi statului nostru, ne 
vom inzecl eforlucll~ pentru in
făptui1~a exemplnr.ă, la loU indi
catorii. a planului economic ~ 
anul 1988. 

- Cu convinger.ta că sfnlf'm 
tn ase:ntfmentuL cititorilor r,eufs· 
tel „Presa noastrău, t:ii dorim 
mtti-t, m ult succes, t.s:Jnt ca sar
cf11ilc ce vd T'evl11 să. devinii 1'ea
lira te, vd mulţumim pentru amo
bilitate şi vă o.dresăm dhi îrtimd 
tradiţionalul „La. 111.uLţt ani !" 

Convorblre realizatu de 
t:lena ŞOIMU 
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Ziariştii sînt hotărîti să-şi îmbunătătească 
stilul s1 metodele de muncă 

' 

pentru creşterea calitativă 
a întregii activităţi publicistice 

Telegrama Consiliului Ziariştilor 

Mult iubite şi stimate 

tovarăşe NICOLAE CEAUŞESCU, 

Consiliul ziariştilor, ziari,tii comuniJti, toţi 
lucrăt·orii din presă îşi fac o datorie de con
"iinţă· exprimînd alaşamen•ul revol1.1ţionar b~ 
ţă de magistralul Raport prez~neat Conferi"n· 
ţei Nafionale de tovarăşul Nlcolae Ceauşescu 
- vast şi mobilirator program de muncă 
,i luptă al intregului partid, al întregului 
popo·r. Marile idei şi teze cuprinse in <11nalira 
ştii.nţifică, multilaterală pe. oare, dumneavoas
tră, mult stimate şi iubite tovarăşe Nicolae· 
Ceau1escu, aJr făcut-o stadiului de denoltare 
a soci etăţii româneşti, prospectind cu preci.z:ie 
etapele devenirii socialiste fi comuniste a 
patriei, constituie pentfu to1i lucr~torii din 
presă un program de acţiune revoluţionară 
pentru formarea omului nou, constructor con
JJient a·I noii societăţi. 
.,,Atjionind in spiritul indie11ţlilor şi orientă

ri or dumneavoastră de la intilnirea memora· 
bilă cu cadre de conducere din presa cen· 
tralli vă raportăm, tovarăşe secretar general, 
că am trecut cu hotărire la imbunătăJir-,~ 
5tilului şi metodelor de munc6 pentru cr•J· 
terea calftdtivă a intr.egii adMtăti publicis
tice, pentru înlăturarea neajunsu,ilor din 
presă. Vom trece CIJ mai ~uită hotătire - atp 
cum ne-aţi indicat dumneavoastrei - la ge· 
nerali•are11 convingătoare, sistematică a 
experienţei înaintate, i11cepind cu economia, 
activitatea politico-ideologică, cultuml-edu
cativă. 

Traducind în viaţă indemnul la stimularea 
noului, vom acţiona, in 1piritul Progt:Gmului 

ideologic al partidului, pentru a face bh1• 
cunoscute şi insufite conceptele fi principiile 
socialismului ,tiinlific,. vom. combate poliţiile 
retrograde, atitudinile denigratoare la adresa 
infăptuirilo' titorice ale soci:alismului. 

Puternic i'nsufletiţi de exemplul dumnea
voastră de dăruire rewoluJionară, de nemărgi
nită dragoste fată de ţară, comunÎJtii, toti 
lucrătorii din .Presă vor face totul c.a prin 
scrisul ti actiwtatea lor, in itrinsă legături 
cu viaţo, să contribuie la unirea eforbirilor 
întregului popor pentru înfăptuirea ue,mplr.,ră 
a Programului partidulul de edificare a so
cialismului fi comunismului in scumpa noas
tră patrie. 

Elogiem cu ac•st prilej rolul deosebit al 
tovarăşei Elena Ceau,escu, ·eminent om po· 
litic JÎ savant de larg~ recunoaştere inţema· 
tio"'1lă, in îndrumarea de zi cu zJ a praHi, 
radioului fi televitiunii. 

ln aceste morl)enfe de puternică efenes
cenţă ,patriotică. de mobilia,are eHmplat'ă a 
intr.egului popoJ, in deplină unitat• in iurul 
partidului, al secretarului său general, wă 
asigurăm mult iubite fi stimate tovară,e 
Nicolae Ceau,eJcu, de întreaga adetiune 
par:tinică la hotăririle. Conferinpi Nationale 
şi e1primăm angaj'lmentul 1iariştilor comur 
niJ~ de a transpune in mesaj publicistic viu, 
convingător orientările li sarcinile stabiUte; 
acţionind ca acestea să fie larg cunoscute JÎ 
înfăptuite de tofi cei ce trăiesc şi muncesc pe 
vatra de i.storie JÎ flOUă ctitorie a RomCiniei. 

CONSILIUL ZIARIŞTILOR 
DlJ-1 

REPOBLICA SOCIALISTA ROMANIA 



CONFERINŢA NA'TIONALi A PARTIDULUI 
„So facem astfel incit hotăririle 

Conferinţei Naţionale să dea o per

spectivă largă muncii creatoare a in

tregului nostru popor,. sub con

ducerea partidului nostru comunistJ 

în vederea înfăptuirii neabătute o. 

politîdi interne şi externe , a ridicării 

patriei noastre pe noi culmi, să ducă 

la creşterea forţei materiale şi spiri

tuale, la ridicarea bunăstării genera„ 

le a întregi i naţiuni, la întărirea şi 

mai putern ică a independenţei şi 

su.veranităţii României r" 
NICOLAE CEAUŞESCU 

Mobilizator progriam de acţiune 

pentru continua dezv.Oltar·e a ţării 

I 
si1,irta nonsl11ll co1.1j em
µor:lnfi înscde co slove 
de aur 1n '!ileie ci un. 
n~u şi lmportanL mo
ment ~es(!hlzîit.oi: ele 

lru·~r orizont.ol'l ŞL perspective : cea· 
de a v-a Oonrerinţl Naţio,nală a 
P~rtldu lul Comu.nl.!lt Român. ale 
rut'L'l IU<?rări s-au desf~urnt intre 
H şi lfi dccembrfo 19811. 

Cunferint.l NaţJonală a riartlclulul 
n tlczl;>ălll,ţ rntr-o atmosfe'ră con
l!lructivli, de i11a'ltii exigenţft şi Jees
Ponsabilîtnte, probleme de insem
ni\tntt!. 'ctt'rdl1nalli a1c o;:toduîclr 
noll.!.Lte socialist~ şi, în •acelaşi 
limp, a adoptat îolr·o depllni! uni~ 
Inic hotii.rîrt a cl'iror aplicare vn 
nsîgurn tcnl17.arcn i'n cele m~l bune 
condj\11 A obiectivelor st.abtllle d~ 
.<;:ongi;esul al Xlll·tea al partidului 
llrJvind dezvol·tnrea econom1co-so
cl11l;1, jnflptun•ea Prog11amulul llt:o 
fllurlre a soci,etlWi seciaUSte trn1Hl
lnfot'nl clc~vollat.c şi de t-nnlot:are 
Cc1•mi1 a J't(lmâniei 11prc comunis.m. 

Jn ce1ilrUl atenţiei clelegaţllw· şi 
.lnviln\ ilur 10 luc:rările C€m!ertn~ 
Najronale u partidului, a tuturor 

C()munlştllpr, n int1•ef,!Uluf nOSl.r.u 
popor s·a arlat mar:111tralul Raport 
pre.zenlat de tovarlşul Nloolae 
Cea'uşesc:u, secretar general al p'arll
tlulu.1, preşetllnt·ele Repttblicil, care 
a stat ln baza de2batel'f101· nmpie 
şi ferlilc ce nu avut loc în plen şi 
pc seeţ!Uni, dezbateri ~Bl'e au ·evl
dentJat, o dal-ă mal .. mult1 .~ncre
del'ea cu eor.e oamet111 munc11, făru 
deoset)il•e de naţlonamat.e. dau viaţă 
polllldl interne şi externe -ii . .ParU
dului şi stalului ·nostru. Cei 287 de 
delegati ce şi-.a.u rostit cuvlntul de 
la înaua tl"lb'Unîl a marelui fouum 
comuntst au · subliniat ~aracterul 
pr6grnmaJ.i'c, de excepilonală îo.
!len-i.nălnte 111 Raporu:lui, ~npt'UI că 
el se constituie îotr-o ·excepţionulil 
imalh:.ii u ~tadlulul actual al dez
voltării soclcl:ă~i soci8liste fa Ro
miulla, a dlrec:tmor •de .ac\iune pen
tru pei:fec~lonarea şi continuarel1 
pr<><:etlulul revoh~~J.onar din pat.Ha 
aoastri'I şi, în acelaşi timp, :într-o 
stt'fi1 t1C!ll11 expre..~e u !naltei res
pbnsabllltă\t a c0nduclit.oru1LH partL
dtllul şi sfotulul .nostru peptl.'u d~
llnele soclattsml.lllll î n România, 

pentru afit+'miu.'e:i tol mal .pute11nicA. 
n p1·esllrţiult1i ei in Jume. , 

Ziariştii comunişti , ca de ultmLn
letl toU luerlito1•U !J.•ontului l'l'VStru 
ideologic, V.ild in RnP()rtul .pr'e~en· 
tat ele lovarUşul NiC(llae Ceauşeseir 
lu .Cortrerinţa Naţionalii a p(l.di
dulul un· ·'docu.me:nl de înatcă vn
lo.ru;e teoretk.ă ,şi prac;tlcta fn care 
sfat aplioote cret1tc11:, la ~o.odî\ilJe 
concrete ale ţări! noastre, legitllţiJe 
şi ade·vă.rurile genet'al-valllblle Sle 
sQclnlistnuli.tl ştiintU.ie, ale mat~ia
Jlstnulul dlnlcclic şi d.storlc. Acestu 
evidenţiază ·cu cJeosebiH't p1·egnnnţl 
gin.di rea novatoare, t'evoll.ltionRrl:I a 
sec-relarulttl general . al par~IQ.Ulul, 
concepţia sn pruLuncl ,ştlintl~lcă pl'i
vind obieclilve.te. d~volbârii multi
laterale. a j>alii!jel in etn)ln acLuală, 
rolul hottlritor al parLidulul î n pcr
feeţion11rea organiziirii şi conducc
t·ii sopleUl(ll romilneştî, ·tl tul u1~or 
laluriloL' viei! l economice şi soclă

lt!, irl rfcllca~cn <:alltiiţ)l ş·1 efleie.n
tel lOtl'egli ucti vll:ll I, tn clu~oa:area 
şt tn.făptl.llcea politlcll lnt~ne şJ 

externe a statului nostru socialist: 
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„fn intreoga activitate om pornit şi pornim de Io faptul ca m toate 
sectoarele şi domeniile vieţii economico-sociale partidul trebuie să-şi inde
plineoscă misiunea istorică , să aibă rolul conducător, să asigure unireo 
forţelor întregii noţiun i in înfăptuirea politicii interne şi externe a partidu
lui şi statului nostru". 

Raporlul lo\•ară.şului Nict>ktl' 
Ceauşeşcu tratează dlni.r-o perspec
tivă riguros ş1lln\Uică $.i dintr-o 
vl?.iune pr ofund creatoare o pru
blemallcl1 ce pri ve11te înu·eng11 ac
livilate a partidului şi statului nos
tru in etapa acluaJA, st.ablllnd cu 
limpezime coordonatele definitorii 
pe care lrebule să se înscrie \ara 
noastră în anii următorl în \•ede.l·en 
inCăp1ulrii .culezthoat1elor .obiective 
ale vlilo·i:ului el socialist şi comu
nist. El cons li I Uie pentru toţi co
muniştii, pentru lo~i cetăţenii pa
triei, şi cu atit mai mult pentru 
cei ungaja(i ln vasta operă de !Au
rire a omului nou. un inepuizabil 
tezaur de loel şi cuncepte, de a
precle1•i şi concluzii de mare Yt'I· 
lonre principială şi practică . Esle 
cu adevărat Impresionant tabloul 
c\'Ocator pe care secrelarul genernl 
ni partidului ii Cace marllor el:ipt 
ale construcpei socialiste in Româ
nia, slnletliin~l cu fCll'ţa de suge~
tle ce-l este Pl'Ql)rle grandlo~ele 
inCUptui1·J dobindite de poporul rc1-
mân în anii socinllsmulai, Jndeo
sebl in perioada Inaugurală de 
Congresul 81 JX-lea, care a intrat 
detlnitlv in conşlilnia noasMI prin 
deschlde1·Ue cl'entonre de npu:'I 11:
IQ1•ie, de amplii stl·ategle de rldl
car1.> a ţării pe noi culmi de pro
gres şi clvlllzatle. Marile realizări 
oblfnute in dezvollnrea for\elor de 
producţie. istoricele prefaceri din 
.socie~tea romf1ncascli cărora le-am 
rost ŞI le Sintem Cl'Onicarj fideli, 
confirma cu 'Iliric Juste\ea pollţlcll 
partidul ul nostru· de alocare n unei 
pârti insemnale din venitul na\io· 
nai pentru deZ\'Ollnren economico
socială multllaterulu a tării, subll· 
niind tr.>1odată impe1·ativul întări
rii ncconteni le a p.roprle.tătil so
cialiste de stal şi c()operatlste, creş
terea răspunderii colecUvelo1· de 
vnmenl al muncii - în calitaleo 101· 
de proprietari, producători şi be
ne!lclarf - raiă d~ gosp1.>dărlrea 
avuUel naţionale. 

De la î.năltlmea drumulµ,! pe cure 
l-am străbătut pin~ acum, pe ie
mella lraînlcă, de nC!cllntlt. n unl
lll\11 de gind, de acţiune şi de vu
inţd a luturor oamenilor muncii in 
jurul partidului, ni secretarului sl\u 
geheral. se paate spune cu tont:\ 
ce.rtitucl inea că flomanfe dispune de 
tot ceea ce este nevoie pent11u u in
tra intr-o noun eLupă de d<!'zvol
lnre Istorică. „Acum Romllnla sr alltl. 
într-o ela pl hotlriloa:rc - sub li nin 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu - , în 
l az.a supuiuară a fdurlril socictli.lil 
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socialiste muUihateral dczvollate şi 
creării oondlµ Uor pentru trece:rca 
la edificarea soclel il.111 comunish-. 
ln realizarea acestul obiectiv. con
form hotllrîrflor C-Ongrcs'ului al 
XlD- lca aJ 1>arlitlulu.i, pină in 1990. 
ţara noasfrii trebuie si depăşească 
s tadiul de ţară soclaJilltA i n curs 
d.e duvoltare şi să treacă la un 
stadl t.t nou, su perior - cel d e tarii 
socialistă m ediu de~voltată ". 

De more valoare Ştiln\ll'ică este 
relevnreu în cupl'lnsul Raportului. 
cu deo.<;ebitli clarHule, a lezcl cu 
privire la nplic.area creatoare a le
gituţllor generale şi principiilor so
cialisrnuh1i ştiinl1Cic la ;real.it.âtil r! 
din flecnre ~ară, plecindu-se de ln 
lde~a c4i nu exis~ă şi nu poate exis
ta un model unic in eonslruclla 
socialismului. ,,tn lot ceea ce vom 
face - nrâta tovarăşul Nicolne 
Ceuuşescu - ' 'om avea permanent 
in vede.r e el trebuie să realizim 
in cele mal bune condltli, în forma 
<;ea mal buru\ şi u 1nană, şocietnlc;i. 
soc.iallstă , care asl1rurli bunăstarea 
tiecirel naUunl". ln ucelaşl conte.-cl 
se înscriu şi aprecierile seccetarulul 
general aJ t><•rliclului privind esen1a 
democrn\ lel noaslre munci 1oreşll 
revoluţionare. moduli tă~lle de rea
lizare ulc acestelu, perliecţionarna 
sistemului de conducel'e şi planrn
care, dezvoltarea conşlien lil, lab11-
ricmslt o tuturor sectoarelor de nc:
Uvilnte P<? baza planului naţional u
nic - t<iale procese complc.-.:e. în care 
rc>hll şi rancliile stntul1.1i ~ per
focţionenl'<ti continuu. De as.erocneu. 
sini combu1ute co1wlngâtoi; acell.l 
•>pinii ~trivlt ·cărllra reglementa
rea pi,:o~tem~lor dtMvnllarii econo
m.ico-soCiatc ar putm1 fi lăsată nu
mai pe seanHt legii rorerii şi o{er-
1~1. a legilor plel:cl, rculilăţlle de
mons1rind că nu se pnotc n!:lig1,11:a 
progresul prlo oşu-zlsul socialism 
de piaţă. 

Si cu acest prilej. de la inal1u 
tribunii a Cl)nferln\el Na\ionale ll 
parUdul ul, l ova r ft ş u I Nicolae 
Ceauşescu a reliefat neccsllnten in
t.arlrll nec;ontenlte n r1J.iuluj condu
cător ul porlid.uluJ comunlsl, trn o 
legilatc nbiecUvă a procesului de 
innolre revc1lu\ionară a soclelăţll 
n(laSlrc. El. Partidul. este centrul 
vi tal in jurul căruia i::ravllează as
lli·zl înll'<'nga .soc.ietule, se string 
cne.rglile şi · inllln'llwlc mt1selur d l' 
oameni ol muncii. El, PurtiduJ. 
uneşte şi organizl!azfl acllvitnlca 
întregului popor in infăpluirea ma
rilor ~ibieclive de de7.w11lare eco
nomico- socialu n \llrl I. Este de marc 

aclualltnle in acesl context ~ 
în care secretar.ul general al p 
dulul defineşte menirea ncllvistUl 
de partid. 1111' ziaristul este un a 
v1$L de par1 ici : „Pentru ·a fi r 
luţjonar. a l i rc.volutlonar de 
fes.ie, acUvlshtl de partld şl de 
trebuie să fle 'întotdeauna rata 
a i.ndepllnl orice m.Islune 
unde i-o cere parlldul, iara. 
porul, de a pune mal presus 
toate interesele genei;ale ale 
Usmulul, ale poporului. ale 
penden~ei şi suveranitiţll 
nici ". 

Pentru lucrătorii din presă, 
tru 101! gazetarri prezin~ o 
însemnătate dlreeţrnc p1:rnclpale 
nc\iun(! fo)·tnulate de 11;iv 
'Nh:olae Ceauşescu pentru imb 
tăllrea ac1lvllăţll ideologice, 
tico-educatlve, materiaJlst-ştllnţl 
a oamenilor muncU. Expres.le a 
dlrli mozoLlce şi acţiunii sale 
secvent revoluUonare. nce!ltca 
s'int ctUilu:ti1 Sl ind1•umar In 
vllatea nvaslrii <le zi cu zi, aJutra
du-ne ~i• 11ct lpnlim mill cr,tpcrel, 
mai multă eDclen\i\ pentru .murf.. 
ren unei noi conş.tilnte, a unei ~ 
sonnlită\I umane în deplinu COJr
cordnnVI cu url~le progre,se i1e 
.tumll de nstlizi. Ne ajut!\, de alt-: 
mmlea, să ne S'porim contrlbQCla 
Io modehu·en unul om nou, anlimit 
de un puternic spirit 1-ev1llu\l~, 
de luptit şi abnegaţie. patriot i 
c:irnt, mereu la datorie, mindru 
a ti <.>elă\can al Romanici snclal 
Anall?.a profundă ,şi mut~llaţera 
pe cure o rnce secretarul' general 
pnrtlclulul nc1lvită(il p01itîco-ld 
1.ugice şi cultural-educative, Id 
şi tezele ce le formulează a 
că ne aflllm ·in faţn unei adev 
stralegll ele accelerare a ridl 
c1,1n!inue a conştlln~el rt!VOlil\IO 
fi comunişlllor, a tuturor QomenU 
muncii. ,,ln noua etapil a de•:s; 
tllrii sociclilţll româneşti - a 
t ovarăşu l Nicolae Ceauşescu -
numai el nu se dimlnueazl imPol'
tanta a.c tlvlh\lil ldeologlce, e1i, dllM 
11o trivă. ea se a.ccentue!'d , 1 devlM 
tol mai importantă". Apare, ~ 
necesarii desfăşurarea unei mund 
lut mni nctive, pe.rseverente. dina
mice şi ferme pentru înliiturard 
rl'tmînerilor in urmă în aceal ~ 
meniu, compnrallv cu cel al deZ
vulfăl'ii fot'\elor de pro<.lucţie, pell• 
11'1.1 rii;11curca conştl!nlel Sl)Ciallste. 
n patriotismului oamenilo1· muncll, 
in primul rind ol tinerelului, peD-' 
Iru nfirmnreo in vinlă, cu tot mal 
m11J1ă putere, a splrllulul revolU• 



l il•nar. 101' in ncem1to 1lrlvln\(1 mlj
lom:el1)r c.lt.- 1nformu11! in miwi -
prC'(lt şi roclioh:lcvi1.iunca - ll' 1 c•
Yin '' mure r(L'tpund<'t'C, un 1 ul 
l••dl le amportunt fiind chemate -
ru,n cum subllnln :-ec1·C'turul genel'ltl 
ul purt11.lulu1 - ,să ctcsrl\şonrc per
manent o a cUvltnte lntens:l pentru 
cunoll'jtcrca I inJl'll'1c r t>a Justd .i 

politicii partidului de t-At rc to\i 
oamenii muncii, 11cntru inr41>tulrcn 
botărirllor de partid, n legilor 
\:1rll". 

Splntul rt•volulhJ11t1r tn•buil' l>il 
se mnnl!estc, iru;(I, nu h:nrellc l'i 
prodlc:, e l ""J'lrlminclu-~~ ln 1nallo 
rc,ţpons11blllt:1lc cu 1·11rl.' Cil'enrl' r11-
munlst, fiecare om ni mt11\l'i1 iş1 
intlt•plinl'$(e 'iUl'clnill' lnl'n•dln\nlc• 
AcNlsl u IOSl'lltnllfl n lnillln cu t'C•U· 
sec:\•cmţ1'1 rwntr1,1 •1rlrmure11 nttulul. 11 
ceea cc oste innlntot, pc:nt1·u r~'":>· 
pingt!l'CO ll lol Cef..'U cw e IOVCl·h1 t. 
pcnh·u tnrnptul rcn neub;ltuti1 a 
pnnclplllor elicii şi cch1l1)\11 so· 
cinltslc. Se 1mpunc, rvldent, r.i'I fo 
ccm mal muli dccll pinii acum 
PCnlru educarl.'o uumcnllur. indco
l>cb1 a gcnernttc1 llncrt!, in :.plri
\UI palnolls11lUIUJ. al minclrlcl de a 
CI celâ\c1t i ru Rum<inlcl :.uclalls\e, al 
utitucUmt inraint..1le faţi.\ ele muncă, 
penlru coml.Jalcrcn 1n.an1tcstât it ... r d.! 
1;aslv1tatc ~I consumnturlsm. de im
bo!(.Hirc ~· cu:.mupolitLvn. a ui
t.Jr 11um1re~1: ... 1 :.tn'l1nc :.ocleLl\1i 
nu::is tre. A vt'tn 1)<.'n lru acea:. ta la 
lndcmtn~ Idei, 1c1.c şi concepte dl' 
nl!lre tncărcălurii ldeutlc<'l in Pro
grumul portldulul. in Programul 
Ideologic, ln hottiririle congreselor. 
contcrln\elor şi plenorclor. în uJte 
ducumenl<.' de porlld. Este marelt! 
meri t ol lo\•tirâ&ulul Nlcolnc 
Ceauşescu dt> o ne fi dol o pers
pecu vA ciorii cit> de1.vollare o socie
lu\h socioll:.te, inlemelalli pe Lra
dithlc şi vnlorlle puporulul nostru, 

pt nflrmuren spirilului crcnru1 . 1•e
\'vlu1tonor, pe tullivarca clroguslcl 
fnln de pHrlid şi pop1•r, Co\ F• JL 
J>Jlria soclollstil 

Cu mnl multă fermitate M' impu-
11 \• ~li combntcm propugundn de 
p('Stc: hol11re. duşmănimslt. t·arc t11.?-
111~n·n2ă orindulreu ncinstni <;11cia
lis1ă, marUe ei infUptu1rt şi. in nu
mele nş<1-numllelnr dreptul'i oii.' 
omului, desJ,i.~onrn 11 lnlcnlli1 actl
vllnte de l'fJl'Upert•, de cumpărt1rt" 
mal 1dcs :1 unor cadre tchniCt'. ur
miirlnd să le dczruclăclne-1.c din -.-.1-
ll'u :.trâmt.şe:inră •• Trebuit' sa re • 
1>ingtm cu m a i multii holărire - ~ I 
11r<'!i ll. rudloul. te leviziunea tr('bulr 
să c1c- nHL'l le a l'l'Us ll\ a utlvltnlc t•a r•• 
- i ii rond - $t1blJ11la lovur(1~ul 
Niculae Cc-auşescu - urmllrcştc s1\ 
rupă oamenii de ţară, s:l-1 ins tT31-
oeze. li-1 1mnl1 in senil<•lul uurloru 
t'arc vur s i\ cxplonfoze muncn i,i 
intcliiienta l or". 
Rnpor~ul prczcnla1 de lovarf,işul 

Xic:olae Ceauşescu inut·rnează piu·tJ
dul ~I popor ul cu 1mcnlări clUl'e, ele 
largii pt?rspectlvi1 şl în cc prlvl'şlc 
problemele fundamentule, conţinutul 
şi I.răsăturile epocii contemporane. 
Se relevli. inaiole de toate!. necesi
tatea unei nbord!Jri noi a prnble
mclor cardinale ce con!runUi ome
nirea. î n pr imul rind cele nlc pf'1cli 
ş1 războiului, in condl\llle erei nu
cie;;rc. Sint ttCl rmate dln nou cu 
putere principiile ce trebuie să 
stea La temelia rela~illor dintre sta
te, principalele dlrec\il d<! nctlunr 
1lc \ăril noastre în vederen edifi
cării unei lum i m al d l'Cple şi mal 
bunt.•, fără nrme şi ruzbonle, a p:'l
cll şi col>peri'lrli intre popoare. S-a 
reanrmnt hotArirea RomunleJ de n 
sprijini aci lunile şi lni~loll\!clC' cnro 
Cavot'l~a.tl\ :.01u11unarca paşnică, 
pe calu poLi li că. n prot)'Jomf..'lor e
xJstcnfo in diferite regiuni ale lu-

mii, n \l'fntlu-c:e fn vt>dere lnll!reselc> 
plicii şi securltl1\ii tuturor statl-lor, 
ale !lecllrc-l na\lunl. S-n c\idenţjal 
lmportontu găsirii unor sulutll n.•
c1pruc ncccptubilc in problemele l'

cnn11mlc1: - inclusiv in cca a dnto
riilor t.' "'"rne de()SE'blt de mari al(' 
\llrilor în curs d" dez\•oltar~ -
cnre sfi deschidă cnJea lichiduri1 
suudez\•olli1ril, a renllzării nou or
clln1 et•()nomlcc mondial!.'. Secretarul 
i:enernl ni partidului n ostru şl-u 
l·'Cprlmnt. in lncheteren maglslrnlei 
'ule c>.puneri, deplina încredere cll 
luptu unită :i pupoarelor din Eu
ropa şi clin inlreawl lume poale să 
determine <> c;chlinbnre R cw'Sului 
C\'Cnlm enlelu1·, Pr>llle sa dea u per:.
pecllvli c1111·1't in soluţionarea mari
lor probleme l't? cunfruntti •)meni• 
t·en C!Ontemporantl. 

AJ;Jaclar, pe m asn noasl.ră ele lu
v1·u, P<' mnsu de lucru a in lrcgii 
1:;r1 se uOii Ruportul prczenl nt d<! 
1'lvordşut Nicolae Cenuşescu, cele
lalte documcnle adoptate de Con
rer1n1:1 Na(lonalfi - un program 
t·l;ir şi ml.)blllzator de ac\iunc, de 
muncă ş1 luptă revnluilonn1·ii, i o 
concordun\i\ cu Imperativele (undo
menwle ale epocll pe care o t r illm. 
D:llorlo supremă a llecltruia dintre 
noi eslc acum de a acţionu cu ade
vl•rnll 7.lnr!ştl comunişll, insu!le
t ill de spirit revoluţionar. de holli
rirca de a l'nce totul pentru cn 
uccsl program sa devină realitate. 
Sit dăm prin Caplele noastre de zl 
cu ~I r[LSpunsurl conc1·ete vlbrantl'
lor chemări ale secretarului gener:il 
ni partid ului , tovarăşul Nicolae 
Cl!nuşescu, sll ne consacrăm intren
~u putere- de muncă şi capacitate 
creatoare inrtlptu[rli exemplare n 
prJJlllcU p t1 rUdului şi sL:>tulul, în-

tăririi indcpend~nţel şi suveranW'l
tli Romilniel socialiste ! 
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ACTIVITATEA IDEOLOGICĂ, POLlllCO~EDUCATl~.i~ 
DE DEZVOLI ARE A CONŞTIINŢEI SOCIALISTE 
SI ÎNTĂRIRE A SPIRITULUI REVOLUŢIONAR, 
' 
DE FORMARE A OMULUI NOU,, ÎNAINTA t -

CONSTRUCT;OR CONSl lENI SI DEVOTAT 
' ' A ·A 

AL SOCIALISMULUI SI COMUNISMUl UI IN ROMANIA 
' ln întreaga activitate de construcţie socialistă un 

rol de lnsem.nătote deosebită o avut întotdeauna actl· 
vltoteo ideologică, iJ>Olitko·educotivă. Generaţia cevo· 
l uţiei de eJiberore soc ială 'i .noţională, a revoluţiei şi 
construcţiei socialiste 'i' i aminteJ{e bine ispiritul de 
sacrificiu, de obnego\ie ol tcomun~llilor, ol revoluţio· 
norUor, otil in anii ilegolltăţii, cit ~i în anii cuceririi 
p.u1erii politice, in ionii grei o i construcţiei socialiste. 
Putem spune ca, intr·odevăr, activitatea ideologică, 
pollticâ, educativă o avut un rol de i~emnătale deo· 
sebită, o constltuit o adevărată forţă motrice jn 
unirea eforturilor întregului popor pe colea construc· 
ţiei -socialiste. Pe această cole !f>Oporul nostru o lnvins 
multe greutăţi, cu incrtdereo. deplina jn juste\eo -ţou· 
iei sale, in victoria socialismului. Şi viaţo o demonstrai 
cu putere că. ~eptările, speronţele poporului nostru 
s~ou împlinii. Am obţinut succese remorcabile. Citeo· 
dotă, unii uită ce greutăţi ou fost lnvinse. Astă1i s-au 
asigurat asemenea condiţii de muncă şi de viaţă care 
nici nu puteau fi bănuite cu citeva decenii in urmă. 

ln ocelC!Ji timp, trebuie să spunem că s·o creat iJ 
o anumită stare de, lucruri care o diminuat spiritul) 
de obne.goţie şi sacrificiu. S·o ajuns Io o anumită 
outomu~umlre. Sini unii care ginde,sc că acum avem 
o asemenea situo\le lndt nu mol este necesar spl, 
ritul de sacrificiu, s piritul revolullonar. Au apărut, din 
pâcote, 1thiar unele 1endinţe de îmbogăţire şi alte ma· 
nifest<iri străine etic ii şi echităţii socialiste, spil}tului 
revoluţionor. 

sub c~taa ncncroustthr i<ltt şi tc1t 

S·a.r putea spune că s•a ajuns Io o anumită rinlle 
nere în urmă o nivelului ideologic, politic şi educotlt 
faţă de cel al de1voltărli forţelor de producţie, Iii 
societăţii noastre in general. Aceasta se poate datora,. 
in porte, atit preocuparllor intense de dezvoltare· Cf 
forţelor de producţie ln toate sectoarele economiei 
naţionale, dar şi unei anumite negl ijări o activit6fll 
politico· ideologice. 

Este necesar să analizăm, cu toată serio~ 
această stare de lucruri, sci tragem conclu.rllle COtMO 
punzătoare şi să trecem cu hotârire lq imbunăt~ 
octlvltâţli poritico·educotive, la ridicarea nivelului ~ 
logic ol partidului şi, in primul rind, al cadrelor dt 
partid, 

Trebuie să nu uităm nici .un moment cei, pentru • 
asigura înfăptuirea P·rogramului partidului, inointclNa 
spre comunism, este nece.sară dezvoltarea puternici 
a conttii nţei revoluţionare, ridicarea continuă a n.._., 
lului politico·ideologic, o con,tiinţei socialiste a co! 
munlştilor, o tuturor oamenilor muncii. 

ln noua etapa a deivoltăTii societăţii romăneftl nu 
numai că nu se dim.inu~ză importanţo aciivităţU kMo
logice, ci, dimpotrivă, ea se accentuează şi dewlne 
tot mal importanto. 

Problemele complexe pe care le rid ică uriQf•le 
transformări care ou loc in ţara noastră t i în lumeo 
contemporană cer un larg, orizont ideologic ' i poUtlc. 
o înţelegere şi cunoa~ere temeinică o legilor gene• 
role ole deivoltării sociale, a interdependenţei dlntte 

uit c1puncrii l)fOUfdffiOtiCt d IO\'OfitŞUllli Slf OLU cuuscscu 

superior de dezvoltare. P m!Udui., 
poporul se nLlă tn !.aţa unul p~ 
grnm ce pune slritlucll în valoare 
inestfmabrtul ~eza.ur de gînt;!Lre ~ 
clal~polllică şi ei;.'Perien\,ă revol11• 
\iomidl acumulat <le peste alnal 
cl~cenii şi Jumătate de t'evoluţlona• 
1'u1 comunilit cnre. ridicat de islO
rJc in fruntea na~hmi1. uneşte e• 
xemrJlor, prin gind şi raptu, l u$ 
peni ru prosperitatea pnlrlel <:u cea 
pentru progres soci:il şi pnce fn ln• 
lrengn lume. Lo\•art1şul NJcolae 
Ceauşescu. 

Ziâriştii comunişti se angajează să transpună 
. in mesaj viu, convingător, or ientăr ile şi sarcinile 
stabilite la Conferinţa ~aţională a partidului 

Cuvinrul tovoră~ulul ION MITRAN. 

Magistral cl(lcument pollticn-
l<leologlc ce va in tiuei puternic 
mersul înainte al pall"ici. R npo1•tul 
la actualul .forum no\lonaJ al pud.I-

redaclot·şef ol ziarului „SCI NTEIA" 

ciulul exnminea~ multl1:ileral şi 
dcri neşl<:> Ştiinţj!lc c t;\pele îi.'torice 
ale conRtrltcUei nonslt·p i11Jciallst1:1, 
perspe>ctivn I.recerii Io un sta(liu 

'rezeii: ele inal LU voi oare 'lt!etretl· 
vii şl pracţicii, orientărlle clare oe 
s~ desprind pentru toale domenUle 
\'ieUI ec:onomlC!o-sl'lciale, cuprinz8. 
toon~u cttracter.izare a proceselor 
t·1m1radicioril din lumeo c~:mtern• 
puran f1 oglindesc expresiv 01•l1ina-



diferite}e fenomene, otit pe pion najlonal, cit $• 1n· 
ternoţional. 

ln nouo etapă a revolujlei se cere, in toate domtt· 
niile de activitate, un ,1 moi pute~nic spirit revolu· 
1ionor, de luptă şi obnegotie, să se pună pe primul 
pion infăptuirpa neobătută o prlnciplllar eticii ~i echi· 
toţii socialiste. Comuni, tli, revoluţionarii trebuie sâ 
pună moi presu,s de toate interese]• generale ale so
cietăţii, interesele întregii noastre noţ i uni I 
Aş dori să repet d in nou unele versuri ole poetului 

George Co1buc, in core se Sl)Une că : 

Cei ce se luptă murmurind, 
Oe s•ar lupto ,1 in primul rind, 
El tot otit de bunf ne por, 
Co orişicare Io' fugar I 
Murmurul ati 11 ori,icind, 
E plinset in zodor I 
(Aplauze puternice, prelungite). 

Lo bazo întregii octivltătl ideologice $Î' palitlco~edu· 
colive t1ebuie să steo Programul partidului Ji Progro· 
mul ideologic, core reprezinta conceptio ,mnţilică, 
moterloJlst·dialectică a Partidului Comunist Român, 
precum Jl hotărirlle congreselor, conferi nţelor ,1 ple· 
narelor Comitetului Central ol partidului, alte docu· 
mente ale partidului nostru, \precum JI principiile r~ 
voluţlonore ole socialismului Jtl inţilic. 

Se impune o intensă activitate de propagandă, po· 
litică, culturală pentru ridicarea conJtiin\ei revolu· 
!ionare a tuturor oamenilor muncii I 

ln acest sens, un rol important ii au toate mijloacele 
de informare 'i n masă - presa, rodiotelevillunea - care 
trebuie să desfă,oore permanent o activitate intensă 
pentru cunocqtereo şi înţelegerea justă o polit icii 
partidului de către toţi oom&nii muncii, pentru infâp·· 
Iuireo hotăririlor de partid, a legilor ţârii . 

Trebuie să perfectlonâm odMtateo organizaţiilor de 
masă $1 obşteJti. Să facem astfel incit cosele de cui· 
tură, cluburile, teatrele 1i alte unUă\i de cultură să 
albă un rol tot mol ocliv in intreogo denoltore o 
conJliinţei revoluţionare •o oomenllof muncii. Să osi· 
gurăm co Festivalul noţional ,;Cinlareo României" -~ 
core reprezintă un puternic codru de manifestare a 
spiritului creator d in toate domeniile - să cuprinder 
toate laturile activităţii, punind in valoare creoţio şti· 
inlllicâ, tehnică ,1 cu lturală, geniul creator al po· 
porului. 

Uniunile de creaţie trebuie să se angajeze cu moi 
multă hotârire ln octlvitateo de făurire o noi opere, 
cu înalt 'Contlnut polrlotic ti revoluţionar, care sa con· 

tribule Io afirmarea convingerilor inolntate, comuniste, 
Io form01eo şi educarea omului nou al societăţii 
noastre socialiste. Este necesor so se realiune rno91 
multe ' i mol bune romane, poe all, piese de teatruJ' 
lucrări care să redea, in forme diler:te, uriaşo acti· 
vitale creatoare a poporului noslru, să con.stltuie o 
puternică forţă de dinamizare o octivitălli întregii no· · 
ţ luni. Avem nevoie de noi t i noi cintece revoluţionare 
şi patriotice care să oglindească noua etapă de du· 
vollore sociolistâ a pairiei noastre. 

ln general, trebuie co în întreaga octivilote politico· 
educativă sa deivoltăm putemk sant lmentul de dro• 
goste lată de socialism, Iolă de partidul nostru comu· 
nlst, loţă 1de >popor, faţă de ,patrie I (Aplouze şi urole 
pulernlce, prelungTte ; se sc:mdeoză „Ceouşescu -
P.C R. I", „Ceou~escu şi poporul I"), 

Cred 1tă este necesar sa luăm o atitudine mai fermă 
faţă de propaganda de peste hotore, care, în numele 
aşa·riselor drepturi ale omului, desfăJoară o activi· 
tole intensă de corupere, de cumpârore, îndeosebi o 
unor cadre tehnice, de furt al inteligenţei, cum se 
numeşte astăz i pe pion internaţiona l. Trebuie să ras· 
pingem cu moi multă hotărire - ,1 preso, radioul, te· 
leviriuneo trebuie să demaşte oce<istă activitate -
care, ln fond, urmăreJ!e să rupă oamenii de ţară, 
să-i instrâine~e, să·i punâ în serviciul acelora care vor 
sa exploateze munco şl intellgenţa lor. Nu aceasta 
reprezintă dreptul omului, ci dreptul omului este drep· 
tul la muncă, Io invătătură, Io locuinţă, dreptul de o 
fi pe deplin stăpin şi liber i n ţara lui. Poporul roman 
nu o părăsit niciodată pămintul pe care S"'O nmcut. 
Aici, de mol bine de 2000 de ani, inointofll noftri 
ou indurat multe greutăţi, dor le·ou invlns, nu s ·au 
plins de greutăl l, ou luptat să·JI făurească noţiunea, 
un stol unitar. 

Aici este locul fiecărui cetăţean roman, fără nici un 
fel de deo1ebire I (Aplauze puternice, prelungite : se 
scandează „Ceo~escu şl poporul 1•, „Ceousescu, 
Român)o - stimo noastră ~i mindro I") 

Educatlo patriotică constituie o porte imeporobllă 
o dezvoltării constructiei 'socialiste, o fofmărll omului 
nou. Să sădim in conftlinţo. oamenllor muncii, a tine· 
retutui potriel nooslre sentimentul mindrieJ de a fi 
cetăţeni a i României socialiste, de o fi partidponţi 
activi Io realizarea celei moi drepte societăţi din lume, 
de o 11 permanent Io •datorie, de o servi, in orice im· 
prejurări , poporul, pairia, Independenţo şi suverani· 
lalea României I (Aplovze şi urole puternice, preluo· 
gite ; se soondeolă „Vom munci ~I vom foplo - ţar<1 
a vom lnălţo I"). 

(Din Raportul prezentat de tovoroşul Nicolo<? Coouşescu Io Conferinţo Najlorialo o partidului - copltolvl VI) 

la gindire reallslA, revoluU•marA. 
cursul novator neîntrerupt cc ca
rncterizează şi cAllluzesc de pc:;lc 
două decenii acllvllalea conslruch
\•6 l umultl.!oasă a parUcţulul sl po
porul ul. Raporlul ne nrată cu lim
pezime că pe drumul continullA.\h 
re\'olu\lonare, fiecare etapă, fiecare 
stadiu istoric Impun o nouă ~lntc-
1.l't intre teorie şi prncUcli. slm~ura 
ln mlisură să surprindă dinamicn 
transformărilor, sl\ despartă cu 
~oirll revoluţionar noul de vechi şi 
stl asigure înn!nlnrea sncletii\il. 
inalntnre dlalecllcn insoin11. obicc
lh·, de noi fenomene şi procese•. 
cnre pun noi probleme. S.tudiercn 
sl Pvaluarea lor permanenti. reprc
'lsntu o fun<:\lc orgnnicl\ a conduce
rii politice, n \'icţll ldet>loglce, una 
drn premisele majore, care conCerC1 

noii otînd uh'i perspectivă. vllullla
tc, el'lclenţă. Sub a.'iemenea au.-.pt. 
cil, tot ceea cc s-a realiza~ de h• 
istoricul Congres al IX-iea a câ
pătat reliel durnbil allt în pl::in 
rnorelico-ideologlc, cil şi prncllc:, 
nslgurind elaborarea şi Lrecerea la 
infaptulrca slrulegie1 cdlrlcării so
cietli \11 soclallsle multilateral dcz
\'Clllale. 

şi orientarea tovarăşei Elena 
CeaUŞescu, eminentă personalitate 
pollllcă, a clini prodigioasii actl
' 'llate se r~Ileclă di n plin in infl„. 
rlrt>a ştiin\ei , Jnvlilărninlului şi cul
turii L'Omâncşll. in preocaparea ne
obosită pentru fnCAptulrea polilicii 
interne ~i externe a parlidulul şi 
s lnlului nostru. 

In acest cadru, are o dcoseblll 
scmnlflcn(ic upreclerea novatoare n 
condu.cerii partidului cu privire lu 
rlri?asca ingemănorc dlnlre şllin\ I\ 
şi sociaUsm, ln inepuiznbllul po
tcn1lnl al ştllnlel şi culturii , ul cu
ceririlor paşnice ale 1·evoluţicl teh
nico-ştHoţificc conlcmporaoc. A
plicarea unei asemenea concl'Plil 
umaniste de largă deschidere bene. 
flciaw delermlnanl de conlrlbu\in 

Cum inlre dcz\•ollarea economl
co-socialli şi ocUvltalea ideologico
educativă există o relatie dialecti
cii, este evldentil deosebita Jmpor
tanlll n acc~nlulul pus şi de la 
inntta tribună n Conferin,\ei Nnţlo· 
note, cu exemplarii principlautalc, 
cu ~verA dar indrcptlilih1 exigen
tu. pe imbunl\lălirca radlcalA a 
muncii ln toate domeniile, pe n
ClrmaTea spirilului de partid ca le
gitate a dezvollării revoluţionnl·e. 
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„Trebuie să acţionăm cu toată hotărîrec pentru creşterea răspunderii 
şi a rolului fiecărei organizaţii de partid, ale fiecărui organ de partid în buna 
organi:rare şi conducere o întregii activităţi. Să pornim permanent de Io fap 
tul că rol ul conducător al partidului nu reprezintă o noţiune abstractă, ci 
trebuie să se mate rializeze în felul de muncă al organiroţiilor de partid, al 
fiecărui comunist''. 

A~a cum se c1mi.t.ntă cu exactitate 
in Roport „s-u a1uns la o anumllA 
raminere în urmii n nh•elului lrl~o
loglc, ppllllc ~) educai j\· rat,t! de cel 
al dczvoltiirn foqelor ~te prC\duc
t lc" - cirilică <'I! prlveş{e în mod 
dh·ecl şi rnljl1>accle de inft'rm:m,? 
fn masă. caclrcfo d~ <'onducere cllt1 
ace.:.t domeniu. tn ce priveşte .:ia
rul ,,Sclnleiil", rn organ de pre:;I\ 
al Comttelul1,1I Cenţ.rtlJ, l:.reb1,1ic sa 
acti<>n4m pentru n depăşi mai hn
lâril o s erie de neajunsuri prh•lnd 
insuficienta cunonşlere a \'ieill. 
perpetuarea unui spirit funct!on~
resc-blrncratk. lrat.area superficia
l ă a unor teme snu ::ibsentn allorn, 
slnbn ref'lectare n problem~tfcil !'11-
lulul şi m etQdelor de muncii din 
dlCerite sectoare. Avem nml·I inda
torirl fată de gcnernllz:area convln
glUoare. sislematlcă a e..-cperlen\ci 
lnninlote, incepind, desigur. cu eco
nom ia, cu munca pollUco-organiim
torlcă (le parUrl, fără a intelege n
cMslla ca diminuare n .spfriLulut 
cr!Uc. analitic, ci, dim}!lf.llrlvă, a
bordind cu fermltnle şi curuj nea· 
junsurlle din orice domeniu. cum 
au cerut. T.ilele trecute cac:lreJor d~ 
conducere din pres!I. mult stimate 
lovară,şc secretar general, Intele
ccm cl! este u1'1a din sarcinile ele 
răspundere ale presei de a conlri
bul la lichidarea menlalităUlor de 
automultumlre, a atitudinii celor 
care, ferindu-se de critică, vor so 
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ne cnn~ingă - şi dm pi'lcale une-
1ri nu l'CUŞît - di propriii~ lor 
n~junsuri , ar n aşa-zlse „secrctr 
de 1Jroductle", pe coru \\.' ,,apâ1•â" 
inni xtrnşnlţ declt pc «!!lt• ;11levll
role. 

Purnlntl de ln P rogrnmul id~11li 1-
gfc al parlldului, vom a<'Uona. p er -• 
:ieverent pentru stimularea n'>ulul, 
a clezbrtlt!rilnr tle Ide!, pl'lilr u :1 
conll'lbui ln clnriricaref\ ln m~e n 
tezeln1·. n conceptelor şi prlndpilJur 
socialismu lui ştiinti!Ic In nccL"lŞI 
Ump. vom !mări car11clerul "ren
si\• rntft de orice. pnzllii retrograde. 
reaclJonurc, venite din nfnrn, un~
le de o vb'ule.ntă fnrfi precedent, 
răbufni rl ole an'lleomuni.'lmulul ln
t-etinntlonal, dl ntoldeauna gata sfi 
denigreze tnfăpiulrl Istorice ale 
noii orinrJulrl. Vom asigura fnscrt14-
rea m al pregnanlă a publicisticii 
româneşti in d ialogul conslrucliv 
şi con!run lările de Idei specifici:
epoclt conLempMane. Ih accsl. sen~, 
ne vom p1·eocupil asa cum a1i ce
rul ca presa, loale rnljloacele noM
h:e de lnrormare sâ-sl aducă con
tributla şi să dezvfllte colaborare;, 
cu presa şl mîjloacele de informare 
in masil din alte stale oenlru 11 de· 
termion şi pe acei cfu•orn le e len
mâ de pace să me.a1•gfi spre pace, 
spre dezarmare clecUvil. reală. 

Referindu-se la tezele din Ra
port prh·fnd locul şi rolul m1_şcărll 

tumunilite şi munciloreşli in ~ 
r<inlemporam1, necesaro snlid~ 
tale a luLuror fortelot· progr~ 
vorbilorul 11 :1pus : Este <l mindtJtr 
u rele\ra vi Ul li tale.a ccmcep\(ol Iova;. 
rii.$ului Ni<:olae Ceauşe.c;cu 11.'llJM 
diale<:tlci1 rela\lcl na\ional-lnt.crn-.. 
1ional, însemnătatea lundomt!Dll
nl cerintel unci trainice unib\U a 
luturor partidelor cromunlstt' ~ 
muncitoroştl, izvC1rită tiln mlU'ifit 
l1·ansfu11mli 1·i I n felul lor de Jiil\dlilt 
~I uc1lune, clin lol<!le!!crcn 1~ 
n 1tivului Cll in t·ond1\U noi sA III 
nClrme o gindlrt- şi o pracllw nouL 
Secrc.t-arUl general ol parll~= 
noslru aduci! astrei. cu autori 
şi pr«?sllg.li.11 pcrsonalillt~i i sale ~ 
lernaţiot1nlc, o rematcabill\ cantrt
butie la cauzo generalii n lupW 
pentru progt'es social. pentru Dllflt 
ş1 colaborare mondială . 

l n lncheforc vtJrblforul a IP~• 
Cu senlimen1ul cii sub eltida ex.,. 
ncrll p1•r.igrnmalice u fovarllşulul 
Nicolae. Ceauşescu Ptirilclpăm lll o 
!naltă şcoahi. a cdacaţl<lî pollU~ 
rcvnlutlonare, n erată cu adezhmea 
pnrllnică la dncumentele şi botfr 
ri.rile Confcrlnlci, exprim an .... 
meni.ul l'.larişlllor corn1-inişll da a 
lrnnspune în mesaj publicistic viu. 
convlngăt.or, 01·ient!rlle şi s arcinile 
stabllne, acllonind ca ele. sA fie 
larg cunoscute şi în!ăplulle de ma
sele de oameni ai mun('fi. 

~Ml'c~M~~ 



„ Toate măreţele victorii din anii 

Republicii sint rezultatul muncii 

eroice, pline de abnegaţie, a po

porului nostru, care u rmează cu 

profundă încredere politica Partidu

lui Comunist Român - politică ce 

corespunde in cel mai înalt grad 

intereselor fundamentale de progres 

şi bunăstare ale întregii noastre 

naţiuni". 

ELENA CEAUŞESCU 

PATRU DECENII DE REPUBLICĂ 
.11 Q.ftlorlm. imm•e.u1i.l c11 

S lolrcgu.1 nustru popni:, 
Îlilpllnll'!.'„ ll f);lll'll Lle
eenll de ht prt1clamnrl'u 
Republicii. tth.Plta\lu ele? 

\'C:ICUll a p()porulu1 om1lru, evr>n 1-
ment rtvolu\ionar do u lmporUU'\\;1 
uc1)z,d>1t.1. care - a11u cum sublinia 
:-c'Ccnl tovaruşuJ î\fcolne Ceausc.sc~• 
- „a marcat o nouă otnpii in ls
torid tmlricl noasll'c. tre<'cr e<1 la 
rl\urlrca orinduirij soclalble in 
Români:!" . 

Aniversarea măre\ulul jubileu nrt.> 
loc in al mosfern insurteţllom·e, ele 
puternic en\uzla.sm, generalii ~le ls
lorlcclc hollu'id ale ConCci'ln\el N11-
lionale a p~rtidulul, de Ideile, ur1-
entlirl1e şi lncllca\llle cuprinse in 
Raportul l<1varaşulul Nicolae 
Ceauşescu - impreslonanli'l lmaAl
ne a Infăptumlor dobindlle de 
\ara noastră in anii socialismului. 
cu deosebire in ultlmll 22 de nni, 
cutezător program de nc\iune pe 
calea luminoasă a făuririi socleti1-
\ll soclallsle mullllateral dezvolt.ale 
şi innJntărli tării spre comunism. 

ln îndelungate şi glorlonsa nons
lrt\ istoric, ziuA de 30 OC'cembrie 
lll47 1\-a înscris dl'eJ?t una din celt> 
rnnl semniClcative date. Ali.mei. ln 
acea zi de neuit.nt, e !osl 11chtclnl~1 
monarhia - cai·e slmboll;m <loml-
1Ul\la irnpe.rl.„Hs~u şi burghez1>-mo
şlerenscă - şi s-a lnslau.ral Repu
blku rolul holăritor avindu-1 în 
<•ceaslă privin\ă clasa muncitoare. 
ln nlinn\ă cu \ărănimea şi intelcc
Luulltntcn. in frunte Cll Partidul 
Comunist aornân. Şi - n~n cum 
arato ltwnrăşa Elena Cc1111şesc11 in 

cuvîntareu rosllV• la i;t\Sluueo so
lemnn a !llt.t\.N. consncru1fi celei 
dc-n iio..cn "ni versuri a procltu'niirfl 
Republicii - •11:e;ista "" descilluşat 
energiile crcalo1lrc ale poporului. 
ca.re. sub c."Ondurcrc11 P artidului 
Comunis t Român. a trecut cu toală 
rermifatea la rculi7.area unor pro
funde lrans torm:lrl revoluţionare, in 
toate domeniile vie ţ ii economice şi 
socia le, la tntllptuirea revolullcl şi 
ronstrue~ i cl i.o r la llste in patria 
uuastl'ă ". 

Cole patru decenii de republică 
au in..i;emnat pentru pt)porul român 
cea mlli de searnA perlondli de e~ 
mancfpa1·e soclul<\ ~j nn(ionalii dln 
îndclungara lui istl)t'lc. Ali avut 
Ilic ma.rl I ransformArl revolullonarc 
In tnate domeniile \'ielli economl
cc ş1 soc1ole. (iinrl lichidată rmn
du1rca burghezo-moşierească, inlă
turate pentru to1<1ea.una exploata
ren s1 asuprlrc:H. lnegalltti\ile eco
nomice, socinJc şi najlonale, asi
gurindu-se deplina libertate ţ.i ega
litate între lt•(I cet.ă\~nil tării. Din
tr-o ţaru slab de1Nollntr1, sm•titA să 
romină „eminmn entc agi·icoh'.i ", 
Românfn s-n 111a nsform at. ifl~·r-t1 lară 
lnduslflal-ngrl!l't'.I dez.votlnti.\. FIJrle~ 
le de produc:\le nu cu noscut o creş
tere putemlcll, de neimaginat i:n 
condi\i11c vechil <>l'indulrl. Dispu
nem de n Industrie modernă, inăl
tatn pe temelia celor mai noi cu
ceri.r1 ale tehnlcll şi ştiinţei con
temporane. I lnrln economkă a 
Romîinlt!I nu m111 cunouşle „pete 
albe- : in lual~ :wnele \Aril s-au 
in<ll\at mari Intreprinderi şi plnl
Iurme indW:ilrlnle, au fosL create 

noi şi noi fUllllll'i lnduslrlalc. Pru
cluet'!m astnzl de 120 de ori mri'I 
mult d!!cft în m'mfl cu pah'u cli!
cenll. S-au inlliptult mari lum'ftrl 
de interes naţional, intre care Ca
nalul Dumirc-MareA Neagra. Trnns
!ăgiirâşanul, lmP07.anle poduri pes
te Dunâre, Metroul bucureştean . 
Orgnoizatll pe baze socialiste. agri· 
cultura n cunoscut. de asemenea. 
adinci prefaceri, productia el fiind 
de nouă ori mai mare decit in 
trecut. S-au dezvolt.nt in1r-un ritm 
iinpresil)nant şUlnţa, invăţrunlnlul, 
culfurfJ - faclorl .fundamen~nll ln 
intreago dctvoltnre snciaJTslă u pa
triei. Se întilpl1.lle!!c cu muH :.ucccs 
ublecth·ele noii revohl\li tehnlCl'O
ştHn\lrice, ale noii re\•olutli agrare. 
Toate acesle real1zâri g:randlnase au 
trnnsformal chipul tuturor oraşelor 
şi satelor, ul întregii noastre tftrl. 
Nici unul din oraşele de astăzi nu 
mai seamănu cu cele ce au fost 
înainte. $Hi schimbat Şi ~I scbimbâ 
necontenll inrăţi.şorea şi Capitala 
tării, devenind u mare mell'opoUl, 
au o arh1Lcolurn modernă, fn de• 
plină c<>n!ionan1fi cu epoca pe ~arc 
o tt·ălm. ,,,,--

Dozvo!Lm·cn puternică a îo1·t:elot' 
de procluctlc şi-a spus cuvintul in 
CL'eşteren lrY\pt·eslonantă - de circa 
33 de orl - n venitului naţionlll, 
a avuţiei nn\lonale, in sporirea -
de circa 13 ori - a relributlel. ln 
genere o \'enllurilor -oamenl113r 

Adinei p1·1•fnct>ri 'I-nu produs, ln 
cele pulru decenll de republicii, şi 

in :;U·uctura şi prgaofznrea liOClclil-
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1.11 româneşti. A tosl p·errecţlonat. 
continuu sJstemul democraţiei mun
cl.toreşl~-re-volutionarc - larg .ca
dru democl.'atlc care asigură par
ticiparea tuturor onme·nilor muncii, 
a intregulul nos~r1,1 popor 18 fău-
1:A1·ea c-on.şticntâ a unei vieţi libere 
-şi demne. s-n consolidat f\econte
nit un'l tatea polJ Llco-mornlă a tu
turor .flilo1· tării - Cără deosebire 
de naţ:ionalil:ate - in mun.ca şi 
lupta lor neobo~itc pentru inrto
rlrea .Românie.I socialislie. 
Tndepende.ntă şi s1,1Verană, palr.ie 

a muncfi şi demniH'lţil, aflată in 
.plină ascensiune, Eom âni·a socia:
llslă 6-B mani·re.staţ. $1 se manifestă, 
totqdaUi, ca o prezentă dJntre cele 
mal active pe .arene moncUală; 'Ln
tă.rind ·coJsboraL·ea cu \ârUe soc1a
llsle, cu tl')ate \ărije lumii, agucin
d\J-şl din plin con!.dbuţta la .solu
tfonm:ea problemelor cardinale ale 
destinderii ·şl păcii. 

Toate aceste rnăre(e cuceriri. c{i
·rora inot cei de astăzi. Je..anl 'foat 
m~rtori . ·şi părt.aş~. sint legate · in
dlsolubl.l de -străluci.ta activitate re
volupomuil desfăşurată cu inţelep
ciune, ·fermllalc şi cut~zanţij· · de 
19varăşul Nicolae Ceauşescu, ctitor 
.ti'i Ro.mâniei contemporane, care 
intruchlpează alesele virtuţi crea
toare ale poparului nosl.riJ.. Ti:>cmai 
de ac~ea. numim„ cu Indreptltţtiii 
mind.rie patriotică, demnitate ş,i re
cunoştinţă cel 22 de anl care au 
t recut .(le la Oongresw a' IX-Jea 
Epoca Nicolae Ceaoşe!cu: .Fiindcă 
la acest istoric 1orum al comuniş
tilor romfin'i s-n pus cu actiltale 
p,roblema !oiezvoltăL'il lt:l rjtm :iridi
c:ţt a industrlel $1 a celorlalte ra
muri de activitate, a creşterii ·pu
ternice a produc(:iei ~grlcole, a con
solidării economiei socialiste, con
dH,ia JaJAptul.rli unul !nalt nl'1el 
de civHizaţie şi cultură al intregJI 
naţiuni. 

Sărbătorim it'l'lplinire~ a patl'U 
decenii de la proalamarea Re.pu
b11cU $Ub puternl:ca impresie a is
torlcelor hotărf.d adoptate. 'de re
centa OonferinU'i Natioruilă a partl
dWUi, de mate (nsemnă,~ta PeQtru 
consolidarea şi dezvoltarea gran• 
dioaselor >realizări obUm.ite in ani'! 
socialismului, CCU'e. - aşa cum sub
linia tpv-a$ul Nicolae Ceauşescu 
- „ a a.u o mlnunatl. perspecttvl d tt 
inainiar-e neabitu&ă a Romili.lcl 
H.Pr e- noi culmi de 1,>rogres , 1 clvl
llza~le, spre tldlcat~ continui a 
bunASIUU ~materiale şi spiritua le a 
fotregU na~iutU!'. Deplin conştienţi 
de problemele cqmplex-e, mar! la 
r~~olvfll:ea clirQr.a trebaje să parti
cipe, zlarlşfil comuni~ti sint hotă
ri1ii ·să no:ţionezc cu înalt spidt 
revoluţionar, să.-ş! consacre to,µ~e 
forj;ele, intreaga lor putere ·de 
muncii şi creaţie, truentuJ lor 
in'!ă'ptuitll exemplare -0 imj:îortan
telbt obie'citlve. ce stau acum în 1'at.a 
intre.gi~ naţlunt; ridicării n.econ
t:enite a patriei nqastre libere pe 
culmile 1.ot. mal înatte ale civl
lJi_al'iel socialiste şi comuniste. 
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Un gînd de pre/uire 
In.tr~un fel:, ca şi. cf.esp.re fe

met ln ·preoJma r ilei .de 8 NI ar• 
tie, des'pre fooorii;şn 11oş~1"i de 
tnidă zilniaă 11t-l;m edita.rea, 
publicatiilor, s1.'Titmt·. cu in
căretitur4 de ~mofie pe care 
o CJ4u, totdea.una. m.omen.t.ele 
a.niversarc., o .db.tii p\? an. 

f.izj>lica.ti4 este, d:esigur, 
una· sfngur:ă : despre .cei a• 
propia,ţi 110uci, despre cei. ctl 
con tm.plirtiill z.ilJIJc buctir!:lfe 
şr 1leca.zurne nu shntim.: 'JtC

.uoia st!t vorbim 'mcmw. Ii ~tlm 
lingă \ltnd.~1 lflp,ţt~. l (Jt.,dea·iJ
n'a. got;a sa 11.e fie a,1.ături !CL 
blne şi. la. mai puţin oine Şi 
a.sta n.e e <lestul.. lm:i vtn.e îni 
minte, legq, t, de t,oate a.ceştf!a, 
şi cpnsl4tar.@ ca m~d 1ticio
datd pe eral'' de 'f'eporâij nu-i 
căutăm prî.nbre tlpogra:JI, deşi 
adevăr1,i ·bine. cu11oscut: ,„eroii 
de 7ep<frta-j se. afid prdu.tin
deni, tretruie •door să ·ştim s6~i 
de,scoperim", ne-ar irnlreptăti 
să. scriem despre tipogra./i şi 
intreprinderile poligraftce 
mult nuii des·; căci Jiftfa e
forturi deosebite d.c doo,u
men.t.a.re, pe 1tLOr<itorH dm 
tipogra.Hi fi cunOOJtem cel„ 
ma.t biri.c. ApleC4fi asupra. 
forme·; tn plumb a. ·PQ.ginit de. 
zfa,,., de rettistă sau eatrte, $-n
t r -o solid:arltate a mi11~cii:făr4 
de C4re Pric~ 7n<i'l'!l4crt•q, cit 
de, «1n.e:şt.eşuou şf~r impere
ch.ea. sloveie. ·spTe a ajunge la 
î nfma citito-ruh1i, ~·r ră'rni
ne d~c;it "tţn Şir d,c. file ctac
tllOOrafiate pentru 1121ul p er
soMl al a.utor u1wt - nu se 
poate să nu .~tabiTim intre noi 
şi o legăturii de suflet. Ne 
impă1'tăttm .,-euşlte şl ;ţu.cce.se, 
necazuri şi spera:n,ţe, ţdutllri 
~ izbinzl, crimpt~ de via'ţă 
cotw·i4'?14 cizr.e, in:suma1,e. se 
-a.L<lătuiesc in biogra,fH i11divi
·ductle. liuc ripd âldtm:ri, iii zile 
;.i- 11opţi, ne . cwnAaş~p11 9i:ne, o 

cuooa.şlere de p1,o/un:titrre, <?!n'e 
ne permite :s(I ne şt1rit 2.He.la 
bune-1 în care co/a.bora.rea.; t"4 
fi roăni.că şi fărlf S'tLl'~e de 
irit.ffr i , dar şi .zilele >n ai „ fier
bh~ţl"~ atnd trebttlc să, ~·ară:
tă.m ingâil.1iinl ă. şi tact pent.ru 

·ca. 'linele neizbuttrl '-'Vr emeltlfi
ce să 'ftll ~te momente de in
cordare. encrll(iri: cost is1(oare 
de ctmbele părţi. Din ac114st4 
pc.rnicr.nentâ rel'aţ.W ~e cofabl:>· 
r<ire Clcplţnă înt.r,e' redaceu 
şi Hipoora.f(c. se. 1taşte!' 
produs id .111 uncll 1toa,ţt~ 
coi~Cive ·ca.re este zianil, 
ga'ţeta .10.u revl$ta, pe care 
fiecare. Şt toţi impre1rnă, m 
4! dorim dt n1af i11,tercs1n1ta, 
1?\'di atrac~hi~ -mal pi! ~I 
clţltorifor. 

şi, dacii pttbN.caţiilB· nu JIO
mina.Uzea.ză 'Prîn sem111ăţun 
deai' pe a.uCorl - .5i.ng1t'ii pe 
ca.r;e ci,tit<>rll ii t:t11wsc. ii a
preciază scut îi i{lnoră, •p11 ţi-e
ca.rc dupd calitatea a·t t lcot:lillJr 
I.or - iOate tijJ(iflturl1q. ;inc;tJ>Ji 
pore.ază; mtmca ct110.rtirnă dar 
11u şi mai pu.ţiJJ. tmpor15t.n;tâ. a. 
un.ut qetaşament de l'uc-i:fl'lo1'1. 
pe ca.re h numfrn TJPOG,R/1.Fl. 
Numtrc generic« pc11tr1L că ect 
d.es1minc4l!ii o gamâ. 1''allî4.f4 
de meserii dl~ttnatc, Ji.eca're· 
c1~ .-rostt.il să11 in 1l"roaesul tt~ 
părlrU. 

Ne am:frttfm de acestda 
(oa~e ~I ini;tl cl.l! multe· allele, 
t.crise sa1.i nescr.Lse de•a ltlnfJUl! 
lllitlor, şi le Tostilfl - cµ sen· 
time11t11l „că 01'icrt d't> c~ţde fi 
vtbr.T~d de .P1f:t1ii,fatea oiru'iic
lu,i nostru de pr.e:ţulre, nu pot 
exprbn:a hi 1ntreţrl!rne ~î~ţă;. 
miritele n.oastr.e - de ~l,112' 
uJ>oorofilo'f. JS. IJecembri~. 
sarbcitptlfâ.. (1,11 de an, ~ zia-
1'Î§IL şi ·tipQgţa:H lnt-r-o depli
nă. cominlit~.ne ăe g11ii1 ~l 
faptil. 

Milena COl\1;\RNESCIJ 



Spirit revoluţionar, entuziasm, competenţă 

În serviciul apărăril naţionale 
O zi în 
redaatta gazetei 

'Zl<li~~~ . " . .• • m1 .. ... ~ ~ - ' ~ 

~ 
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,,AP~RAREA PATRIEI• .•. O publico!ie ce se • .află in cel de·ol 43..Jeo an al 
existenţei sole, dor care u . vreo mereu tinărâ. Pentru că cel mai mulţi dintre 
ci!ll.oriî .t sint tineri: TI!"'ri din dl~eise colţur! de ţară, cu indeletniciri fi preocu· 
pari ~intre cele mo1 d1verse1 veniţi 1ă·tl sluJ~nâ :patria -tub faldurile diopeJu· 
lui ·tr1Color. Tineri ca virstă ~i nă1uln11, hotă~i să înveţe să-şi opere ţatO, să·I 
vegheze hota1ele, libertatea şi demnitoteo, să'll facă, adică, o dat.ori• soc~ă, 
venită din străbuni fi reînnoită de fiecare 9enw<14ie, de fiecare contineent in 
trecefea prin timp. Tocmai de aceea educaţia po1riotică, revoluţionară o tine· 
rilor, a tuturor militarilor, a reprezentat intotdeouno obiectivul prioritm ol gcu• 
tei. Obiectiv o cărui reflectare a doblndit noi valente acum, in lumina i.stori· 
celor hotărlrl ale Conferinţcil Naţionale o partidului, o orientărilor fi indicotillor 
dote de tovor6,ul Nicolae Ceou,escu, secTetarul general al partidului nostru, 
ln magiJtralo sa expunere rostită de Io ~rlbuna inoltului forum comunisL 

Tinereţea gazetei centrale o 01tJrll .au dat·o intotdeouno oom~ll el. Oo· 
meni emurloşti, care fi· au pus energia, cunoştinţele şi talentul in serwkiul apă· 
rării patriei. Anhpaţi de idei şi sim!ămlnte nobile, de spiril „volu1ionar, el s-au 
strâduJt, de la inceputul ineceputului1 să focă din ilarul IM un ostot din ol 
partidului, meteu Io datorie, un participant activ la făuriteo fi int6rir9o OllnO· 
tel noastte populare. ln redoc!lo aflată decenii Io rind in lnor, iar de ciţlvo ani 
in Cobălcescu, au lăl4t urme de n91ters, prin fapto JÎ -1e1i1ul lor, mulii impătlmlti 
ai condeiului. Lourel'tiu Fulgo, Nicolae Tăutu, Gheor_ghe GhHJghltă, Ion Gh. Pon6, 
Gheorghe Zahario, Constantin Antlp, Oliver Lustig, Virg\11 Popescu, Ladlslou TGrco, 
S.imion Pitea • •• Şi cite alte· nume -nu s-or cUYenl amintite. Tradiţia lor este con· 
linuată de altl ti · oiţi .condeieri, insulleţiţi de oceleoti convingeri fi năzulnţl, de 
aceeGJi h.otOrire nes,ttămutolă : să tlonsmit6 in r'induJ oamenilor imbr6coţj ln 
haine ostlaşetti mesajul patriotic fi revolutionor al partidului comun1'1ilor, ln· 
demnul şi e1emplul ~ău luminos. Despre ocefjj condeieri harnici •i pricepuţi 
ml-am propUJ să scriu, ceea ce nu-i preq uşor, chior docă llon.il imi este cu• 
noscut de aproape patru decenii , iar cu cei mal mulţi dintre redactorii săi am 
1rudit lmpreuna, ani fi ani, pe ac9'1~i ogor. Pe ogorul presei militare. Sou, poa· 
le1 d.e aceea e mai greu„. 

O problematică amplă, 

complexă 

Documenlaren ml-am Tnceput-o, 
fireşte, în blro1,1I t'edaclo1'ului-şer ni 
gu:z·eleJ. Mal exac:L la masa so de 
lucru pe. carii lronea2ii maldăre de 
publlcaiu şi. bine-înţeles, 1eancurl 
dt.> manusc.-rise. Evident, ale num!t
rulul de guelA c.-e urmeazii să apn
rA ln săptămtnn qrmătoar.e. Dnr nu 
numar nlît. Fiindcă redacţia mal 
editează' lun1w o revistă - ,Munca 
r>blltren în a.11mnta n~pµblrcll So
claHste · R6tnilhla'", o datli ~a două 
hm.r un supllmcmL pel'llru tor tele 
slstemuJUI nauonal de ap!'il'are, care 
:.t PQate· procura de hi otiee chioşc 
tic d ifuzare• a p t·esel. inr tcimKlrln.J 
lin supliment pentru militarii de 
1>c auloblindale şi a utoveh icule. 

Toate t rebuie 1111 c.apete „b~m de 
cults~', ceea ce lncumbă lnvesllUe 
de gUidire, cheliulalll de energie 
şi , îndeosebi, multă răspundere. Dar 
colonelul Rlldu Olaru, la conduce
rea redncllei de aproape două 
decenii, nu-şi precupeţeşte e!orturl
le ctnd este 1Vorba de ~llnlrea 
cxempla'rll a aces~el sarcini. Nu sin
gura dintre multiplele sale sarctnl, 
dnr t:ont'le itn'portartl!i, poate cea mal 
lmporumtli. De Jelui cum te achiţi 
de ea depinde însăşi calltatell pU
bllcatiei din ziua sau slptâmîna 
urmlitoare. 

Convorbirea eu redactorul-ş.et al 
„Apărării patriei•• s-a purtat mal 
intii in jurul atribut.iei de bazA a 
01·1corei pubUca\li : elabol!area pla
nurilor tematice. Fleclirul număr 
de gazetă, iie ştie, i se pretinde 
l'lă re Oecle a.'lpect.ele cele mai strin
gente ale etapei sau, .dacă vre\!1 

nle m omentului. Lucru foarte dltl 
cll în condiţiile unei problemallcl 
nmp1e ,şi complexe, cum este cea 

pe care lrt!bule să o s.us,µnă pu
blicaţia centrală a armatei. Aşa
dar, elaborarea planurilor tematice 
de perspectivă, dar mai ales a su
marelor de numere, dă multA bâ
t.ale de cap redactorului-şef. Şi ou 
intr-o mal mJcA măsură secrelaru
luJ responsabl• de redacţie, celor
lalţi membri al coJeglµlill. 

Redse\fa clisp~e ill ,pennaoen:tă de 
portofoltu, de o rezel!Vă de mate
riale. ValabllA, 1nslt, numal tn parte. 
Unele articole se perimează, Iar ac
tualitatea şi calitatea stnt conside
rate aici llteri. de lege. ZlllI'iftU 
mllltarl socotesc că demersul lor 
poate fi ulll numai dacă se tnacrle 
rlgl!J'os pe aceste două C®rttonate. 
ŞI s.e dă o qdevArată luptă împo
triva scliematlsmulul şi simpUsmu
luI; a plaUtudlnil şi cenuşiului. „O 
IUptA in care se afirmă pregnant 
- cum mărturisea secretarul or
eantui;iel de partid - &plrltul de 
t.ch fpă, coezlunea colecUvulul 11

• 

CA lucrurile stau aş11 şl nu alt!el, 
te convingi cel mal bJne citind ga
zeta. O gazetă, car e, nliJDăr de nu
măr, se dlsOnae prin echilibru ~e
matlc, abordare matură a unor Idei 
majore, ogllndll'e l'enlistă a vlelU 
militare, t..'Omballvltate, senslbUltate 
şi vfbraţte tn expres.le, acurateţe în 
stil şi în limbaj. Bar şl printr-o ţi 
nută gratlcă strins corelnti cu con
ţinut ti.l. Fără ca toate acestea să 
rnsemf)e că nu ex.lslA şl loc pentr11 
mal bine ... 

Satisfactia 

lucrului bine făcut 
l1a secretarllltul de redactle, ca 1 

de obl(!el, activitate febl'Ul. Malo-. 
rul Ion Sofronie preglteŞte, cu 
meliculo%itatea ce-l C81'8cterlzeazl, 
macheta numărului urmAlor. Nu 
singur, fireşte, ci lmpreună cu a
j utoarele sale. Cornel Popa1 tehno
redactorul, Gheorghe Clliraşu1 gra
flclonul, colaborator statornk: $1. 
alJl'~at al mUlto1· ~lare ~I re
vl6te. Şf Ştefan Ionescl.li, fotore
porterul. Vor sA l'eatlzeze un numlr 
mal bun decît cel de dinainte. 
Discutu aprinse au loc in ledturA 
cu Uusl ratla, fiind occeptale ·Jlumal 
totoir:&t.11 dare, care vorbesc prln 
ele in.sele. cblar dacă nu le lnso\eştl 
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de e-xptiaaţii. Cu mni,muU~ jmngl . 

najie !»li nvea inatn1aa ta gazeta 
vlimnre, dar nimeni nu pQaLe S11 
spu nii cil 1i u vor rna.1 ln~ervenl 
sehlmbliri Abin marţi la aminzll, 
în trpograt:ie, se w ştI cu precizie 
cum vn orăt,n zlarul . .Aşa e ln p1„e
să. Nu-i un motiv de .supăl'are„. 

Şi towşl, in clucln unor lncerti
ludini, munca de se<:rcuu·iat ote11il 
s-u.ficie.nle ;;alis.fac:.111: Ne-o ~un~ 
chlar mo.iorul Sotrbnle, ellre 1u
erea7.ă de trel ani aici, amll1tin
du-şl · şi nstâzi de anii dntl se de
plasa iJ1 teren ca l'ed"Uctor la ,;viata 
ele pW'lld 11. „ Am şi acum. însa. des
tule skt.lsiaclU - ne spune el. cen 
mat m.cu'1;! este atunci clnd. c,tin gutm 
urJn.şu a t olâti:vcl. trag _priJ!lele 
e..xemplai'e tte gf17.Clîi, mil'oslncl u11~ 
puLer,nh! a cerneală ptl®.-;p&tă ş1, 
răsfoindu-le, imi dttu seam::i <:i'i 
sfnfem. „la zi~ cu evenimenla1e. 
Ul~ de eforlurl, de supiinirî, <le 
tr~cttsa110. De nacamirlle la pagl
na1ie. De sacrotesc Inerente. Am s:i
l'isfaeţl~ lucrul ui bine h1cut.„ ", 

De m:~eaşi pă.rere este · şi c<:1lo
nelul .rean Vijîianu, sccr.eWU! re&
pi;nsailil de redn.ctle numai de \fn un. A ._fOS'i; pL-amovat ·in :u„-eas~ 
mLtncl de i:lis_puAdl!re dln runc~1a 
de şef de xu tm<?u. „ Te cl)n
trunti cu multe probleme 111 
secr~!arlal.; u.nele 111u se poL ~re
vedea, dnr ci;1e. zie eu; () munc.!\ 
!rumonsii - sustine lntcrlocu-turul 
?)d~lru. G1'e:u e ptM te oblşnulqşli 
cu ·ea, pină ii plt!runzl hHlle. {{jl'
nele. ŞI ;nceslea nu-s deloc pu~lne'1• 

J:ntt-atievă.r, secretrwulul l'espon
snbll de Nitlacţle îl rovîn mult~ 
ntl'Il:>uttl. De organfwr'e, de plnl'll
ffi:nre. de evfdentll. .• mi dtn mlirw· 
pfore l lir. mnl spum~ nici- şi şet 
\il' ~lal mnJt•r nl t·ednc~TCll „. 

Î nrl r ă'l nr.a tă 

şi rigoarr. ş tii ntifitJ 

Şă ne oprhn rnu1 inlli 1.n 
~eLi\la p11:1găt1N? rle ll!ptă şi in
văţilţnint mili tar." Colonelul Gheor
ghe tv'ădu~.-a ~l este .p1.1ooşUnţo 
veche. 2::ihva arrl am lucrat îm-
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P~Wl<i ...... I~ .clU L aproap<t t~t ce 
11 Sl·1·b. inclusiv cele douo'.I -rumnnC! 
publ1.:nle de el îtl au11 din 
ut·mit Coodci~1· lnniiscut, sa ponte 
spune, .gU-te1 ft"r ln prvpriu-7.is!l n 
in~p.ui ~ o ptnc.Uce relulfv 
lindu, lu „Grănicerul", pu tu 
începutul deceniului trt'cul. Tim
pul S-;i :,cu·rs 1n~1mrabi1, pe la tim
pl~i i s-au I v i~ pn mel t: fil'c albe şi, 
ilHft, de cl\h-n f:oni wntluce sac11s 
in care- ne ·ntll'lm actrm. O scc~rc 
c:omp1exă, foarte cQtnplexă, ca pr6-
blemnllcli dar .şi cn tuie de c.uprtn
dere. El nu este în.sfi omul care sâ 
se spc1ie, descinde dtmr .din Bi1!
q(\Şl·I şl. in plus. are euMşllnţe sq
llde. De. strategie, de bictlcă, de 
ii;lţiric şi miă 1nilft1n•ă„. Dtn gaze
tilrie · şi-a răcu1 o 1?1lS1une. Salls
rac~ia Iul cea mal rr1<1r~ este a1:eea 
de a se aflu în mljlocut 011.menilur. 
de n f1 :impreună cu ei in apticaţil, 
ln poligt>l'!T\C, în marşţirl. fie i:le ~i 
'de ~O l:îe kilometri. AJjtel spus, t!l!te 
un mudel c.tc repm•1.e1' intreprtd, is
coclllnr. gala să escaladeze şi Ne
goîul dacă nce'tJSta 11 ~·Jut:l1 să-<:i 
cunoosc1i mar bine eron. • 

Dar ca'l·e sint preocupurltc celc 
1na1 sk1 ngentc -:ile secţ1e'I' ! Să-i 
di'un cuvirtt:Ul cotonelUlbl Vinluva : 

„'Ne-nm p1'0l>US, 1nat~te d~ tontl!. 
să ne s.vt.trim :?.ontnbut1a ln ac:cen.: 
luan~u cm:acte1' uh.1i educativ ai Pl't!
gi\tirli de !Ut)ti\. Cutn? Pe de 11 
perle. tlfnâ m'nţe'rlaJelo1• un cm•ac
lf!!· rigu1'1)S ştlin\lfic - ne ad1·csăm 
etu pre<liidel'I? ofiţel'ilor -. ab~)J!dJ'nd 
l!U 1ndl'~Meălti cllver~ele lalllrl alt· 
dl'1~trine1 mlllt<11·e' t·„măneşl}., iar pe 
de altă parfe pre-zenlinci oamenH fn 
nc\fl.me, in t<1ate iposla2ele pasî
bll~. Ne p1·M1Dupii, de asemen\la. 
c:reşleren Cl\tlretor I inere. :De aceen 
l•om pl)pulari1.JJ n1al larg experfen
\.u cel1.n· m ul bunt, rt>aliztnll, cu 
nite c?uvl n1e, transfe1•u1 dl.' cunoş
Unlt: m etod lce, alit <le utlle, c1~ 
neţcsare i.n ~ milruil'ea şi educnma 
mil1hmthr". 

Preocupf1ri ncluăle, cnl'e se in
~c1·iu plenm• -in cc1•1n1-0h: Dlrecll\11;.i 
c.Jmandan tulu1 sup1·em, 1·eflealale 
dl! altminteri şi in ll rtw·ile rubrl
uilur ast·gorAlt.! i'11 marc purte de 
culectlvul sec:ţlei : „Ornm u l s pre 
„ruarlr bine1

', ,.Pe cocird1ms1e te ca
iil.ăţii noi. s up orioa t'.c". „ stnut Jic 
tllllDcâ ul '11)moo11unl11luî Şi dto.ur-
11Un~ „. Siril abl'>rdiite cu i:ompeten-

lit. i:el mni -.1cl~C!tl· sub !f0J'tU1~t 
p!:ESli~lOUSl', C<lll\UllllUJ "ŞI -Ol t eţtt':f~ 
dt>cl1•U1e1 nua:st't'e 1n.lll'llaJ\~. corelau. 
Jle d1:!1tr·!:! annată si cclt!lailte ~ 
tu.li s tat a!e Şi obşleşU. intcgraR~ et 
fn tl.inamka vieţi] polillcr:', :eoono
miae ~I $!>clale n ~ărll. 

l~m«l ini;lola lă, mt1terfaij.zuren wtet 
l.1!$t!!Tlellca prrJblemutlcl cerc ertir. 
tur i, multe eforturi , tn Jic<!ile 1u„ 
ţl'l!l;!Ul însă Qrimenl lall.~ntaţl şi prt
aepuţr, cu d temeinic& 1)regăllte 
p9liticA ş i mllllat'li, cu r1 bUl\ia 
exp<'.nenţ.;. la trupe. De Dildli. ma
mi;ul Ale:•andru Bbtjea :re o~ 
prin mtUculozl~tea. cu c~1 Jui. 
crcrazfi materialele, bucul'indu-se ile 
uce~i aleoţic. cii.11 l')SU'l~ su. fi 
ştb·ea, şT Taft'lu1-anchetă. Jfudfo!odl. 
turisb de formaţie. nu-j t1int BWi~ 
11lc1 ~secrete!(" celm'lnlle arme 
;I)e inv~µ1min~~1l rollit.ar se ~ 
mnlocul .Mlhol f'iocA. ale căt>ui artl· 
cGle i;e 1·ema1·ca Jll'inl:u-o lCJgjci ICI· 
~1,11'ii. p1in grlJa pentvu ~ml'inuntQI 
~cmnmea Uv. prin•Li'-un liJnbaJ 11-
gut•o.s. ciru· fiiro a CI uscat. 

.O .secţie: c.u p1:eocupiirl mulUJ»le. 
prezentu ln g~etf\ cu douµ şi ch~r 
tl•el pagini dr. [iecare numtir. 

În prim plan -

omul şi faptele lui 
Stăruin\a pentru o Cl.\11htte .supe

rivol'il 11 me.'>ajUIL!i pul)1i ţisl'fe (!!11.t' 
d~ebit de j')regoant.E! m .sectfa 
pentru problemele '•leţfi de partid, 
puopagandel şi culturii de m l!ll4„ Un 
<."<llecl Iv t.inăr, poate 001 n'la i ltnur 
(li11 redacl le.„ J;..(>cf)'\ienenl-e~lonelul 
îoan ÎJtlca. bun cunosc11.1.rut, 111 fe
nom.enulcrî cul!w·at dln a11mat6, 
1>utind d~l siH aboi•dc-<!.e d ii\ ·un
ghlu11l dlvei·se.„ Că.pJtani.tl Mlrotâ 
B'mnza, cwlabo1·ulorul nostru de 111 
r ubl'ica rJ,u „rctm•io.a ziaristici ", 
pinii mal ieri neoboi.i l 1•epi'Jr ter 1~ 
şanUerele econ0.1niel Qaţjonule. 
scallln(I cu nlessii :.1m (1re. desj:>re 
hnrnl<:li cnnsu·uatod mllîturL. Şi 
1ocC1t.enenl1.Jl-maJor Nloolac Bo.boi. 
„meY.inul " r~dac:•tei. care sot:ie. des
pre utecişti cu ttdevă1·aL t1nereştt:„. 
Im· aces1 tnleativ h!Xl'n1~ şi l·otmos. 
ţ$le c1m d ul'i de un ~tuzlst.; l şi ~-

Se 1m!g6teştt mctehdo 11u.mcirul11 I 11n11iitpr-



pf•rimcnlt>t pt1bUcis1. aulo• al cll.Qr
v~ cilrjl rE!mnrcabile, colonelu] 
cn„tien U!<>n. 

Asemenea multor zh1rlşll mm
turi c:oloneh.11 Leon s-a „moUpsll" 
de 'gm~etărte pr cînd ei;.l numai 
1ocotenenl sl comondnnt dt> pluton. 
expediind „Apărării palriel '' u Cf)

resoonden\111 cure, vlizfnt.I lumina 
11pâru.lui, l-a indemna! să mai 
scrie. De anii accln îşi aminleşle 
c11 plllcere f'â<itrel\Zli _şi ncum cu 
"rijei numărul de 1Jar in care. de 
.Ziua presei •. 1-n apărut. rotoi;rrula 
fn rind cu cele nle altoi· corei;
pondenU de frunte. Lu redacţie 11-
vea sA vinii lnsă ubia după opt ani, 
cu deslulii. experien\il in do1ncnlul 
muncii J,>OUUce. dar nu şi ru g,;lY.e
tăli'-1 A Lreb~1 t srs in.\•et.e de la cei 
mai buni şi. a.mbilios, 1>-u .,incer
cnl" in toate domeniile şi Jo tt>nte 
uenurlle. Inr atmosfera din rndac
tlc prMnicn al'lrmriru. sprlJinul 
gt•;1eros o!erH de colegi, de redac
torul-şef l-au ajulut să p!'ltrundu 
rt•Jnll\• rt•pecle talnelu me1aw1e1. Alll
rel di după numai palni onl, ern 
numit ' ~e! ni sectlel, snrclnă ce-l 
l:onf<.'1"00 râspundcri mai mnr1. t.-a 
Pl'ebC:UpaL \lll preci'\l)ere rl!vh~urnred 
vieţii de p::irlid". Fi rm.lcii pl'ea 

~desen se spunea cli aceast n t-ste 
scrisu urid, ubundli ln ~cnerallLftll... 
1\u apărut rubrici no! : .,Spirilul 
mili tant lll orginl~llel ae pa r tid ", 
,.Comunistul - omul .faptei I al 
ncllunli revolu jionare". iur mnl de 
curind cea sulJ genericul: ,.Ari rmurea 
11ulcrnlcă u ro lutul organl~l\~lcl d l! 
partid in ton.te domeniile \•icţl i 
oslAşeşli". Toate au un numilOr 
('1m1un : p1·eten~a tn prim plan a• 
tumunlslulul, a omului in gene.re, 
<'u idellc. cu lniţ:lal\vele, cu lnptele 
h11. Aceeaşi trftsf\Luril îl esle pru· 
p1·1e şi rubricil .. Rcin tiht ll"i cu e l'oii 
reportajelor noastre", udevlirnt..'t 
n onlcll, scrlsi\ Cl1 hnr, o devenirii 
onmenl lur ce-şl !ac serviciul sub 
tlrapcl. Folosindu-se toate genurile, 
Inelu.ii\' reportajul. s-a demonslrnt 
1·a 11i problemele vietll de pnrtid. 
nle munci! polllico-educnllve pol fi 
IN1\ate viu, alert, lnteresnnt. Jnr 

10 nc:en.'itiî prl\1in'u mel·itc\e colu
neluJ.ul ;I#On ar putea fi CU lll'eU 
cunlestnte. •. 

necep li \' i 

la cerinţele citi torilor 

A.şa cum spuneam mai inalnle, 
1.Ciut:titlo 1)31.tll)Uc!\. revolutlonn.ră 
a militarilor reprezintă de mult u 
wnslanLd în octlvllalea urgnnului 
umlral al oştirii. Fireşte, un use
menea o.bie~Uv esle renH:,ml pr:ic
tic cu concursul tutur-0r redactori
lor. Nici nu s-ar putea nJU'el. Dur 
un cuvînt greu, poale cel mnl 
1,r1:1,1, ~l-1 sp~me in auest (111_:
mt:niu rubrica de Istorie. O rubrlcn 
ce de mal blne de dol nnl este 
tiSigu11att\ de: un Istor.ic cunsacrnt. 
cu tenie conlrlbu\il în lstorlogi·n!la 
militară. Este vorbu de 1.'0lonelul 
dr: Alexandru Oh, Savu, nullol' a nu
merou.i;e studll şi c111·ţ.i, şi care n-n 
desclns în J''t'csâ ca intr-un U\rTm 
nucunuscul. J>r.lu unii '70 n !ost 
:>el!ret.ur responsubll de redac\le 111 
„Magazin 11;torlc". De alt!el, 
trntnre:i cornpet.enU\, i'lgur(}S şţlln
\lflci'i a prnbtemelol' de lstorfo re
v:ezinlli Wl ' puncl.-!orte" ni 

ApâtilrU pult' lel„. ln pagjnlle el 
~ltHorH irHill'lPSe cu regultll"ltate urU
cole semnate Q.e reprezentsn\I di: 
pt·esUglu al şt:i.inţel noustre istorice. 

Se spune adesea eră „Apilral:eu 
patriei „ t:"llc un verll11bil magazin. 
Unll consideri nsta un neajuns. 
Piîrcre, credem nol, total ero
nată. CILit01·1l s int interesa\1 sii 
l:Unnn.cicn probleme de şUln~ă 
şi tel"lnicli C\.l aplicabilitate m i
litndi. Unde le-nr putea . găsi 
c.Jacii nu în "Apărarea patrlel"? Şi, 
m1rniril, gav-ela le c;onsatlră u n spa
ţiu lurg. Colonelul ing. Ioan Mu
rt1 ... :K·u n!al11.eazi1 rubrîci inlere
'iflnLc.. E\ ident. cu sprlJinul oolnUo~ 
r:1l•ll IJ•Jr, al speclall~Lllor. „Ştiinţa 
- ~ursa inuvul:wbUI peo1ru ercş· 
h·rca t•u lltă\11 ş:l efi c.hm je l -ncti:vlll· 
1ll tnilita r llo1·", „ ln tormatrca in 
&(ltljini.I 1.u111:u1dun\ilur şi s talelor 
majore'', .,Citilur il inlreabil - spc
l'ia l iş lii r ill.11und ", „Co.le.ld osc.011 şU
inl lfit:" -· Lu11ar apare şi o pagină 
indri\g1Ul de mase . largi de dUlo1i 

- „Ori2-0nt." -, la care semnează, 
intre uliii, prpr, unlv. dr. docent 
Edmond Nicolau şl Istoricul lllcrar 
'ferJdor Vârgollcf. 

srnt re!.leclate număJ.· de număr 
şi allpecl.e ale gdjU fa\ă de bunu
i·Ue armatei, de tehnica modernă 
cu care ea e.."te inzl.!Slrat!l. Nu sint. 
ocome ci, dtmpotdvă, îşi găsesc o 
tratare curajoasă condijiile de via
\n. de inslrulre ale mill~ll~r. 
Despl'<> toate acestea scrie cu mull 
proff!l.ionalism maiorul Grigore 
Radoslavescu, apel.iod la genuri a
dec;vot.e. Desigur. şi cu cl'fclenLA, 
urmitrlndu-se rfguros rezulla~ele in
vestiAa\JUQr. 

hi pe.null1ma pagină n gazclei . 
n11UturI1 găsesc săptămlnal şi o 
1·u!>rlc;,l de sp9rl. f'jre$ll?. se .scrie 
n1ct f.lt:l:,pre „sl.e.hşll ''. dcspve ~-eUat~l 
sporl1vi mlJl'lari, De i·egult\. robrica 
este rednetată de malorul D umitru 
Amn1•fel, nvlat r;ir ul, care, du a lt 
mi nlerl, este un reporter nn, 
sens1biI la Lrillnle ciataşc:şll 

Din gazetă nu ll~csc nlcl pro
blemele e~tat'Tie. Acestea sial tra
Lale !n.~ altfel decit în ziarele 
nbi.Şnuîto, iTil.J·-a notd srieclflcii1 tll'i 
nioalil . Fiindcă cltlU>rll vor să cu
noascll şi aspectele mi li tare ole 
marilor c:1mrru0Ulrl din are.na in
lt-rna\lonalA. Ş1 locotenenl-Colonr-· 
Iul Nicoloe Radu se slrllduleşte sli 
facă aceasta inir-un mod cit mai 
JJ\teresnnt cu putlnţC1. 
Aşadar, gazeta este receptivă La 

cerinţele „suporterilor" el. 

„T e-am purtat 

cu drag in ranHă'' , 

Aflt·mal!a de m al sui; este ex
trasu dl nl.J·-o scrlsoai·e adresat li cu 
ani în urmă ,,Apărării patriei ". Ea. 
se regăseşte, însă, lntr·o !ormli ori 
ulla, In zeci şi sute de 9Semenea 
sc.rls<irl , exprl{Tliod, in Cupt, att\Şa
menlul cltllori.lor penlru gazetn 
lor. Fiindcă sînt mulţi, !onrle m ul\! 
cel care ii :;crlu. Despre 'impllnil'i, 
dar şi despre rAminerl în urmă, 
(ie.<;pre QU<:,urli, dar şi despre neca
z.uri. ,,Aştept cu ner.Abdare, în fie
care şllptAminii, uparl \ la ziarului 
pentru n nfla n oi fapte ostăşeşlf" . 
Sau: „ După ce-am stat citeva zile 
pe gindurl, m-am hotAri t să vă 
scriu, penLl'u că numai dwnnca
votltt.rA pute\1 să-mi re:zolvatl prc
blema meii". Toate acestea îşi nfl!'l 
o re:r.olvare corespunzătoare, tµne.
intele.c; în st>lrflul legHot şi al re.
gulnmenteJor tnllllare. .Fle că U se 
l'âsPl.lnde oamenilor person al, Cie 
că scrisorlle sint tolosl'le i1l rubri
cile „Dialog cu cititorii" sau ,,Pe 
urmele unel scrisori sosite Je re
dac1Jel•. 

PiTil\ acum citovo luni, clnd n 
leşit la pensie, de scrisori s-a o
cu1l nt e!eellv Mlhal Maxim, „nea 
l\Iilută ", cum li spun. colegli m.at 
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tineri. Cine nu-l cunoştea în unl
tătlle rollllat'e ? Dădea telefoane 
peste telefoane. se deplasa la ratn 
locului, discuta pe îndelete cu cel 
!n cau1..ă. Dar nici o scrisoai·c nu 
rilminea nerezol vu~ă. Prin ani s-au 
mal ·ocupat de scrisori şJ alţi ·i·e· 
dactorl, dar Mihai Maxim a rămas 
neclintit in postul datoriei, făcin
du-şl o pasiune din ind1·umarea 
corespondenţilor şi colaboratorilor. 
A scos şi doud cărtl i n Editur3 
Mimară, extrem de utile în dome
nlu : „50 de lntreblrl, 50 de rls· 
punsurl" şi „lntrebirl ,1 r i&punsurl 
pe tema JurlmlntuluJ mUltar", a
ceasta din urmă in colaborare cu 
colonelul in rezervă Ioan Stoica, 
tot zjnrist. Şt cum spuneam, el 
a ieşit acum la pensie, predind şta
feta lw Marian Nencesca, pină mnl 
Ieri bibl:iotecar principal la Insti
tutul de Arte Plastice „Nicolae 
'Grigorescu ". Un lînth' ambiţios, care 
vrea să tlevJnll. cît mal re~de ga
z.etar. „Nea M'llută" îl ajută (l-am 
găsit de altfel in :reaactle), vren 
Să fie ' Sigur cii a Hisat in urmă un 
om de nădejde. 

O revistă utilă, 

bine apreciată 

A minteam incu la inceput că în 
redacţia „Apărării patrieî " se edi
te.au şi ,,Munca Politici în armata 
Republlcll Soclallste România". 
subintitulată „revl!Jtl poHUco-mlll
tari a Consiliului PoJJUc Superior ". 
Intilul ei num!lr a apărut în octom
brie 1947 şi se chema ..Ar111llta ·•. 
In 1954 şi -a schimbat denumirea 
in „Propacandlstul şi agitatorul ", 
r.cluwul titlu primindu-l opt uni 
mal tirzlu. Flreşle, n-au ! ost sim
ple modiiicl'i11I de denumlre, ci şi 

de pl'Ofll. Ani in şir redactie <.I~ 
sine stătătoare, in l!J68 ea va Ci Inte
grală in orga nigrama "Apărării 

palrlei ". 
Despre revistă ne vorbeşte dega

jat, cu multe amAnunte, colonelul 
Iosif Nistor, un gazetar cu vechi 
state de serviciu, cJJm ,se mai spune. 
E ~n p1'esă din 1951, lucrlnd mnt 
întil la ,,Aripi nol" şi „De verbe", 
apoi la „Propaianclistul şi ar ua
&ol'ul". Din innuorle a.c. este redac
tor-şef adjunct al zl::irului şi, in 
această calllate, răspunde ele revis
tă. Cu precădere, nu în exclusivi
tate. 

La „Munca polllică" scriu arti
cole aproape t oţi redactorii gazetei. 
Sint însă şl cillvn oameni care 
răspund nemij locit de diversele ei 
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rubrici. Intre ei se afJă şi cu· 
pllnnul Dumitru Roman. des
pre care redactorul-şef spunea 
că-l caraclerlzea:t.â serlozllalea, răs
punderea şi probitatea, atltudlnea 
hotâtită, combativă. 
Re~isţa se bucură de o 1argA au

dienţii în rinclul eadrefor militare. 
S-ar putea spune d\ cu nu Lipseşte 
de pe masa nici unul secretar de 
partid, nici unul propagandist. l n 
paginile el oamenii găsesc m·llcole 
de e.xperien\tl d l n acti\ritatea orga-
nJzatoricâ de par tid şi politico-edu
cati vii. consuliaţil în sprijinul in
vitJăminlul ul pol itlco-Jdeologlc. De 
riecal'e dată, ln consfutuis:l. clUlorll 
ţin să sublinieze utililaleu lor. Dar 
el pretind mal mult. „Pr9blemele 
să nu fie prezentate în m od ideal 
- arăta de curind un oCiter - ci 
ele să re!le-0te realităţile din unl
\ii li şi subun11tj)!l, ~ă pună fn evl
clen\& ·aspectele concrete cu care se 
cun!runlă ou.menii ". ,,.Prelen\le in
dreplăţîtâ, ca şi altele. de altmin
teri - este de Dărere colonelul 
Nlslor - care se \ 'Or regăsi în 

lărgirea ariei tematice Şi 
\irea contlnutulul articolelor 'P 
cute". Si, cu certitudlne, e:id....._ 
cllllori!Qr revistei vor deveni f*iit" 
împlinit. 

• 
O zi ln l'c(lae\la ga?.etet ~ 

rarea patriei "„. Aşa se i ntltulftil 
rubrica noastră . t n realitate mi-.u 
trebuit cîteva zUe ca să s~ 
cit de cil, momentele mal caracte
ristice. mal semni!lcatlve dlo 'Viata 
trepidantă a nceslel redacţii cu Ull 
profil singular, distinct in con-.. 
tul presei romnneştl. Şi acum, i. aa
pătul însemnlirllo.r ·mele, POt IP1Dle 
cu mi·na pe Inimă că am .retntllatt 
iliei un colectiv minanat, entUZ191t 
şi competent, care a l2butiţ sA faa1 
din gazetA. din celelalte publlQtll 
ce le editează o fortA puternici a 
serviciul apărlirll naiiO'nale. Coa
clu7.ie ce pot să o co.nfh'me, firi 
rezru-ve, toţi ael care, la virata ma
rllor speran\e, nu trecut prin a• 
ceastă. ·mare şcoală ~ pattioth1mulC1& 
cil re este oşll rea romAneâscl:. 

Constantin. 'l'ATU 

Ilu•t„aţia : 
ŞTEFAN I ONESCU 

Repere cronologice 

• 15 Iulie 19'5 : Apore 
Io Bucure~ti intiiul numor 
o l go1etel „GLASUL ARMA· 
TEJ•, .:ore - o~o cum se 
menţioneotă 1,n e<ijtorlolul 
p rogro·molic - . .i~i de,şchi.de 
poginl le deopotrjvă pentru O· 

flţerl şi soldaţi" . propunin
du-~l o fi „oglindo preocu· 
porilor şi o năzuinţelor ostă · 
ş~ti•. cou:ind „să inlrâ· 
ţeo;că şi so cimenteze or· 
mc•o cu poporul~. Periodi· 
dtoteo noii publl.cnţii : sop· 
lămihclă.. 

• 25 octombrie 19.46 : D\J· 
pă o &eurlo perioadă de o· 
porlţle bnăptăminoJâ, „Gto· 
"5ul armatei~ dev:ne cotrcllof1, 
ofirmindu-se co Ull z!or po· 
litko-m!lltor de primă mo· 
rime care obordeotii l n co· 
loonele sole toate proble
me:le cordlnole ole vieţii so· 
ctol i ppili tice o ţo r.fl ·şr o·le 
()}lini. 

• 2 octombrie 1951 : ZI· 
arului „Glasul ormntei~. or· 
genul ce.iitr<H ol Mmlsterului 
Forţelor Armote, i se con· 
feră Ordinul ,,Steouo Repu· 
blicil Populare Române•, clo· 
so I. 

• 22 Ianuarie 1952 : lo 
propuoore'd gene-ralului-loco< 
tanent Nlcolae CeoUşescu, 

mml.stru odjunct ~I ~ ol 
Direcţiei Superioare Polltlce 
o Arm~ei, organul ce}'tsal 
ol o~tirii române îşi schimb6 
denumireo din „Glosul or· 
motei" in ,,APĂRAREA PA· 
TRIEI". 

• 15 iulie 1955 : ln sori· 
SO<K~ C.C.. ol Port.ldului C.0-
munist Român, odre.soto xla· 
ru1ui „Apăroceo patriei• cu 
prilejul aniversării uoui de· 
cenlu 0e existenţă, se orotă 
că argonul central de presă 
ol oştirii, „o a dus in cei 
'lKe oni o corllrlbuţie in· 
semno~ă in opero de tăurl
re şi intă<i<e o armatei noos· 
1111 populare•. 

• 12 februarie 1965 : ,.A· 
păroreo patriei", orgon ten· 
tTol ol Ministerului Apora· 
rii No\ionole. devine publl· 
«i.tie soptăminolă; Qp,onnd 
mleroureo, ~n a-1 2 pog1ni. 

• 1 ougu.st 1970 : ~ pri· 
lejul ill\plir)lrli o 25 <le onl 
de oporlţie, gazeto centrală 
o ~tiril romane este deco
ratp, printr·un Decret a l 
COnsiliului de Stol, cu Ordi-
nul · ~4-păroreo patriei· claso 
I, pentru contribuţl~ od!J.56 
Io iht6rfreo cd-j>ocilăţll com· 
botive· o armatei. 



N 
('-um nbişnult, in urcmca din. urrnâ, s6 
111c:ludct11 in .11lmarul numărului pe 
<lccc.mbrrn al r evi stei noastre o an
tlzetâ pri11tre lit11c>rf (colaboraJorli 
11oşl r1, to todati:l) despre reuşitele ~I ne-

rl·iq.!tdc r<'t:U.l <'i i11 anul ce se i n c:heie, de$J>rc 

cc•:-i11fc:le. pro1t.>ctclc, c:ol/e de imountitaţirc a co11-
t in11111lul ,. Presei uoestre" ln anttl ce ineepe. Dl!si
our, " fa cu ni o Jl.dcc6 ~· a~a cum şi-o doresc colegii 
11c :.1rf. aautari din presa scrfs4 ~· au.d1ovizuald, de 
Io J·t: M k.al1iic centrule ~· loca le. l\TdTt urâ$im, ante-
1 ic>u:c:lc cdfr u all? anclletet 11t--au fo~t de real /olo& 
ŞI lllll!IC dt/l /Jr'JpUnl'J1/c formulate CU. acele priU!
JUTf s-au materializat ln rubrici perma11ente ale 
reu~te1 (cel mal recent t:remplu, dar -nu şi sin
gurul. e&to „o .:i hi redacţia„." ). 

... aşa cum a fost În 1987 
aşa cum o dorim pentru 1988 

Contlnuind, deci, raidul nostru anual , g<lzduim 
in n11mdrul de fata oplriille t-:tprf-ma.1e de: Traian 
DUMITRESCV. ( ,,AorLcultura socialistd"). Al'lsl.o
lcl BUNESCU („Sch1 tela tfnerctutrui''). Adrian VA
S ILE („Deltei'( - Tu/cea) fi Dan GIUREA (,,Ar-

ocş„). ·-~ 

Din dorinţa de a a vea oph1il cil 
ma1 diverse, de a da interlocutori
lor posibilltalea ~ă se re/ere exact 
/4 problemele care li imeresea.ză, 

1 la. M pectele ce li se J)4r esenţWile, 

de acecut4 d4t4 nu am formulat f n
frcbărf pentru aricheta noadra ci 
le-.am cen tt doa.r scl ne spund - in 
ipa~1ul ce ll coruider4 necesar -
ce le-a plckut şi ce nu hHt plăcut 
ln revu td, cc şi-ar dori 84 citească 
ln paginile el tn anul ce urmează. 
Singurele „lngrddirlu pe care le-am 
/1xa.t au fost rugc'fmin.ţUe ca rd$pu11-
surllc sd /ie ctt 11141 iincero şi cit 
ma i concrete. 

Dupif aceste 1ucclntc p rcclziirl, sd 
trecem lo consem11areci Ttbpun&uri

lor primita. 

11 I I 
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Ancheta revistei 

[ lotul pentru 

titeva rememorări 

Am i mprum utat acest subtitlu. dln 
te.xtuf trimis de Aristotel Bunescu, 
care considerd : 

.. Proiecţia unul con de lumină 
asµpra numerelor din 1987 ale pu
bllcaţlel „prei,a noas1t•11„ relevă, cu 
pregnnntâ, o aotivltaLC compet('nl(t 
opol'tună. afractivA. Md simt dntor, 
lncă de la bun incepul, să e\'iden
llei!. o pl'eocupal'e const.antă, uccen
tualA şi 1'Uantală în perioada ult I
mului an. pentru permanenta lăr
gire şi dlverslCicaa•c a '-lriel temu· 
t1ce. a modali tăţilor publicistice de 
expresle1 a formelor de prezentare 
gra(icii. 

ln fiecai-e număr sumarul a Cust 

bO&at, con~lstent. iot~esanl, Esl.e, 
cred, Jocul aicl pentru ci~eva re
memtlrărl care, cu siguran\â. vor 
consUtul elemente de continuitate 
pentru anul 1988, nh·elul de la care 
~Presa noostrA ... va e\·olua mal de
parte, o dorim dio t.oat.A inima, sub 
semnul heraldic .al proresionalismu
lua : dezba~rlle gazetăreşti, „o zi 
Sn redacţia .ziaruluJ...„. anchetele şi 
interviurile revistei. -Limbajul pre
sei •, -Gai'.etarl despre gazetărie'-, 
„Retorica zlarlstidi• -Rubrica llU
bleclivl't--. documentarele internaţlo
nnle, -Din tradiţiile progresiste ale 
presei romaneştl>t, „Propuneri pen· 
tl'li un posfbll muzeu al :daristicll 
r()mltne„ .... pi! r;cua·t de la noi•, «Pe 
scurt: din to.ala lumea .... 

Dan G lure4, parafrazfnd zicala. cu 
„cine ·nu ari! un. bătnn„:', o/frmlf : 

„care ziarist nu a-re „Presa noas
tl'Ji„ &ii şt-o cumpere. Ori, mal sltn-
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Ancheta revistei . . . 
plu, sfi-şi rcinno1nscâ noonamen-
tele„. 

Dincolo de !onnula cum\'ll publl
citilrll a punerii problt>mel dacă cl
te:•c ori nu ~Presa noo.'ltn\•, eu zic 
că nu ex.ist.a \•reun 7.larls1 care ~A 
nu ptistret.e în blbllot~ pl.'rfcc\io
nl\m, n nmbi\lllur ~Ic prof~11.mule-. 
ac<>astă publlcn\ie care, i;c.ris;i Iilnd 
de ca1.etrui pentru gm:et.arl. se do
\'edeşte nu donr prin ut.ulnturll -
a noastrd. lnchemd cap11nlul senli· 
mcnl<ll al lnt.cr\'en(lel mele. spun 
cA Jectur.i rc\•lstc1 în dlscu\lc esU! 
folosftoarc dar nu şi obli11atorlc, tril 
ruit!el cum nu-l po\I obllgn şi nu-l 
cointeresezi pt' citile>r ~6 purcurgl'.I 
un m•ticol de 11. r dncu rc..„peclivul 
articol nu-l foarte bine $Cris. Or, 
ftiril nfirm11111 crnlultc, deşi di:spune 
de un colectiv 1·e-sttins, „Presa 
noastri\„ n avut şi-n '07 de!>Wle 
pagini !ierbln(I, clllblle. chlllr lncl
lanle. Şi daclt cel pu~ln 20 de pa
gini din cele 4.R ole revistei sinl 
pattu~e cu atenţie, procentajul mi 
se parc IncuruJator. 
Aş .remare3 'f'ltbrlciz<Jrca mai .1-

lentă Ja realltă\.He presei romfuleşli 
cont.emporane. conrrunt.iirile de Idei 
giizduite de revistă subliniind im
pUcnţia muncii zinristlce - ca efort 
crealor-lormallv - în muncn po
Porulul, in swţ.increa J>Ollllcil parti
dului n06lru comunist. Sigur câ., in 
unele cazuri, atitudinea cnl1di a 
porticlpan(llor la dezbnteri ar tre
bui sfi. fie mnJ evidenlll (şi mnJ c\•1-
denlJalA din punct de vcd<'re gra
fic). depăşindu-se astfel lncrcnU! 
monotonie n lntocmlrii unor „pro
cese verbale~. 

Ne bucurii şi ne bucurăm ctnd 
lncisivl t.niea cuvinlului scris 1-uolvă 
un fapt - drnm;itJc, poate - de 
muncă şi de vla\li. Atunci. de ce 
să nu ne asumlhn şi curajul. rl'<?U
n06cind c:ll am avul, c:i ~lnr1şll, 
şi eşecuri şi comodităţi ale accep
lărll Jumătăţilor de m6..~urii 'f„ 
Trafo~ Dtimil reşcu ne-a Tdspu ru 

aucclnt, concret, pe puncte. Prim ul 
purtct Ml-nu l>lllcul. Oed . 
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.. M1-uu plăcut numerelc B ~i IO ale 
rcvl:.lc1. în care problcmt'lc prcsl"I 
ele azi ocupa un numllr mal mnre 
de pagini dccit c~l al f>Ugintlor cu 
alte temntic1 (teorie n pre-,el. 1:-.to
rie a presei, document.nr, panor:1m1c
cxlem. n,~lnmiil . Ml-nu mnl ptucut · 
grup.ijul de arl icole .. L1mbaj11l pre 
sel - un limbDJ ni cumunscani 
directe, connngâloarl? • in care? re
dac\1a şi-a ntnis doi cntabc'>rntor1 rlc 
prestigiu - dr ln flloloAle M11xir'1 
A\Tam şi Nicolae Drngnş - mn.c;a 
rotunda de Io T101J~onrn ~1 snl<! 
i;mroo Uoe1ilor rtazet:arl in uctrvl 
latca 1·edac\1onall\, d<.>zbnt1.•1 lll• ;.i 
anchetele pe teme gnT.clâreritl, pu
blicarea de :1minllrl nlc ?dan;.lllor 
c-llre au scris t'\'f>Or'lajc dcxsf>t'C p11m1.•
lc coop~rnUv<.> agrlct)lc tntiln\,1te i11 
JU19, arllcnlole lul T imotei .lu1 J1C'n 
şi Ton Maxlmlut', ti lmisc din propl'iţ 
lntţinllvă l'e\·îslei, mllc<>lc ln t•are se 
sirnle c11 auklrif ovc.iu ccv:1 ci<> 1-opus, 
lipsind m;pcclul de dnrc ele ~Mmi1, 
lnşlru1ren de materiale primite de 
regulă la anchetele revi.l,ter rlln care 
nu prea <11 ce 5D in\'eli ; n„-pc>rt.n
jelc apărule sub gene.rit-ul „o 1J în 
rednc\ia gazetei", atilucllnc3 fermă 
ce s-a luat imprilrl\'O „Uictlonoru
lui prese.I 1J hmu-e 1 omăneşll", plin 
de omisiuni şi ert>ri, pr<.>1cnltuile dc 
Coloreporleti şi folngraf1i arli~tict' 
nle acestora Cu oile cuvinte mi-a 
pll\cut tot. ce se reforll la pt'Oble
mallca d~ aclunl!ta1e u preM"I~. 

Întrebă ri 

la.. . Înlrehăr i 

După con.sem11arca obscr1>0f1il-0r 
de ordin. ocnern.I ~i o aprecillrflor 
la adresa: rct•i3tel. trecem la capi
rolu l ,,slnccrirăll" (solicitate ru ill
~1itc1110 de ncl. ce-i. drept !). adiatl 
14 rem<J.rcfle cnţicl.'. ŞL irnlcparn. 
tran.srrUnd te.Thd lrimt.~ de ; \dria11 
Vasile, l1ttrucl1 aparfh1c, in între-

oim.I'. acuMtl!( ,:pa rceW." a <Jnl'hl!tei 
noa&trr, Iar .pentn1 cif rchpun~ut 
.sdu la hrtrrbiirlfe Tcdacrte1 lfr con
•lltulc inlr-n ~utra de. .. lntrcbări. 
ne vt>m 11trădul 11ă le lâmurim 

111terrrnţia Iul Adr1a11 \•a,lh.' se 
I 11,lrul<'4Zn „Să \'C>rbim de bine· ff 
t·orbrştr de bh1r fn u.rmotorii ier
mcni: 

„ l1n iltnlc llfn aram 1>~- allfol 
rr1.u fidel cililor ::i1 presei noo:;tre 
1leci1 mine chiar (m1 s-a cerut şa 
:.criu ş1 .mtocrilic, nu'>) ml-a .spu.~ 
dl.'ună.ci 

- lnc~f\·;\ re\ 1:-ta ziarişhlor! Voi 
de ce nu scncti la fel ? 

- „Toulh lumea .e pn~ la 
:t.lnr1:.11câ !•• ml-am zu; şl in cl1l\11 
nccl!,1 .1 :.unnt tele?fonul. Cri8Una 
Dumllrc.!>cu îmi c-erca o opinti.' dt"3-
pr • ... Pr~.-.a no.istm» din I 911i 

Deci i.-n produs ş1 „minunea„ ! 
Cu ail<'WI zile in urmă, cstm<I ul
timul num1k tml re.Dcturu11,am „pri
cini·· mtu VC..'<:hi c-mlm nPrese1 ntla.l;

h C" DAcă "lnc\'o lll-ar Ci totrnbal 
11(\Jncl ('(.' an1 CU l'C\'lsta, L"Ţ3Ş U l'ălî· 
p\lns r1in1 czll.are : 

- Cum :.c Iuce :.timnlc „cnl~iu 
de wdnc\le" <'ii in pag1nlle ei ,;en1-
nenll"1 numai şeD, clnd presa noaa 
tri1 <? scrisu, t11tuşi. de cite-va mit de 
rc<l.1dorl. pur şi simplu ., ·· Futnt
cllc- n-nu nimic d<' spus ? 

··Furnkllf'„, c:um k 11um1j1, 011 
muJtp de apua, de61Qur. Dorad•: 
ancheta de faţa, de pildă . • ')i o aJl4 
dovado lntru totul orăttoarP, crre
clcm : h&ta c-olabor4tcmlor ~coi.sCl'i 
pe anul 1987 pe care o puieti citi 
in aceM raumar chiar, la pagina 43. 

- Cum se face <.'li, e.-.:cepUnd 
• l"l1bnca <nlit de) 5ubaecU-vă„ „Am 
\; l l.oGU.l. Ne-o plilC\11 Vii semnnlăm
lşl acca.11lo căulindu-şi „\'el<>llari1-
prin Pl'esa centrală, rar niml.'tim pe 
nici Yreun pNwinclal) in rest n-am 
ciut nimic Interesant prtviod ~'q>e
nento publicistici\ a u11ei redac:Ut 
in cnmpnn1llr ele prcsti dedicate 
mnr11or evenimente din acest ~ ? 

Vom mărtUri81, pentn1 in.CC'J>Ut. ca 
a111lnr1ta ruhrlcă tttl ratLtd valeU.arl 
d.„ dimpotrl va (Jacem preciza.rea 
pornind da la supoEitia cli <Jcord4m 
cu toţii ttcclaşi infe1es cu11h1~uhtl 
„uclellar"). Dacă a.cest lucru 11u S-4 
ob.tt.tn•at pc parcursul <Jtilor ani de 



aP••ri/H! a ruhrlC'd, c11 arii mul rnu 
1trntr11 ca! J\poi: n.Jlrma11a „nir 
111mrr1m pc aici l'rllu11 pru1·111ctalM 
111.-l·amnâ, probabil, cd prezenţa pr<•· 
5r1 localr in fiecare număr Ca ţc 
1·rr1fira in cotrrfle) 14 rubr1ra cita 
ta csrc insuficlentd. Vum 111ccrc11 şa 
depdşlm arca~td llpstf (N't•ntual 
inlitturind cu rQCul PT<'$a ccntra ln) 

- Cum t.c face cu dcsp1 c a<:E'~L'>ll1 
~co.11i1 actual6 de pubhtlt.tlcJ 1.;arc 
~tc Rndlodl!uziun~a. .w \ 1rl~~1c 
aril de pulin ~I :ituncl d1l;Jr din 
;im1nlul „ Cn unul cure cuch~t<!Z 1.:11 
mlcrofonuJ, :1m fost phit·ut lmprc
:.t<>nat cind am cilll dc.,prc acth1· 
tal .1 t"C<lnc\iei d<' or1u:i.lilf1ţ1 d11r 
nm rumai uimit ncint11n1nd 01<•1 un 
cu\"int măcur despre c~•h':!Pl>ndenlii 
din \aril. :id ielt dr:.p1 c CN ('.11'1.' UCfr 
1>era !HI la :-iută din prr>gmmu I \'01·

btl f'>I dlfu~nt) ul OCCSll'I fh.'dllClll '! 
C'd r1?v1.,ta scrie rar dr:;pre ptt

bllrl.•tlca racllo/1u1lcii e a(lerdrar ş1 
1141 / acl!m l"yv(•11lta autocritkll. i\lal 
puţin (lduclrntd c a/lrmaria cd 'ierte 
donr din amlnllrl. Aru11meritul '! 
:\Intn1alul ln care :tl' rc/crt'i chfar 
rrutorul obstn·arlc>I, f'aplul rll. ci 
tindu-l, nu a lntllnlt „rika un c:u 
r1t11 md('ar dl'SPrl' corc~pond1•11fii 
d111 rara- llt eJ.•p/lcti fntr-un singur 
fel: llU l·a Citii in infT<'(1hllt•. Orept ,„ i11,ţct, - şi buw faci.:. C'Oleoul 110.s

tru C'd /te airagr atrnf1a - cd '" 
rt•portajul d<'dlcar ocllrddfii Rcdac-
11et Acruall•a1f llU S·U sl.il'Ull suO
CH!nl a.~llJ>Ta mu11rd, otit dt 1mpor
lanlc, a coreJ1potuie11ţllvr. Accs1U1 
mp1tol. cond1thlor 1pocwl<' m <"arc 
,,. de.~Jdşoard efortul culidlan al 
<'Ort(ponde11tulul Judcfcart (nu nu
mai ol Radiorek11l :lunlf ci ş1 ni ;;:fa· 
relor Cl'ntroft!) 11e-nm propus sd-1 
dtclkdm Ull rPpnrtaJ - •OU o d<1ZOO· 
t~re - aport<•. 

- Cum se fllc:1: rfl n-um chil 
11 p1·1inf'>(' nimic Jn 111117 dt~pr~ .1llt 
d..- riboulalu cttlllD-l«! n progmmj!IOI' 
ntX1i;11·~ de telcvl1.iun1: '{ 

Jlicr cnlaboratorut 11osfr11 atilll'I•\ 
crculcm. o p ro!Jlcmll r1•11lă, o dof 1-
c-icnţa m atct'ltrilrea sumarc•lor „Pre· 
•11i 11oastre". 1Vădăjrl ulm rn tn dii · 
cli<'la de la 1Jlr11t11I nuutul l!l88 $fi 
p11t"m c1>manta cnltlal<'a ortkolelor 
dedlcnte publlclstlcil de televiziune 
şi tiu abst'11ţa lur. 
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- Cum .se !.1ct• ci'J p1 • blcmc „d~ 

culU.1::- din munt·~• şi \'W\U g111.cw
r1Jor (enumar. fară n Ic eput1,a, 
,:u:ordul- „c<•lnborat<.•ni w • 1u zln-
ri"lii col.1b·•r.ito1i~ ..,, vs I pr<>blemc 
11n1>ortunw ck~prc t>re.n i.cnsil (de.
pi e lt·ltnica lip<>gr11Ucă aut11hlomi 
l'1Jl:1liora1 col 7.J;lrwll()Qj'.:1 ufo~. moc he· 
ture, paginaţie ~l altele) nu ~-a :.t-r1~ 
~tu :.-n ~crl.S puţin. lenrct1c. in 
.P1 c:..;1 nnnslrn'" '? 

Si111 ci>ml! <tbordo1t• 111 ren. la, d<Jr 
1>rol>abll fren:enfa ~t moda/11011•0 
nl11Jrddrh uu au fost sallsfăcdlooru. 
li1 act•a,'lttt pr1r111 rd. <:4 ft iii altele, 
!<upe1tiHe din pu.rtta culeallor nt)şl ri 
lltt-ar Jl cl1;1 mari! folo.4. ŞI nu nu 
m~t q.cclo:a /ormulDll· la ~tîrşft de 
a 11, llrl r--0 a "''heljl. cum est<• 1•ca d" 
fa'fcl. rooestU i11>lfcltar1• cu stdr11lnt6 
- unt!(lrl /om1e 1nulld ~1aruh1ţă -
dl! redacţie. 

- Cum se face că 111 ·•F'.hi\ sµ-
1>ara1't'„ Sl?' sc.i·le ath dl• mln11r incit 
chmr ci1 nu ~c supf1rr1 nimf.'nl. rc
dacw1·u1 !~U redaC'loril '!J cure o nl
c:11utesc nc11,bu11nd M1 t• l'lcllct> de 
l.1 •nimicuri· ln i>t•nm1Iiri1tl\' ? 

Ca rubrica nu l!updr(i pe 11tn1e11i 
•' foa r te bme: a~ta 1ff pre>punR. Ne „ 1eamâ, ltltuşl. ca nu «> l111tmpld 
l<>ldMuna <14n. Doroda. : m uite tele
/0011c. J>CTUil>ri. rcplfc:1 intate tu 
prlr·t~lc .m.imu:urfll!'', a1C1 ar rnlra. 
lnfelegimt, 11ecuno<14lcr.>a limbii ro
mlinc de catrc u11tt gazetari. predi
lct·rla prntru u11 $1/I alambkor. tn· 
Jnnnarta purma. adarwstitd sub l'Ortit• 
rnuhr f.a.m.d. 1\'imlcuri '! Poale. dar 
11lmie11rl sup~r410t1Te pt!ntn1 cititor. 

tn inc/u.>irrea ar11cnlul11I 411U, A
dr1.211 V<Uile III! ~('rfe : „Aslu (I~ n 
!\Pm. t"u pini\ su :.Ulll' telt?fonul 
.„tlnmtulu1 ··colegiu <Ic rcdnc\1e„ <h• 
ln ··Pr~a nc1>1slt·f1• Acum h\!Sil, n\.1-
rnnl ele bille I Cf\ct dncit ~ J(ludn 
L~bul1k•le rubrici ··Faţ(l fn fu\lh 

Din vJUla rcclllc\11lor•, ••Pc scu1 I 
<lt• la t'lol„ ~lllul alert in car~ r.(' 

t.Crll', lndrăincuJl1 UOIJI' l'eWWIOl'I ~I 
atJt~ all~Je care nt' descre\e»c 
lnmlt>l! c~nu ne-n încrctesc l) dupn 
,, trutlll <ll?n.„upra '>11altulul i;au mn-

nw.1:1-U.ulul, cui i~ar f<iloM ? Ele 
ruin 1clle, apur I Ap;irc ca. 1 cv1sla, 
dl'll)lN care, ori de cHl' nn bate IR 
ll!'l1 poşta intreb • 

- t\ H•nit -Presa n~t"lrn- ?" 
Mt1IJumfnd c11h•f1ulut rwstr11 de la. 

,,fJ<•lta• pentru i11trPbânlv adrtrţQ&c, 
ii as1t11tr<lm că noud ne-nr /I /olo.ttr 
(('li Wala nwduta ~a 11e1nC'rcderr> 

n a/luru la n• „c rl!jrrd, conCTet. 
d11d u1rbeştc dl!SJ>rt• „stilul <tlt•rC in 
rare r .~crie. andro:nC!ala unor rc
dncttJr(" şi ma1 cu .•Ntm6 dr31>r<' 
„alilea. alleh.>„ ş1 crecem mai dopo-r 
•i•. i;d t'l'dem ce 11u l<'·Cl placul c1-
11tcirllur nnştn iii 111.m1ert?le dlll 1987 
ale rrt•l.dt•I. 

Subiecte 

asu11ra cărora 

ar trebui să medităm 

Lui Trau1,11 Dumilrescu nu l-a 
pldcuc, dllp4 cum llHirtru·isefle, ,,SPJ
tlul Coarle mic ce s-a acordat abor
dnrll problem:itlcli de actunlltale u 
preso! „crise ş1 nudi(lvizuale. De 
plldu, in numărul 7. doar o pl\trl
me, lor în numercll' 2 şl ~ (oare 
c111d ... om !\Cupa de numerele duble?) 
lot n păll'imt.!. DtAlgur, opiniile sint 
sub1ccti\'C, cu un coc!lcienl relali\' 
de dt~pt,\le. Tolu~l nm impr~la 
ncptr1cuUl o unei evaz11,1ru a r;-e\i!ltcl 
nc-t1„1re prulcslonale din problema
ticl& fuark compkxtl de :;trlc~T.1 .1c
tunlilnh! n presei noastl'e cent.mie 
~I locnlc. i;pre Afe1·e mnI mult snu 
m.u puţin adiacente (le-nm enume
ru1 mul su:;), O lierle de reuşite clin 
unii trecuţi nu fOlil abandonate în 
19R7 Aş c:-1empllficn cu interviurile 
lu.nlc d" 1\ltllena Comamf?:\CU Ul'lor 
c:nndeierl de primii mln;l. cu fo1\e-
1.,nul luJ Valenlln Silvestru. rubncn 
ele A.B.C.-ut grur..ctarlel ndre.'>lll <·o
rcspondenţllor $1 începătorllut' Cb'Ul'· 
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&li şi de sporlre a ti rajului), şi cu 
ciclurile de lecliJ utile zlarlştllor Cdo 
Cotogrruiere şi de scr iere rapidă). 
Ne-nr inlere3a Jcctl l de illt'egLstrare. 
de slenog:ralle. 

Cea mal mare carenlă a r\wlstcl 
o COO."i1der, iruw, llpsn de combativi
tate, a s piritului critic ş i polemk, 
a vervei gazeture$11. Revista est1.> 
Prc?A placidă, {lira nerv. C<'Ca ce o 
şi (ace mal puţin citl t.h., mal pu\ln 
cautat!. Cele d ouii rubrici tmdl~io
nale -Am ' 'Azut. Ne-a placul. Va 
semnaJAm>+ şi -Fără supliroro I De 
prin prosii adunn1c• ou corn„. obo
sit ~l parcă al:" trebui schimbate. ln 
genul clUl<?l r ubrici „ pc ~curt• d in 
„Săplămina„, cu l\Spccle r>o%1Uve şi 
negative şi chiar cu ce cuprind a 
cum pagin ile • Pe ~rt„ din „ P ret1n 
nonstră•. O mincru-e. oriail de bunA 
ar ll ea, n u t.c mal anlis(ace clnd 
tl se scn•cşte plnă la saturnlie. ŞI 
pagi na.li~ ar mnl trebui schimbată, 
ar trebuJ s fi dcvJnA tot. timpul mal 
no1,1ă, mni alroctivă, mal e.xemplară 
- pentru Tevl.<;Ui cel putJn, dncă nu 
pentru întreaga presă„. Cu ani in 
urmă, revlslo fşl fileu.~ un bun obi
cei din a publica nnchcte şl gem. 
na.le cu privir e ln respectarea (ne
respecbrea) u nor drepturi ale zla
dştUor $Upul.'1tc tn ~gea Prese1. 
Olt.a.rea acestora de către ce.I vizat.I 
a incep\lt, lata. cu uitarea lor chJar 
de n:dac\ja reVistel. A devenit o 
maro p roblem! găsirea unuJ loc la 
h1.1tel, a unul bilet de tren cu loc; 
legitimaţii.Ic verzi pentru •masa 
presei ... au şi n·au valabilii.ale prac
llcA, tichetele caro le Insola<: au 
deveni t o mai-c enlgmd şi revlalo 
•Presa noaslr A„, prin menirea ei. 
nu PQ.1te, nu are dreptul sn i:1 po
ziţia sfru ~u.lu l Cală de toate acestea. 
Aborda rea lor , atunci clnd se făcea , 
6tfmea un more in~es ln }urui 
revtl'lt.cl şi n oi, cllllor li el. slmt.eam 
cu adevil.l:at că este a n~lră. 
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Idei , propunr.ri, sugestii 

pentru 

calităţii 

---
c reş t erea 

11rofesionale 

a revistei 
Un ca.p ltoL f oarte impor1 an1 al 

anchetei nOtUtre, cu 4'ft mal im
porrant cu eh vlzeaz11 <tClil'itaraa 
t•iltcar(', catc acC'la al propu11crJlor 
Ia'iJ ce o.m „agnnisit" in a C'Cll l , rn ~: 

Da n Olurea : „Dc cc ~1 nu adu
cem fn pagjn lle „ Pre.iii!! nlXl..'lh'<'" 
şi C'U\Tlntul citi torilor Cînlr-o f>O\"lbl
ld rubrico .,c HitorJI de-;pr<.> ~'<'
tari»), cel care sfi dcmonslrci'A!, a
tunci clnd esle cazu l. cil '1c oprir# 
tun ft şi e!icienti'\ ş-a dovediL Inter
venţia ;tJJaruJui s;iu g.1~tcl tn l"eiQl
varea lntegrnlă a unei problcmo 
ccQOOmice sau S<lClalc. 

Şi pentru că nm lrccul ln capi· 
toiul „sugestl 1 ~, \'fi supun nt('tlb\!i 
citeva dintre ele. 

e Pentru ilustrarea. unei acele
iaşi teme, sugerez sa !ie p ublicate 
in revistă, după slslemul „Jnţă in 
la~-.. cele mal reuşite articole din 
presa Jocală. aceasta ncWnd neapă
ra t o confrun tare \'aJorlcă (in defi
nitiv, necesară la rindu-1, wtn cu
rnclerul ei sllmulalor), dar mai :tic ... 
un utiJ schim b dl' experienţă 
continută şi nu doar ded.·m1t.t :_ 
intre gazct.arll d in intrenga \<i ru 

e Să fle continuată ·•O 1.I ln 
redacţia ... „ (rubrică mal llJ)rO:\pc dl" 
imflctul nostru, de nevoia dc-.i nl" 
cunoaşte mai bine). 

e ln cadr u l d czbril.erllnl' prorr
slonale nu ar Lrebul :-~ llp:.cascn 
qemo.nstrarea modulul in C'U rc :.c 
lntegr eazti tinerii gozt>lor l lll vlota 
1 ed act iei, ce şi cum Jnvu\li r l de 
la pro[E!.'llon işU I condeiului. Duca c 1 

dl la ARO-Clm pulung rulrm~ f;l 
uzlnn c ccn mrd innlll\ !ncultatea., 

cil <c ttu nm Mgumenia, ş] ln „Prwa! 
~o rirm'>ll'd„. cum i:e poate dO'VedJ 
u·i.lcu:lio cim moi inallll !acullate-1 

e t'ltr~c cu plăc{•re paginile dee. 
un v1u111 şi ncth'llatcn unor p~ 
J?IO%f putlllriştl din p resa lntefbe., 
la1 ci PMl rclc)c ar pulea !l compJe. 
talc "U JrnP,menic reprczent.atlVe 
c..lln nrl Ic llele lor, probind impU. 
t:U!'<':t f<''>rt·chvilor gazetari in -~ 
1.un• t\>lebr<' nlc ''r<'mU ori cu cite 
<'(;\ n de ... p1 c modul in cn:-e partid,. 
pau - de pc p<Jzlţiile eticii şi desa. 
111· P• g;uctttrt'şli - in J>tll~lci de 
l'•l'\UOC'l 

Cr<!•l cu ·Jr fi mter~nle, 111 acat 
s<.n:>, şi murtunUe-doeumE'nL llJe 
unor gnz ' lnrl în vlaţii lncă. 

e Ar (I indisi:utabil. rlc !org ln• 
lc1c. .... pubhrorca unor lnlt'\nnaţll 
rnnl u111pl<" cl<'.'il)l'c aclh·ilulea ţi pfo. 
ga+i.nwlc Con!..! ilulul Zlnrlşl,llor. 

e Nu trc.>bule ultnU nici priclebll 
"' c11hJb!'lrnlnl'l l noşt.tl - tll)Ogr-JW 
- c11rc merHjţ in „ presa n~tr.l· 

n 1 ub1 se~ '' Ir.ir e DupH cum nu poale fi nmlli 
nici •1cllvlla1ea presei i;ucial-aullu-
1 ulc ')I lllcrare, 11 l'.eddcllllor din 
RadJo şi Telev1Liune. acolo und~. ln 
lond. tot gnzeUric :;e fnce. e ~-nr n liosllă de l nlcres Pll
bli1.„rca unor fra~cnic d1: cele 
mul 1lbulalc creatil artistice a 1e • 
u lclJ'llor (proz.ii, pc>eL.lc c;ccnarlu 
~.o m.1.1 l C.-1 şi organizarea anuali 
o unor C''•ncursur i de crealfo cu o 
te mnts~u ban<> ~Jndnă. la obiect. 

e Pentru că ~nl d lr~t lmpll· 
~n t ln ted;ictnre."l foilor volnnte m
licitole de marile unilaLI ecnnornt
ce a&l: Arttc. ... ulul cred c;\ ar fi bt· 
nc\l'nll., n oqi1lii de dezbateri vlzlnd 
.Kei.I cnni lnl. nu neaoăral extrare
dn„tionnl. al nclivllălii non.c;1re. 

A SI nu numoi cn simplu flllJI 
ritvl.'r<\. tnlr-v rubn cA de Aenul „fn
limol'l rllor llth~vlir11te„ 2azetllrU •" 
nulcn c;l\.c;J 1·Nun inleslc:r.n s ltuatii cel 
Pllll l\ rft>lkotn r1 1n actlvil3 le.J~ lor. 

A O rubr1l'lt ~rmanc111Ă „Ro
m;inln în iir,,.,~ nl<>rnati6aală'", c:u 
..:Xlrn•" tr~ri11ri>ri <!le 

_, {11T-o• Îf'\fnrp~ c.6 l'llC'-C .,,,„, 
muli„ mnle1'folr melodlce. nu I~ 



al'lu scrise, ci jn ffiUsură să l n<..'lle, 
511 turr uchlul. e ŞI o ulilmă propunt>1'&, tţe n
censtl1 dt'tii p t/ntru ciUlpcii 1~\·ls
tel : „ '[foinnoi1i-vu nbuni1menlelc ltt 
pl:\ ESA NO.~S'TRĂ! .... 

Julci o pr~pu"narc c•u cnre riu pu
ltlll tl~dt sii fim de Q.(!Ord. D.Up_ă 
c11 rn s111H.m1, de altfeî. şi c>u multe 
dl11 ct!le a11tli'ric>r fo rmulate. ceea ce 
tti ·ua pul e!a obxfnm, il1 mod con~ 
cr11'. Iii immerele din J98~ a1e ptt
blicar:el. 
· Sub$crleni, au WJHă c<.muinaarca 
4l la afirmaţia cu care A'rilltote/ 
8U1te.scu îşi începe. partea de ar
ticol dedicata '111iµosJ.Cilor; 

,.u e„rgur. esl-e ll şu1· de com e t'ltal 
ruptul ci1 l'evisla a1· pu~a t1 mult 
m111 bunii, mlrl gr eu csle, in gene
ral, s:i „p ul unuit!Ul» Ju r idicarea 
nivelu lui ca lita Uv al une.l publica-
111. Cl1 modeslle, indrlizn~c sll !ac 
nişte s ugestîi pcTl tm an ul v:1:1.tol), 
ntşle !Jl'OP\.!ne 1·f p<?nll"u .vm~t~roli ul 
de ide.I al , rer,1,actm IJlui şer al 1•c\•ilj
tei «Presa nonstrli„ : annli7.a meţt;>
dcior de pregftUre p rofesionalâ o 
zlnrl~Ulor, impllCtit'eo studen~UCJi
sc.c~lei de z h'ui:; licli a Aead cm lei tk 
piu·lld pant rn inwţămlntul ' s<tclal· 
jipl itlc (es te Jntere.~an~ cl~ văzuţ mu
c1Ul cum privesc el aclwiut!iHell. şi 
><illorul 1)resel J'Omâne, cµm s-uu 
integrat in v la~o i:ed oclJonnlii nb
solveoµl ncei;tei iiectilJ, de?ibafnd 
i;irc:ilesl<mnle privind lh ileclotin zia 
rJs tu lUr de Jtl r er:lacfle J'a qbtecllY, 
clin nou l a redacţie : modul t.WJl 
rcnc~looei.Wi dl!erne ziare {1.lnrl$ll) 
l a un eveniment, cDJ·e mşl e'..l\Le sţa
dlul lcgtlturU din.b'e publi~util -şi 
cl'Lllo1•l în umbele sens uri N- a:r ~i 
HrA~lt de lnle-i'es cn actuala nc~lune 
:i revl!>tcl dedicnlll M~tell)r ~re
sel 1n tcrnaţionale sii fie imbogli\iti 
cu cîtn un arHrol intcresunt, sr
l eclnţ cUn pubUbn\lUe de mnre 
m~tiI;iLt. :t.n rtn<l.ul sîh1. !pto.ura Cla 
poate ri utitiz~itii in conlinuare, in
lr-o şi mai mar~ măSUl'ă. Bunele 
dr.mer!lurl ule «Pi;8ci noa.Iţi te~ cHn 
noul pe &n1re ii tncbefom - p1'<:
tehla1·~1 unOI' 1'tttore:porţczil distinşi 
ln cumpctiţ11 ln lernt1Uonale - llf.ll 
r. conllnuule p1fa ilUllh'iil'l.!ll luour:i 
a nelivi t ăi li \{nul rutc•l'CJ)C>rler ele 
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voca!1e, snu ::i publtctldi unor foto„ 
grnll l s&-lnnre de d!IorlU nu.lorl, 
dnr i;an! au o lcmll comunu. 

ft..:-v,b~ii. tar lo! ne ~·epr~nµ1 tlin
tr. un i;iunc:t de •.rederc, ar nvetl c.u 
si gi11ianl<i <.to t!işilga1 dncd nr ri mni 
mult f!prljlnitli de zH1tr!Şti , dacă a
peh.tdh~ rc(lnctfol -.P11e.sa nuus l:rA„ 
ar li iusoţite de l'epll.cl conc.reHw
le 1n noi şi nor sugosUî, su.<>tinutc 
c~ 1nill.erhlle. Am pulen ns t fel sp11l
j iol el~cliv aclivl tal,ea qnel pupli
c.aţµ cc trebuie su c1mlribuie şi ea 
Io cu·~~ere~I permnnentâ a i;ttitutu-
11,11 de zim·LSt român t:!tlntemponin ". 

Ob.tervatia c:ulf!g1i/Ui npstr11 e:;t e 
pe deptLn axactă, Şi c:n si1 1u :emp t-L
jJcZl1n .inu.mal cu a11c1l.e.tu de fa.Jii 
(Cll 11re.11ii'1lraa ei) e quffoieM şii sp1~
nem aă am sOIJcitat 1a opirlfi . tti 
a-nu promis - cu fer m,ifo.te - lO 
vi etili 11rhnft 4. N u •mal 1JOUa$tim 
de1,Pri? umil âfµfre colaboro~ofl 
cat e, dlllpă o ~ntirzic.r!! de 'doua 
{Jiipt6.mîni a f1la~ril%hilut protrii.i;, 
·11c-a 011unta1 ca l-a scris şi că îl 
lli r.foa::u la ţeîP.fon. Ne-a. Tugl:lt să 
(Jşle-11tdm <!ltei;a mimtte ptnd tşi ia 
malt'UsCYi~uL şi 1?!.' sm1ă el, de aceas„ 
tă dafii. D&Lpil o oră, am ·telef &n-t 
roi noi şi cwi afl<11 cel p/ecqse ile 
m;iU dim. Tvtl(lcţic. Materialul l-am 
primit, totuşi, a doua zi. Pe calea 
ont1.1af ală. stn;t; ;ntimplifrl Jret.lvCJt
te, „detaJii" .de c:olabfJ'Ta re care nu 
11e miti surprhicl (dar nici 1ru 1u· 
pot .fi inflif e·re·ntl(). Nu buctt td h isq 
fap~til <:(j la f iecare număr avem şf 
mmretorrse ex emple de coreaLit.t1di -
1w, de prnfcSirmatitat~. A va. cum 
U"' tw i&t ~i l<J <i 1iclletn d e /aţli, de 
altJt•1. 1\lu ~m J.f ab.or(lat acest; su
luoat, d a!' obse rvaţia lui Arin to1el 
Bt11tC$crJ dtgp,rl! „pu.s umclrul'1 este 
7Je cit de PX.r.& <!16, ţie ort t de „ la 
11lîmo r~dnuJfoi". 

,,. Unele prr.ipuu<•ri te-a m şl Uicu,t, 
&-.nu des-prins din rindurlle de mai 
~us. N\1 Me n'ioi un rpsl sA le re
pet •. ~~riu T ;dia n Dinni t rescu. Alte 
pi opune.d ? Ml-n1· pliîcea să g~esc 

fn vc.vlsiă cîti mai multe oplnU şi 
m 1.ir.dle necerute ln an chete ci tri
m1se din pl'opcie InltiEit.ivu d~ :z.la„ 
"lşl'll-CLtitQrl dlri 1311ew•eş.tJ şi dtn 
PL'U\1i'.Jicie. (Ne-ar plăcea şi nouă. 
v 1rlni.1e sfi mdrru r.ishnl) F.oart~ gus~ 
~ale nr fi, in· revl.c;tă, oi,şte ru-onlcl 
la <.Tonicile lle leaku, de JUme, d~ 
·spoi::L - ~i de <.-e nu? - lu volu
rnei e bel~ti:i.Jttfoe semnute de zi.a~ 
i I ŞU . R evista ac ffebur :să 1:11·gnnl
z~e ~t· un ~ncurs cu premii - rr~ 
ele> şi simbolice - de i:del, titluri 
de r ubrici, an chete şi ~·licolc ·do
rl'le i n rcviSU'l. ~ paghil' nr .lire
bui t(thi le „ La dil>p~tia dum
neavonslt'li„, und" cititorii - zia
l'lştl şi nezi!tişU - să lrinrltâ 7Sp;:e 

·p1.ţbllca11e tot ce ored el c~ pi;-e
zlntă in teres rehl per.rl.ru luct:ii tocli 
dln .presă. 

Sint~Uzînd , o.ş dcu:I o r~\<iStă mal 
d in plln uxntă pe Pl'Oble ma tica de 
acluall ta'te. a pl'esel - aceasla, mi
cui:µ, să tle predomlnanJă - o I'C
v i:ilă 1nnl critică, scrisu mai c.u 
vervă. Q.Ş!l cum· le- pla~ 2.l !llli ştilor; 
o rţvlstă i:edac!ată, în cea mal ml\l'e 
pad e, d~ gnze tru'i din aCW!O. r edbc
tlei~ Şi aceasta nu ~ sa comam;lft„ cl 
t:l ll\ r 1·op'rfe lrti ţirt1Jv(i., 

Da Anul Nou, nn fierblr.i te „La 
m ufl:l ani.„ colcc~rvuhti revlsl:eflr"' 

Prhntm urarea Cil a.ceettŞi ptă
cere cu c'are am p.rl111Jt şi ~ge~ţijl~ 

10;-m:u.rJJtf'; Ofihtfile 1?\ţfJrf.mdt~ în. 
11a:1i'Tti1e· <1e se fnc11eie ·a.emn 11e st nt 
c7e Joi.os· şi 'Vor ecmstltui pu.natul 
de piec.ora a [ aclivttcltU ciitoare, al 
efor ,utui oe care n-0 vom strddtU 
s<H <Jî recţfan,zm aa&.ful indt 7a s/îfl
şUlll Tui 1988. ifl' ancheta. 1)e car e 
o vom v ulHica, par tea cu „11e-a plă
cut'' sci f ie substantial. 111a'i amplă 
ct~ah aceea pe ca.re o primim, s~ri 
cer. „Jără supar11te• 1 

AnolletA realli:ntii de 
Odstina DUMJ;WBESOfJ 
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O luc1·are dedicată 
• • • ope1·e1 z1ar1 tice 

Cursul P'"ofesorulul Neslor Ignat, 
col\socrot exominorii trosotur ..lor 
specl11ce ole mesoiul111 prese·. opo
rut în ace.st oo, în volumul „THE
SAURUS ACROASIUM", seno 
XV. Communlcotions (1n~udes Tele. 
c:ommun cotlons). editai de lnstHute 
ol internol 1ondl publk law ond 
in~erno1lonot ~elotion:S of Thessolo
nlk'l (Institutul de drept irt temo\•o
n<>I şi relo1il lnlem<J\ onole d in So
lon'.c - Gtoc:10)1 reprezmtâ o con
tfbul ie ooginofo, de lorg interes. 
'" domeniui ce~etorii ~tlln!ifice o 
pr~e1 . Volumul wprinde $i contrl
bu\lfle celorlolf Port'clponţl Io se· 
siune - cadre un1vors-to1e, cadre 
de conducere ~e unor 019oo;sme 
de presă ş;I peBOn~1tăţ.i d n do
men·ul jurid.c .şi ol relaţiilor 1nter
noţ1ooole, spccioh~U 1nv1to\i din 
multe ţări - cons~l"Qle unor pro· 
bleme octuote ole comunicări şi 
telecomuntconl. 

T nut cu deoseb.t succes. in 
1984, in I mbo froncc26, 1n foţo 
cursonţrlor po1tjc:.ponţi Io ses •uneo 
orgonlmt6 de in51 tutui d in Salo
nic, cursul Intitulat „lej t11CJ ts spl!· 

cillques du messoge de presse", 
e.ste rodul unei fructudose oe~ V•· 
lot' d docrt<e şi de cercetore $ti
tn\if' co desfoşuro tă, timp de moi 
bioo de un decen u şi jumotote, 1n 
codrul Focultă\il de zt0rls~o a 
Aa>dem1-e1 de stud11 so<:iol- pt>lit ce 
de pe Ungă CC. ol P.c.rs ~e· 
cum ~I ol unoe mdehrn9ote expe
rienţe d.e zt0rist ,1 condvceitor de 
presei. 

Dot f ind domen-ol atit 0e vast 
$1 complex o4 comun căr;1 do masă, 
şi H'I codrul ei oJ 1 orist'Cil, cote 
ongojecna fof1e mo1er:ole şi umone 
coru1derab1le, r~p1ez„ntind o ro· 
mură lmponOf'lla o economie , exer· 
c1.tlnd o influenţă pe1morw!ntă O· 

supra op1n e publice, oa fi asup·o 
v eţii pol.Ik e JI culturole, outorul 
orgumenleozo neces1lo1eo fundo· 
men1eirll şi deZ'lo. toril unei cerce· 
tori ştlinţ'f1ce d 'st «le. 

ln concep\ a outorulu-, occo.sto 
nu este pos bflă fără recursu( la 
re1.ultotele obtlnute de d.sc'pl1ne co 
sociolog-o. teoria com1.m--cor1, ps!
hologo0 ~i ps.holog!o soc oă, se· 
mlot co, storio, economro poJltico, 
polltologio, }liin\ele Jur d cc etc. 

Ea nu PoQle li dK•t rezultntul uooi 
cercetări interdisdplinore. 

Acest mod de obordore o colă
UDl permanent octlv1toteo ştiîn\• · 
f1că şi didactică o p rofesorului 
Nestor Ignat, preleger;le sole de 
teo;lia presei fiind urmări le ş1 opre -1 
c1ote de zeci ~l sute de sluder1~1 
~i ct.llS<l!l\i d n tor6 şi de pestei 
hotare. ln ceeo ce ne pri'1e~tc~ 
osistindu-1 pe <u.11or. timp de uni 
deceniu, Io cursi.111 şi expu~. in• 
c:ali'rote de le::tor Io Foeultotco de 
zioristico, putem oprccca că pro
fesorul Nestor lgoot o pu.s, Io noi, 
i n ţotă, bo.tele teorehce ole uool 
noi orientări ln cerceto1eo >tlrn\1· 
fică o presei. 

ln cursul pe care l ·o publicat 
recent in va'umul ed1101 de ln
srMul de drept 1n:ernoţ1onol ~I 
relaţii lnternotionole din Salonic, 
autorul o oles co temă o expune· 
rii sole examinarea mesajului pre
ţei. in ocepti unea doto termenului 
de mesaj 1n teof'io comun căru. De 
ce mesajul presei ? ln primul rind, 
pentru co, spune outorul, „acesta 
conferă trăsăturile specifice ole co
municării de mcH6 prin intermediul 
preso! ,1, 1n ol doilea rind. pen· 
tru co, cu toate diferenţele 1i 
controdicliile evidente in tre diferi
tele tipuri de presă şi te<>rh des· 
pre preso, mosojul poseda o struc· 
tură comun ica!lonală cu o volobl· 
lilo te IT)oi lorgâ, cu privire Io caro 
se pot face onumlto coruto tărl 1n 
mod general occcptobllo, foro a 
ignora, desigur, cond l ţille concrete 
in care m1!So':>J, J re:Jl e5te prod1n 
~i difolgt ~ (pog 27) 

Studiul de fotei. profundo si oru
dhă onolico o multiplelor fotele 
ole mesajului de preso ~I ole co· 
mumcăni de moso '" onsomblul 
scw coritine o problemot1co de 
more t"lteres ş de coric> valoare 
;tilnţifică. Deşi în codrul luc161ii 
există contributil proprii demne de 
interes. pnvlnd procesul cunooţlC· 
rll reali lolii in pres6. modul de a 
c:oncepo preso de către <.ocielote. 
limbajul specific ole diferitelor li· 
p.ur; de mestJje ole pre~·. ne vom 
referi acum, andeosebi, Io unul din 
lre conceptele de bază, originale, 
ol corir cre<r.or ,„ ccrce\o<eo din 
\or9 noaslro este profl!So1ul Nnstot 
Ignat. concept Folosit, 1n prezent, 

~l de oiţi outori 1n domeniul te0 • 
iei presei 

Este vorbo de opera 1ioristic6, 
cum propune outorul să fie denu
m t mesajul presei. oa un „mod de 
cunoa$lere 1i comunicare, co o 
creojie o spirltulul uman ovind un 
loc de prim ordin printre alte oc
t1vt1oţl culturale şi socio-potittcew. 
(p. 70) 

Autorul oralo că mesajul pre,cl 
ore o formă concreto, cu o struc
turo proprie, de unde şi lmporton-
10 sa. caracterul său durabil in 
viol o socială, care ii ploseozo O· 
loturi de alte oc:tlvitoţi creatoare. 

Din aceste raţiuni, profesorul 
Ncstor Ignat se opreşte, cu precă
dere, osu pro „operei ziaristice•. 
in\elcgmd prin •• operă " nu o octl· 
vltote 1ou o muncă de un anumit 
gen. 11icl sumo rezultatelor oc.esto
ra. ci fructul durabil ol unei creoli i 
umano şi ttăiă turlle esentiole ole 
acestei creaţii, ~o cum <.e vorbeş· 
le, in codrul estetici!, de opero de 
artă. 

loto cum răspunde outorul Io 
intreborco „ce este opero liorls
lico î" : „ Este aceasta un anumit 
număr de zior, strict determinat 
in spo\lu $1 timp, sau o anumită 
em siuoe de rttd'o seu tdev 21,.me î 
lntr-odevăr, ocesteo sint opere 
2lorlstice. Dor unul sau moi multe 
numore ole unui zior, de~i repre· 
zint6, f1ecore lfl parte, o materio
l11ore. totdeauna alto, o un~ anumit 
dor, nu conslit uie decit vorionlele, 
pentru o perioadă de timp mol 
mult sau mol puţin mo1e, o unei 
anumite modolltâţl de o re.flecto 
reolitoti notionole şi lnternol ionole, 
modoll tc te proprie unui 2io r. unui 
po\t de radio sau de televlliuoe. 
Opero ziaristică este deci un fe l 
de „fereoslră" spre lume. o anu
mită viziune, mol mult sou moi 
pulin originolq. 1.1n .sistem de idei 
'Î de valori privind socletoteo con· 
tomporono ,ln spatele cărora se 
poale 9osi o concep\le sodo-po· 
lltico, dor şi o anumită manieră 
do o tra to teQlitotoo in octuolltote. 
un stil de 1edoclore şi llustiore, 
o grofi<;o ori9i11al<i, „loote oces· 
tco determinate de condiţiile o· 
biective care ou stat Io bazo apo· 
11\1ei publlcoţiel, co 1i. lntr-o a
numită masurâ, de factorii 1ndivi· 
ducii 01 creaţiei. Ceea ce face co 
opero 1ioristlcă \ă fie totdeauna 
oceeo1i (cu trasături ce pot n re· 
cunoscute pentru o perioado dcu
tul de lungo). si să fie totdea· 
uno alto, ;ie la un numâ1 ol altul• 
(pag. 63). 

Autorul tine să preclzete insă si 
o cită trâsătură deosebit de im· 
porlont6 o operei t loristlce, faptul 
că co e>ste în occlosJ timp indivl· 

rlr. Vlrtorl~ JLJ F.SCU 

t ro11tt11uarc in vag. ZS) 



P llhlkum cu înce
pere din numărul 
Je Ciilfl al revJs
lc:l. 1J versi1me 

romaniwscă .1 cursului ţln11L 

in !îmi.ia franc-Nit Jn Salonic 
(Gr~clnl în 11104. de 1>nt u
nh' Ncsw1· Ignat. cn invitat 
din piu·ten AsocinU~·I de 
drept 1 nl,ernnOonnl şi 1'cin~ll 

1nternu\ltonale (ADJ RI) dtn 
R )m:in1n la se.iunea dcd1ca-
1t1 l\'Oh?I com11nlcnlillor ele 
l ilrc ln~lilJIUI di: drl'pt ln
tern:i\lon.tl public şi relnLli 
int4:rnn\1onale din Sulw1Ic. 

J.ucraren .a ro'it t lpl'i.riH1 n .•
cenl. 1mprcunu cu CC!lelalte 
cw-<iurl şi cont.. bu\ll la se.;lu
nen men~lon.ilti. în .• Thl'Rnu 
rus croaslum". volumul XV. 
~Communlcouons (Include'\ 
·rc1ecommunlcullons0

) . cu U
LIUi : „ L es irnl ts s pecUiqucs 
du m c<iaJe de prcssc>'", lm;t1-
t111e o! int1~ma.tionru public 
J,.:;w nnd inlet notionnl Rcln
tion'i ur Th~lonlki, Hl87. 

Textul rezumă cur.;ul de 
teoria pre~i (lnu t de autor 
'11 diferi tele forme de invll
tămint 1.lal'lstlc unl\'erRil:ir şi 
Post-unlve1'!;ilar din \W'll no.as
tra. tnlt e anii 1973- 1980. U
nt•I:? idei .şi :lflttlll'c nu fo~ t 
l.'Uprinil!.) jn luorii.ri con1'ncru· 
te ind~iscb1 cercet.ar11 .;pecl-
ncului opN l'i zlal"ist.lce 
.,T r4s4turi sprclllce 11 lc pre-
ci ş i formlll'ca omului nou". 

Acndt'mln $lt.·rnn Gh<>rir
i;hlu • Facuitat1·a de 1.iarlsl1-
di. I fl79 ; „Ziariştii dl' CllJ'e 
avem ne' ok·-. ln P1 esn 
nou'>trn - nr. llltl980 , „Lim· 
baJ I f!fleicn\i1 " . in n>l. 
"Studii dL-:.pre 7J1.ri„tlcn de 
IL>ll•\•ll'.iune • rnculla\en de 
l.lorl!itlca, L06:j . P ro tJLcmc 
ale cunoo.şterll tu uarMicll. ", 
ia \'ol . Dvcumentaren 1..lnrii.
Lici1 '. „studii. ct>tt'E'lărl . c:ic
Pl•r1cn1"~. Ac.'\d „Ştefan 
Cncori;hlu ", 108~ . „f:ste 2la
risUou o .ş tllnţli ? ''. ln „Presa 

noncilrA" nr 1tl 1085. 

- „Mf'sa}11L )Jresei'' eate fo
losit iii orightol cu. :remnlJI· 
"llffa tir "operă zlatl! tkd". 

Pe teme gazetăreşti 

Trăsături 

ale operei 
Ce s-nr 1nllmpln ourc dacl, fn

tr-n bun;i dhninea\.î, nu ne-ar mtu 
i.u'I 1larclc ? Ş1 nl<'l n cloun 1i, nit•1 
a !ruin .nkl ln tL•ll'lalk„. Şi, t.le 
usemcnca, ducă butOWtele oparalc
l r c:u ajuto1 ul cărora n~·-um de
prin!> atit de bine su lntr1'm Îlll 
lcuillu rti, lnlr•o fra c\IUnc de sc-
1·umJ.i , ~ taica ... um•tulul 1><1U u 
lmoglnll cu orice colt ol lumrr cil 
dl.' lnde1l11rt,1l (dilur dacll am uitJl 
:.au n-mn ştiut 11ku:>.fat5 bine cu111 
Iun<'\ioncJJ.1 &&i.e -.h• minuni ale td1-
nii ii şi cc ~rllp1 1 1 dl! U•miu )i c
f o1 I Ur i tl'n11ce o u•rul omenirii 
rcalfzaren lor) s-or ,,supăm•• <llnlr
odut:i ')l 11-ar mul \rea !>fi rru.µu n
tl.'1, cuminţ i, ta <'omcn?1le oOi;i'lrf' 
1wrvo~f'. bu <•h iur nr dwptirf'n de-n 
blnt•h:n, 1 „ ) I <·Uru n-or U fo'll 
nk1<i.lalâ Si, 0tlntă r u ck ar uls
parca ~1 ll•lefonul. ldf'Jlra!ul, tonle 
rnn„lnilc 1•11re nu :o:t•urtul alll ele 
muit db lun\dc pc man•, pi.' uscnl „, pr10 va?.Juh. Cu alte t U\'lnh:. 
tlru.·.1 nr µieri clt•cl lntreogil Q('euo;
tu lc•hn1C':1. - mîndric u tuturar -
run• In ultimii o „-util, o sută cln<'l
wr1 de •mi. mui ,1!e" in ~<:olul ul 
XX-lea .n •.d1imblll radlenl \'ia\u 
onmen1lc.>r, n celor c-nre posedă 1d1-
111c11, ca :;,I. ln ul! tel. 11 Ct.•lor cut ' ' 
u 1 lvne.-.c ,lndt n1r1 nu ne 111411 cllim 
bine senmn cit de mull am devenit 
.11\! i Iar uceaslfi d1sparlUe a tehn l
dl „. ar tll !>dUce nu nunH11 inLr-un 
lvc. 1lou.1 (<IP altfel. n.senwnr a lo
c uri „,. mul Jf'"'"' - ilu11:1 cum 
se şlic - din l;>elşug şi nu un11-
uouu) ('j fll'l'llllintll'OI . 

l llli c,•r lrrt.arc pl'nlru a< l'~l l3· 
blou !nfiorMor .o :-lrnplă t''t><.•1·1en
\u rnin l11 hi 1muginnrO. din rcrittrr 
111• ncn•atll'.tl, nrnrf1 t.lot11· 1ln<'u m· 
, I „pat <" lnlH'•t>:a •mt!ni11• fnlr-u11 
t·nttll'li•.m nuc·h ar, cC'c<i «' "IX'r!im 
din tot ... unetul ) I luptăm din 1w1-
p 11tPrl r u toţii ~ nu se tnllmple 
niuoJnw . Uar ducii ne ulll'im m.11 
bine, lmnuinl!a „:.iporaliptlcă" (p•m
lru noi) I schl\oll'l mol sus nu 
1..,tc tll•t·il lumea ln 1•u1·.• sc nfi~teuu 
muncl·•m, lu!Jcau -:.i mureau, m-.11 
rnuU !.UU mai µUlin lmp:'tca\1. 
l11111ntti:,11 no)ll 1 nu prt:n lnrlcp:1r
l11~1... SI! o;punc ră dup.l bill•îlla 
<lt• lu r1„1raleur. ln 1.;,1re fiola fran-
1'{1-„11a1uulJ ,, plL·rJut biil.:1h<1, ilir 
L'IOll1!7it 1-.iu {lll't.lut pi: nmirulul 
\;!!hon, 'lli1cu d1„„pre 11C'l'"l e\'l!ll i-
111,•nt, c·u <·unwl'in\<' 1mportuntc 
11C'ntru l'o!tH"W F.urapt•1 'l chfGr a 
lumii. a .ijun„ -- .lutonttl lmpr„Ju-
1 ."irllor nda\'orub1lc 'IÎ. mal ole'i, 

specifice 
ziaristice 

m1jloarelor de comun icare din ac:eu 
\ n>ml! - cu o 1nlirz1ere rlc pestl' 
o ~ilptămini! ln Anglia şi, lncd mnl 
lfmu. la u1•cchilc lui Nnpoh~on. 

. hlâzl. tlr~ugur. o a'emenen ,.v1-
lezft " a informal lei, nu pentru mi-
11\arl nna\1 fn l\lptll, ci <'hitt r pen
tru uzul c-urcnt al opiniei publlt C', 
or stimi indignare. Dar pe vremen 
ll<'l'l'U n-n uimit pc rumeni ş1 nici 
n-.1 trnpiedlrot rlizboni€'le cnre uu 
tn„lni:eral conUncntul cte ln un cap 
la altul. l\tlind ves tea lnfr!ngeri1 
Oolel sale, Napoleon - se spune -
n ctlwt pe gindurl, apoi n botezal-o 
repede cu un nume llnlşUtor: „ne
angajare" tn JuptJ sau aşn ceva. 
Dup!l cum •e vede, t(>hnir1lt? comu
nlctlrii :.-au schimbnl Mortn tn 
acest Interval, dar reac\Hle şi me
todele propagandl5tice ale oameni
lor. lnc1U!il V ale oamrn1lor m~rl. 
ce\u mai p u\ ln.„ 

Cinci nm pus introbaren : „c~ 
:.-ar Intlmpln docJ.„„ nu ne-Jm 
glnJll ln primul rlnd c:ă, dlspârtnd 
subit lehnirilc romunlcârU, nr lN· 
bui renunţat pe loc la multe î'>
prăvl , construcU vc sau dhlructlve, 
care dau un cont inut vieţii de iul, 
c:i 111111 .11.•s la şO<·Ul psthOIQRÎC ~ 
crnrc 1-ur sufrri o.'l&ncnli. la rcacţia 
lor 1n foi•• llnul asemcm•n tiol 
lmL•n" l'oat~ ln llN">l fel nm in
t('ll'A<' mnl bine ş 1 re loc ocupt1, 
de rupt, romunicarc.1 in socletahM 
<·on l1•ntpo1 .in.l. S<>ciologl nn1cricnni 
au tăcut. mol de mult, o anchetă, 
prorlllncl ele o :.ilu111ic cxcep\lonJ
lfi: o gn·vâ a tipogrnfilor din New 
Yo1·k care I-nu IAsal pe locultorll 
man•lui 01·.1~ ftiril 1iare timp mai 
Intlclun(Ull, dru nu "'j !Ară rndio 
:.nu l.elc\•11lune. Cond11?11le nu fo,l 
cu, dup:t o pcrio.1u.l Jc relativă ln
lllfrrcl\\ă. publicul 11 fost cupnn~ 
de o n€' rv01.1t.ite rrt.•scfmHI, de o 
i;tar~ de nelinişte ll.iloritl, în spc-
rwl, absl'n\t-1 unor inCormn\ii dl' 
Ul curunt. pe cru-c ou Ic pu~au 
d lpMa prin celel1.11te canale de co
municare. N1 St' nare cA n-ar fi 
ureu de udmis că, ln lpot1.~~ !an-

t a.„Ucă ţi(.' car~ nm enun\ul-o, loc
mlll uccsl scnlhnt'nl de nelinişte ş 1 
de nt"llJU1110ţl1 nr lua proporţH lle 
m•tnchipuh pentru 1oirămoşll n<X
trl, care nu mu~ca.„l'ră tnca dln 
„fruC'Wl op1 tl" ul telccomunlcaţtUor 
l)I lr/il:m patriarhul. 

Comunicarea, comunicarea de 
mU'i,t, mhruUI din uorin\n ll!gilt• 
ml1 (le a ş ti , u creat. la rind"Ul ~I. 
uproape 1·a un \ 1ciu, cu un \' ldu 
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nobil în orice cme, nec:csitaku de 
a alim{!nlt\ p(!rmrtnent !IC tul moi 
multe canale, ('llriozllntca nn:1str;i 
fn neronlcnil<1 CJ'eŞti?r~. Nu Hl.'tlll 
:.ă sµun. bineintele::., cli, lic i:.i in 
\ă1ile clezvollnle economi<'. tc>nt.1 
lumea cite5lc ziare sau urmăr~tc 
<'U regulmilnlc radioul s;Ju lt'l•'
"i7Juneă. 

Dar cxi-stcn\n ncestel relele <'n
pabile i;i\ rnrnl7,('7~'. perioJit'. '\I li 
frccven\u foarte m•1re. dlllf" ~I 
inteYprrll"trl prh•ito11rc ln <'e w in
ttmphl p.- intr·<'gul ~lob plirninl•"><', 
ba şi in f"OSmo-;, îi poate f,11·1• pt• 
mul~i - chiar dncă nu citesc snu 
nu unufirpo;c direct tot cc M' tlJ 
publicilii\li şi mai ani'i şi d e ta nl\il, 
- sfi ~ t·renclfi „ 111 curcnl" c·u N'N• 
c;e se lnttmpl5 lmportrml. st'l :-.t• 
teamă m oi puţin că pai fi luaţi 

pl'in s u r1,rimlcre1 sâ fle rnnvintoi 
cii, oricind doresc, îşi pol sn-. 
fr;fucl•. !n ft•l '1i chip, ncresitot"n 
de a -<li. d e n f i fn cunoşllnţii ci~ 
cauză. 

Ac<>.astil scn7t1 ţie, cnrc punic fj si 
lluzorit.'. nu hi-.c:unnâ •lelor <'•i pu
blicul U(' O<.lt12Î I\ l n(()(}O(:i, '1i fJl .... -
i:a~il sii w dest"~1rrc ln imt.•nsi1 di
vet"silntc a comunici\rjj <le innsu 
şi a presei. Nu mni pu\ln tliVN'!:• 
"înL lucr:.1·ile llespre presii, rl~ ln 
eseisticii şi memorialistică, la ma
nualele de U7. practic şi Io cârt ite 
tlcspre comunkare şi tle'ipre pr<'~ll 
scrise cu rigoare şUln\IC.lcă. 
Mnl ales cele din Ul1Tlîi, 

o.rJcft de \taloroai.~ nllrainlcri, pot 
11jotn prea pu\ln pe citltoi:-ul ohi"~ 
nult al presei ((olll~i prlnripnlu l 
ei l;>cnericl::>r) ~I ar Ii nevr>lc cip t1 

rulmăcirr. •. 7-iarlslică" n loi m.•nită 
să orienl<'z.c p ublirul mai IJ1 i; 

!\u f)(?a tc fi vorba s;i 1nCii\i„1i111 
nici loau• orientftrilc ·"' tt-mlln\l•h• 
:;wl ualt• ln C'crr.:>t<lr~·a dHr.rltrlur ""· 
.P<'Clc ole conmn1cl1ni şi 11lc prl'WI. 
D esl inccputr mult m nl tir7iu 111•
c>it în nltt• Şllih\C SOC'illll• (11:11 111•
nefic.lLnd de 1-eollză.ri le acestnrn. ln 
primul rind pe pion mcl<Xloloi.:1c-l 
pe tăriinul cerceu1rii cnmunicftrl i 
şi presei i.-a acumulat 1lc J>f' ne um 
o bjbliografie cl~tul tl • int in„;1 
Ceen ce ne propUnl'rn c!ile clm1r '-<l 
!ncercăm sloblllrca cllorva tipuri. 
cJtotv.a irn1.pc fn rtu:e nr p ulN\ fi 
nşc'l,atc rele mnl multe dintre m>t•'i
te Ct>rccttlrl. Jn afarri de primi;olc 
dollll cntegorll, lu cnre ne-am rl.' · 
foril pe scurt, mn.l Jnalntc. ot•ccn 
a esc.isticii '}I nccM a luC'rărilor 
practice. unele cu un t'ar:wtcr t•n
ciclopedie ~i care nu comun o nr
rentuată subl<.'Cth·itnw şl un rn
rncter cam cclctlc, gre1,1 de evllal 
în Ot:e$le 1nmut·i. nm vreo 1><1 mcn
ţ..îoruim grupn 1?lli nţel1Jr sorinle „in
tegratoare" şl Rrupn n0oh1 <;llb 
't'm..lltll und ştiin te a pre:.cl de 
sl• e ·stătătoare, rclnl iv nulonomr1. 

Dintre c;tiJn ţcfo pe care IC'--Om 

20 

nunut „1nlcSTr11tqare" pentru cil ou 
lendinţn !l•i lngl<1b!'ze, pe un nn\J
rnil l'lun, lntrl'llU soeicta le nm pt1-
111enl. ln p rimul rînd. snelolnglu. 
F:xi'>t-.1. uliu uri ,)(' numt.'roasc so
l'lolo~ii d e nimor..i. 11i o socwlogi1• 
a comunlcă1·1t de masă, şi una o 
presei. La rindul ei, Teol'la comu
nir.Jrii. dt."\fll"in.-;.'\ d in :.orloln$lie. 
se ocup.I i,.i c•a cil' a.'ipectelC' lt>g;.1tc· 
ii•' pr<''i<l '='' llt' ;tiru lstirfi. , \111 mol 
pUl.:;1 111lf1llt4ti p„1110logla ~I 1'~1110-
logla "odalll. ' l'eoria cuHuri1 <I•• 
mn:;~. 

AdP.fll 11 elaho1iirii unei .ş~ ai nl l! u
nitare 11 c•m11u111rarii. a romu111c.'.irii 
111..' ma-.ă <;-i <i prt•<;('.'i. m<'n i~ "<i n'-
111crli1•'l•' 11bo1 dar.-;i frn:unt•ntnri1 1h• 
e>lil1e <;-tiln ~l'k !.IW<'ialL•. la c:11··· 
nc.-am rPfonl 111111 sn<o. nu C'rt>al, 
pc 1•ind cll„di>llnl' noi. n'Ulni t..• 
Zel Lungwissen~hafl, PUl>ll7.lstlkwl
"st-nsrhnfl snu Kummunlkationwi-.
san-<Chilft. J.':)(i-.li1 diferen ţieri şi 
1 lu pit. lorul "! conillţitle enncrt'tc 
unde s-au h•ll :iccste cercet(1rl : 
sociolf.gin c"municlrU de masu i:.-a 
mhcu t ~I s·a der,vol1a1 î n Stnl<!le 
Unite ale Americii, in le
găll11-fl ou mnn·lt• ;n':int re <'nt'•' 
I-nu luut nt.'olo rt1t ll1>ul -:;i t(•lt•\'l:ri
unen, pemru CA opol metodele cer
cclt1 n lor aoncrete sociolrJgit:e sft se 
1•xtlntla ln tontt'l lumcn. Şllln\clc 
unitare ale comunicării „j prl'Sl'i 
au :lpă1·u l, fncA de mull. in Gcr
munm - .ic;n rum :initn şi liluln
lm•n lor - ')l w r11r.1ctC'rize1wă c:i 
printr-o run11t1ment111·1· tcore1 kil 
mni ~U '>\ 1m1tii. Ari>1l1>it1 nu Jll'icnni
n i1 că 11 u :-t• pot gus.i, ln tliforlk 
1.«rl. ş1 .1llc variante nlc ucestcl 
cerceturl. şi. mai ales, o a.Jtti no
menciulur:l, \•nrlctole.a şl lmpreci
i.ia fiind mn1 man· in Dt'<':.l 1I0111t.'-
1uu lll•t'Jl In aill' -,liin\t· soC'i.1lc 
In Fr11n1n ~ de:tvollă „şllin t ti ale 
1nfo1 mu\iel' : u.torf<1 informapel. e
c1m1.1mla in formaj1e1, tc,glsluţln in
forma(lci c.>l<:, In lW'lle !)~clnll !ile, 
full>'\hlil u moh1CIQlogie larsiu. in
<'lu'>i,. il<'• 't'.I 11 ~·e1·c:t!1ftrilm 'iOt'i11ln1-1i
re ulc opin iei publu·e. '<' runl! u n 
uN:ent 1lc~CJ„l•b1 l <1.;upr:1 l;uuni c,cx•1-
•1ll', <'con111111t'l' 'ii politi('C n romu
nic-ărli d1• m.1„11. a presei. 1n lumi
na mnterlnllsmulul istoric. 

r" ('l?('a ('(' ne 1>rJvl!~fi'. rcm„lch•
l'~m <'li o fWlivilolc :itit tic vaslll. 
nn!U.ljf11rl for\c matrrinle> 'ii umonc 
mii lll' «onsldrr1tbilt' încfl c so
r1>tillî, in mulii• tliri. t'U unu d in 
Jlrinripnlt•lc rnmurl ale cconom1ci. 
exercilind u lnOuentii permanentă 
n.-.upm opinlC'i µublirţ', a \'il't ll 
c ullu1·a1e şi p r>llllce, cum este co
inuniN1r~·11 de lll!ll'.ă (in l'nclruJ ~i. 
presn, zi orist lca de dl rerlle fot uri. 
Nll'1• tH• pr1•1>t·upr1 nici ln nul(! dco
st•bit) nu pontc c;:1 nirnînli filru o 
cercetare ştllnţi!lcli de nnsnmblu 
E\•idcnt. ::tCT''l lucru C! nl't"'-"'llr 11 11 
nunwi pt•nl1 u a cu11'C'ln " nnumilJ 

fcirimiµ11·<! co.re impiedicl\, mn1 al 
1ratu1 .:?a ,11f~·11i.·l11r Cr.f1'!<'1l• u1otr-: 
pUrtt'l rll• vcclcr~· l'CllllUll, fu~ 1,:(& ~ 
vorba rlc laiun' l'OOnomlro-t,•hniot. 
llc c:<'a oruan iwtoricu, rit? crt>n\le 
ziaristicii, de tllCu'l.arc, tle r.onctlţb
lt· :mc.inl-pnlilkc. Mal pre!!uk dto 
orke. cci'rotnrc.•n ai.'CUSlu p r>nlc şi 
I rcbuic sli nibu un caracter unitar 
daca exista un SJJCdUc oJ co
munkfirli cfo masă, îndeO',(>bi at 
presei. co.re su-şi pună pecet~ ... 
.supra mulllplt'lor ei .faţelr -':I ro
murL La urmn urme1. tlt1cll Pl'ella 
n-m• i1 tlcc'il o simplii fcltnlt>(i 0 
difuzllrli şlirilor Pt·oc;!~ Pll „ban. 
11/i" n.1lnntf'1 -c~n ce v om ln<lt'l'OQ 
..J ::w:Hum <'il nu cor<.>spurutc reali· 
l:i\1i - problemele tchni~ 
no1nlco-c1rgnnizntorire ole J>n!!iea 
nr p utea fi lă.<,a1e Coarte binl' oer-
cetiirilor lcol'etlce şi prm;,tice din 
r11tc domenii. 

Xu <:!im ~! orii un ai;cmencn sta
.nu duc'C ~uu nu la a lc;;'ituln•a u. 
nd nol ştli 11 \c. El nu l' ~lbll 
Îll~U fil !'li lltlli?.ClrCO l'C7.tlilUl~IOI•' ob
\fnUte ci!' discipline ca : socloloata. 
ll•orio Mrnuniciirit. psrhol1>Jli11 ~ 
psihologia socială. semiotica, lslorfa. 
economJe polillcll, politologia, IU
ln\ele juridice etc •. nu (>(>ale 14 fie 
ded dec.ii o cercetare int t!rdllelpU. 
nară. 

Din noianul factorilor l"llte ln· 
ft•rvin tn Mlivltnlen de: prl~ am 
..tl~-:> N l lemn a c:xpunerilor nc>a'tlnt 
t'S~lllinlll't'.I mai 01.Cntă n mHllJtl
lui presei. lntîl p entru că - afl 
cum ne \ •0111 slrlidur sii ti!".Jlilm -
uee1>tn r:-.prhnil ln chipul cel 1Q1 
l'locv~nl I riic:iit uri le spcclfke ok! 
rbmUhi<-ă1·il de musă prin lntUl'IM
~li ul prl'i;e1, rlc cnrc ne OCtJl)nm. t•· 
in nl (luilNl rlm l, pentru aă n 
pofida tleos~l>I rllor şi a contra
~1ic·\ ii lr1r t:\•idente intre tllt1•rltt?ll• 
tipuri de Pl'l!l>â şi tic l<·Mll ole 
pr~t'i . mt>snJul pO-:edă '>I o lttrae-
1 urii ~om un icn\loualii c:u o \'<1labi
H1.1tc mai lnrgtl ':'I cu µrlvir~· la 
cilre: -.e pot (ace unefo c1,11 1>1:tt4ri 
11enernl n<•ecplnbile, F.mi 11 ignora 
ilt.'"IJ::llr con.I i\j fit? ronc·ri->l'-' fn <'Dl'tl 
<'Sie produs şi rlifuz4l t tt1cn1aJul 
rc:nl. 

Mesaj şi comunicare 
('a ~I cibi.-rnelicn sau inftirmaUCJ. 

c:o1mmknrea a njun.s un termen lo 
lll(ldă in lnlreap lume. E vorba 
dc-;i,::u1', mol ales, neo presn de 
marc lirnJ. rle rodia. de tclc.-vbl
une, de sntelllli pentru teleco
munica\ii, de cln&ma <:i de altei" 
de u(·cJa~i ft•I. Adică de c-eca ~. 
PI! „c:urt, se d~emneazti, în for
m ule moi cxnl"tc şi mni mult !'IAU 
mai flU\in C'chlvnll'nte, tltl'l)l mntS 
mctl lA. tnljlonre rle l 11 f1wm111'C de 
tna~i . 

Sc<·olut ni XX- len - in ml· 
sură extrem de Inegalii, desigur -
n p ll'\ ll<'f>'.lc puternice rn,trume~ 
li.' ln inrlcmfn:i l<1t mii! multor 
oanwn1. utlU:zaron lor d~vcnim.I 
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0 ,1 -Gpiralit• " tulUrCJr. ·rro11m ru
fu n•hl\I fn oceanul planelor a l 
rornuni<'n\ iUor de lot telul. llnclr h' 

1re„tuln - cele mal m\llle 1lt> nc
~·cepwt pentru siln \U1 llc noa-.lr•• 
11bi„nu ilc, clcclt. in Unl'lt! c n?uri. 
, 0 'n1utorul unor tclrn1l'i lol n1<1i 
wfi'>iiralc - se întrNnir. '" 1110 
ta lnt recere cu pul.c.ri 1lr Jl!'nl.'ir,1-
llL' tlcpă:\'ind .1mm iţe I.,, !)i ob'il.1<'tli<'
li• u·nJiţionalc cari'.! îi rn ... in~urau 
pi' 11amcnl. Şi, c\I watt> l <i nrntlorn 
11 -:I' µnrn ind. o lov1•!>U\i\• inu llln. 
~ fnr «.'fortUri su)>tinutl', !)liin\ iCiN• 
•I fina nciare .pentr u n I ransm1lt• 
~I n'<'Cpla sl'.!mnale nu numni 11\.' 
păminl. ci şi în abisurll.: cosmice. 

Oblccliv vorbind, cumunic;1reu 
t">ll' un lip de relaţii de nrclln mni 
iMll fn reţeaua tnterd4::pcnrlcn\<'1''1' 
un i\•cr-.;1le. Ea reali2N1l'!i un (.'t>n 

t:icl. o fn.fluent3. o imbu~ntire 
t't't Jµr oc11, pc planul imall!rl.11 ril 
~cmnHlca\.tUor purtnl'c dl' sem ne, 
ni ln forma\ieJ. 

nut•c'\ ne r.eiei·in1 la 01.11ncnl, co
mun i<'nrci:1 se nu.<jlc - $-nr pul~·n 
._pu1w - clin lncomunlcnn'. l\:<li <"ă 
111n inN1J?acilnte:.1 runcln1·11 n omu
Im tic a cunoit<:I<• dircrl snndu l'llc 
,j "'"' im<'n lclc rclorlnl\i rum I•· 
cuno~t1• J'X' ale sale proprll (0\11 
t'l'\'•' nr U posibil •ICUtl' fn t·nn1ll-
111lc! 1deal1:, ireah7.abîle. ulc idcnti
lsr:lrii C'U-rilor. klenlihMrc ~cbi\'u
h•n1.1 t•u anutarea fle i.im'). 01' niri, 
nccl'sHaCen l nhlCulrll llpst-1 de cu
nna~l1•rc 1llrt'<·t:î t-u prl"-Up\lll1'rih•. 
pr baw •malogulor pc c11rr nli h• 
rJfc1·a, evolutiv, dUerJtelc sisteme 
d1• rom\lnlcnrt-. Nu \•om 1>ti nldu
,jah\ re lie peht•cc tn 1•11n~I Hn\n ''<'
lnrlul t1 onmenj fo klul fn c·a r1· 
trtlim ('Pea <'l' se prlrt•c·c Tn proprio 
t:'tiO'lllin \ă. 1 n :;r.hlmbul a r!':. IC'i pit-r
rlrrl abwlule. ireparabil<'. 'hi rlti
rht ln'iă imensa rt'\t•n ilwiiib1l•i n 
tuturor ob1~livelor i.p iritu lui : 
11!,•cr'>ck I omir al<' rmnunicfirit. 
limbile na luralc, celelalte limbaje, 
urw~n 5uprastruclurft r ullumUl n 
soclewţii, toale nceste mndalitl!ţ1 
rare îşi f'npăfft :>en:ntl şi S<' rl"con
~ţjluic în 1;orii;.1Un\n fit'<'ărui11 , îm
hol!ă\ lnd-o şl m.orllficlnd-1,\ r:1dlcnl. 

111 felul ace1'1:0, într-un pr or.011 
rimlertic Ioarte ~'l.lbtil. <'Ul'<' lrnn-
'>formă o lnfirmltnle cscn\ial:t 'fn
lr-o uriaşă forţă ])!'ihologlcll, rC>mu
n1cnrc ajunge să fie nu numai o 
rc\ca oarecum cxlerio:iră, ci o 
pmic consUlulivă n cxl!.tcn\ei !.p i
titulu i uman. Nu ne propunr m sl 
nu pulem ch>.zvolta airi At'CSl.c ron
'idera\ii care ţin ue inleriC'1·<'0\H 
teoriei comunicliril cu moc;ofin ~t 
t<>orla runon!Slerti. 

<'hnpul de cl."rcelllrc ni 1<io1·i1>i 
romunid[rli c lm.1rt.c vnsl : <'I nu 
J)Oatt· fi nbot<l.i:ll rJcdt tnlt-o mn-
nlrrfi intenllsCtlplinnrli. Aici T~I 
dau înlilnlre n u numai fl7.lolvgia 
psihnloJ:ra. soriolo~in, th1r 'iÎ rnatc
lnntira şi t>l ber1it'lira. linRvlsti<'n „1 
~miolirn. 

Dupil unii cerccldto1·i (111! p1li li1. 
'llll·k1ln1;:ul germen 1 fn rs·y Pl'"'") 
ro111unkarc:1 se aila la batJ, „l"

tlt'rt•<1z<'i, s-ilr pul.ea :;pune, iusil~1 

~ - - - • r-

Pe teme gazetăreşti 
\ 1a\a in curnu nll<lll', „oc1l'l11t.eu l.l· 
numă: nl\11. I'<' urnwlc lm F rt<'
il rn:h Ehgo?ls. all'ib u1c at!C.Sl J'ul 
munt'it, ln r11r1• c·rnnu1urarco Jf.l(J
rii vric·um un 1·01 r'>1°n\1.1L 

Ctitnun l<'ul'l•n 1•-.h• lnl\J~l un f\"-
nnmcn mal lui·~ ~ · moi vechi pt
scru·u e\•f)lu1ivii tler.it 1mcielal.ea u 
m1t1\;i, cil-dl u!ll\11. pu11nll Ii it.lcn
t Hicatfl ';oi h1 I Un h 'il nnlrnnleltir 
ln st•himb nlnwnl nu p1111tl"' :ifirm11 
cil eilih'i hllll ..ir putea exista. ~
c1etale umana l'urrl şi în afilrb 
l·11munkarli. L.a rlntlul lor munca. 
vwta :o.or·1.1h'i lo t m111 <·umpll"S•\. 
ba za l)l s uprn-.t ruc·1 111·a '>O<'ielfl\ii 
1·xN·riUi o lnrtul'lt't• 1·u\·11">1tc>nrl' a 
'>Uprn 1li \t'r'>ifl<'ftri1 1·om11Ur;11·H, 
pi:'tfcl"\,ionării m•1·1inl«nilc a proet'
sl"lor comun1 C1i11•1I. 

Bin~'in\,•l t''i, iC't1dn 1111murtkâl'll 
l\U rt>n!:t lt ntc lt•mn "'·t,lln(•rllor ele 
h1\il ·rc11ml<1tl1, nu t• 11pl>lbil11 t n1-
tnrr;1 n1d unui 11"ip1•rl ni cmnum
c•Z'1rii. o,i ru 111[1 urni pu\in nl c11mu
nk~1rii tl1• 11111'-ll, III fll'l'Wi, f :il«i 
pl'('C"Î7.m f'a rll 11r\ ;1 r·nrtt·rplt> !)l ('n

h•:wr11 <"• • n• nu tlt'Yl•n 1 t un bun <'U
r(!nt in lut 1-.11·1lt• 1ll• lc111 ia l'om u ni
C'lirh. 

Dupil 1·um w „tit•. t.'f>mllnirnrra 
prrr.1.lpUnf' nbllJ(11loriu J11.~ cel re 
ir.111:.init<' ccml\tllnrull şl pc cel ca 
n<rt•plt'ftZtl (re< 1•ptm·l1l) : <'«.'VII l'e l'IC' 

l'ransml li.: (i;n;;sa j11ll ; scmn~tl. ca
pubU sll p~1nrte tm !;Cilii, allul de· 
1•11 ac·t> to pt• cnr<' i I l'l'PJ"C'lJ 111!1 

-;1mplo lui 1.'-.:l<.lcr\\Il ('-~ aU:ii\ clc•ri 
n ~·mnifkt1\lr) şi „1 ... 1cmul : r1.•-
J>('rtorful <Ic "'"'11101' (rodul) ~ m 
fin<', „mNliul", ronnnlul, supe>rl ul 
Jllilll.'ri:tl. nrin c.1rr !.I' ·•"iE!\ll'fl Jt.o
g:'1tDl'n ele Io cm il.1iur la rcc-cpl'•r 
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a - l'nll \illor o l : ft - rt1c;c11tor ul : c 
- l!Rnttlu"t ; ~11 - n 1r !.l!JUI ; R, - ll'l-
11 nr1 orlu.I de. 111•11rnr 6 ; Jt , - repertor iul 
de: ~cmnr n ; n_ - r1•pr r1 or lul rumun. 

Nu se ponk vo111Ji dt• c:omunicnrc 
for.1 t>!l.hhmta h 1n1 ror 11c1.?Slor foe
ion 111călu1ntl un proce-; urutar. 
indHcrcnl de formo concretâ pe 
1'.m! u imbnwii l1ccnre dmtrl' i-i 
m 1:.11111i\lile unor comuu1c:iri 1~nlc-. 

JJ,• \' X1•1npl11. incxislcnµi unei 1n-
'•'l'ft•rcn\c Intre repcrtorhl1.• d e 
s<'m1w ah.- cmJlâtoruJul ŞJ rN·oplo
rulut, Nt nite ruvintc ab~cn\il unui 
rrn I c•nm un f,u ~ 1mposlb1lâ tlecrJ,l<i
t <"41 llll'!ulJUIU1. ll'c:.i. anutl';l'l.il C'OlllU
n1C'll l NI 'irlll 11 nmfni1 plnil lu de:-.
rlfrn1·~·i\ c111lului, pţ>nt ru o ~ 1'C'" 
li1.11 pc 1t<'l'll11lt1 n:ile uontl i \11lc m1-
111t111• obl1ilatur1i a le- comun1caru . 
~1· 'om n•!c-rl pc scurt. mal 

fnlh . lu ui tuCtl•larelc '-"OnCt"Jll•· : s1-..
lcml. ~i lanţuri informaţinna\<'. 
'>1'1\!mc curL""JJUll.7/ 11oare '!ollU func·
\luno.lc, ~lsleme necorespunâ1loarc1. 

l..01n1ul inform.•lional (pr1rţJlC' 
cot.!>IJ1ulivc nle oomunicănl) c for
mal din mal mu.Ji~ sisteme.. 

C<> in.s<:amofi un Sistem '! Jn n
('1"11 t<117., o structură unltru·li aarc 
ponlc cxlt.ln fn tli.forilc stllrl, cn1·c 
Jll1illl" t r l'CI! prl-n dlferltc procese. 
Să ru• 1'~ferlm la un lnnţ Infor

mu\ Ionul J'C<tl, cea mal bnnnlll cnn
\ orbll' L' 1clt'fonlc.'\. Coardek voNl
lc ale vorbitorului, vibraţlllc n.e-
rulul. c·\111' COt't"•PUnmtoare llln 
m1rro!on. varla\Hle de cur.•nt l"' 

lectrtc produse de eleclrrim ugnel, 
<"<1 blu1 lde!uruc. UL"Cure tJml r<> u
< ;.•slt•a alcltlulcsc ctle un slMl'm, 
fn -.cni-ul (lcfinit mai :.u..... r;n (';I· 

p<"1tul rdi1lnlt. :.tslemc m.c·m•inilto.1-
t•c lnlJ·a in fu1w\iunct, dur tn stin.., 
\n\'c\~. 1tt>rmit)nd pdinir<.':t nu.•-.u· 
.I ul\11 dl.' C'Mrc reccplOI'. 

Oeslgur, in ca7.ul radioului sau 
:ii tPl<:>\lizlunii, ~isl.emelc stnt ~!tete. 

Shtt-ml"lc )'Kil fi ln st.a tl' cil• r<-h•
l ivc1 i1.olure uncie de n1tell' :.<\U pul 
fi rupl"I<'. Numai atunci dn1I !>L'-
tcmcle i;inl cuplate se Poala vorbl 
III.' u11 1.m\ mforma\ional. 

l'11 s1blem cup}at i.Jlseamnă un 
•.1sll•m n e;.1ru1 slnre dcpindr, c"ti' 
tl••tcrnunotli 1Jc starea s1slrmului 
anlcrlor. cu cnt-c c cu1>lot. Ori<'I" 
sit.tem Nrc poate fi inclus in hmţ 
depind•~. !n momentul c~J)l:li;Ii, eh" 
!'.tw:ca :-ÎJ>temclor anterioare 

S1-.lem<>lC llint tic dOUJ foJuri . 
rorr..,1>un1„ll4>tln' şi necol'l'!>lll1nzA
ronre. Stslemele necorespun.Ulloare. 
deosebite prin natura lnr (vlbra \ il 
nrm.Urr, elcclrîae. mecanice, per
mit comunicarea confonn speclCl
C'Ului flcrăruia dat cu o mart' Ji
tlC'h Inii' (<'Xii>tt'l, dl"sigur, şi <'CCil 
rr ponrl '\ clenumit"ca I.le „nolsl'" 
„pilr.'17,lţi''. perturbaţii} 'n cc p rl
v~lc> CJ\nt11ntea 1nformatiel D tlcA 
To1 r-1.lll Janţ jnforma\,lonal <1r fl 
pU'iibil. ('B fnU·-"Un l.lcsen Fll'llmot, 
1•11 un sli;lcm n~ores'J)un~ă·tor ~li 
alt ul sit nibfl „iniţlaliva1'. !itl hm~
tmnc:w 1•um „Vl·ea" el, ni1 ne-om 
m111 put~n in1clc·g(' dcl~ 

(t·cmUnuare fo pnfl. 25) 

•. w lbur sehr1tmm ln tonuiuton 
·1 htor~· :111c1 l ;&SS Communll"ll llon ln 
.t\ll'n>tl o. Smith, communlc1u 1011 iu111 

ull urc (IIoh., .!llncnnct: llUd Wm:1ton, 
N"w-York 111'.ii) su-su. 
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Limbajul presei 

Un procedeu lingvistic 

foarte activ - a n a I o g i a 
Spre a-şi ~pm-i mijloacele dt- e.x

presle, expresivttatca, limba ro
mânii a făcut numeroase lmprumu-
1 uri, mal ou :.c.:1mă de l.u surorile 
el neoromantac : francez.n, lta'.llana, .• 
Aceste cuvlnle noi nu sini însă lot
deauno ut:llizaLe corect, !ie din pri
cina necunoaşterii sensurilor, Ile 
d in cea a eic tinderii greşite a inle
Jesurllor prin analogie cu alte cu
vlnte. 

Cazuri frecvente de 1nh·ebuln\.al'e 
in acetU>\iuni greu de admls pre
MUl verbele A ABSOLV! şi A (SE) 
EX MfMA. 

De exemplu: 
.,Sli ne bucurAm că ~Tntcm cu 

trei ccht,pe în „nesta" continentală 
şi sli sperăm câ vom absolvi turul 
al doilea cu :rc...'llizări sulă la sută 0 • 

(,.Sportul". nr. 11763, 17 octombrie 
1907, [p. 5) : 

. .hm dat tn vl:i\ă numeroase e
xamene, pe t:.'lre le-am absolvit cu 
succes" („Llloral• nr. 1686, ll iulie 
1!187, p . 4) ; 

„~ntu1lnll·ea s-n rloîeat 'la o bl,lJlă 
valoare tehnică, ch iar da cii Um;pul. 
ex:cesiv de călduroo, a constituitun 
handicap greu de absolvit pentru 
cale două fonna\11, ecl\lpe soliclinte 
in finalul campionatului" ("L ilo· 
ral", m·. 167a . 30 iunie 19ll'7, p , 4); 

„Un dlficll examen, pe care. lnsll. 
.'Jperâm, alb-roşii ii vor absolvi cu 
brio". (,.Săptlunina". nr. 45 (882) , 
6 noiembrie Ul87. p. 8). 

Se i:idlcA o întrebare : oare neo
loglsrrtUl A ABSOLV! poale să a
parii !n asl!el de grupări slntacll
ce ? Dar pen Iru aceasta este ne
voie să ne lămurim ln ce priveşte 
sensurile cu\lilllulul, să vedem ce 
e.'<'prl·rnl'I. ce .:onwellzeată. ~e .re Flec
tA e1 clin realltole. A ABSOLVI 
este un verb de conjugarCCl a IV-a, 
tranzitiv (dupfi DOOM, 1982.. lucra
re nonn.ativă fundamentalii : .. Jnd. 
prez. l sg. şi :i pi. absoh 1 eso, IÎnperf. 
3 sg. abso1vea : oon;t. prez. 3 ab~l
veascl - prin .aceasta mn ţinut să 
suhlinlem ca referitor Ja dubletul 
fleXJonar cont;emnnt in DL.RM -
1958, DEX - 1975 ele., adică (I ) 
a~olvcse. (2) nbsoh r esle conside· 
r-aUI coreclli doar formn ABSOL
VESC). Sensu.rile \'efbului A AB· 
SOLVI: 1) a termina un an şco1ar 
sau un ciclu de invăţă:minl; 2) a 
scuti da ped~p.~l'I un ecuznl, a en
bero n~epsH un aCU7.al ci.nd rap
tul imputabil nu este prevăzut de 
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lege ~u cind săvlr~irc.:i lui a !ost 
JusLiClcnlă ; :J) ia larla, a scut.I De 
aicl şi sublilonlivul ABSOLVENŢA , 
ABSOLVIRE, ,.ac\ilmea de " .ab:1ol
' 'l, Hinnin<•re.11 unui l'idu d.c ilwt1-
\ilmint (după care u1•meazâ uneori 
examenele penh·u primirea dlplo· 
mei)-. O<?cl, A ABSOLV! nu e.~le 
iotuna cu A LUA .sau A TRECE 
eKamene ; cfo aceea liP şi zlce : 
ABSOLVENT cu snu fără EXAMl!:
NUL DE S1"AT. ABSOLVENT C"U 
~au lărll EXAME l"i UL DE BACA
LAUREl\T„. 

Cezar Peb·e.:;cu, Tn 1•mnanul • .t n-
1 uncoore ", scrie : 1,(„.) işi trecuse 
ex.ame:nul de ab4olvi're (.„)" Se 
poale uşor o~n·a de aici că a ob
solvJ nre un sens concret, cel i;ubl1-
nlat mai inalnte. iar la un grad mul 
inare ele generali?iat'C! nu poale! i.îi 
în.semne clccit : a ierta, a scuU. 
D~că A Al3SOLVI :ir (I !olo.-;il cu 
sensul general de a I.rece, a termi
na. a lua, lndlferenl ce, atunci am 
putea ~une : .,om absolvi! minca
rotl, am absoJvJl UJ.1 gr.'.ld„., cc.w ce 
nu are nici un In1eles logic pentru 
nimeni. Tot aşa „a ltbsolvl un exa
men, a absolvi un handicap. n ab
solvi o etap!i Corecl CJ>'fo : UN 
E X A."'\l!Ei.f pe nare L-AM 'ffiECUT; 
UN HANDICAP (Ug.: ... „greu~ale") 
OC'>te care AM TRECUT şi O ETA
PA pc rare AM TERiMlNAT-0 (st' 
şlif' că tcrmlnatea unei el.ape se 
poate :.olda cu trecarea inlr-o clasă 
lnferiou.râ, cum se zice : cu l'c
trogradarea, ceea ce e.sle chiar con
trar sensului pozlliv al verbului 
A ABSOLVI. 

SA vedem cum st.au 1ucrur il$1 c:u 
verbul A (SE) EXPR IMA. Am au
zit Wl suporlCT, ~n Ump cc coment.i 
un tnecl, rn.sl\nd de.zamlgfl : „ex· 
primarea bwe\llor lasă de dorit", 
Am crezul că eSte vorba de cuvin
tele pe care şi le :idrcsează jucă
torii pe teren, în timpul meciului. 
C.tnd am citit, ·insă, cîleva cronici 
~portive, am eonslalal cA, de fa,pt, 
omul avusese ca model, in scris, 
.uşa-~ exprimare. Spicuim in a
ccsl sens cilcva texte llusiralivc · 

.;Forma(le cu o dt~lul de buni\ 
exprimare în jocul de clmp.„" 
(.,Spori ul••, Ol'. !J. :;eptembr!e IOR'7, 
p . 12). 

„Se pa1·e cll 1iJll"O lui I. şi B. cln
lăr~le greu in modul de cxpr ln10.rc 
n vi teziştilor". („Sâptl!.mlna'', nr. 42 
(879) , 16 octombrie Hl87, p. 0). 

. Iar S. ş1 V. P n...:ru reu~it d 
~~ e~ uri rne la w1 lo.'ll'en c?hrUI de vr. 
z.1t:\" (.,Orlzrmt ", nr. 23Jl2, l :t Inat 
tie" !!l87. p. 8) . • 

A EXP~l MA :~te Verb. cnnj. t 
t.ranL1t.n•. m~nind „cu referire ~ 
oalllen1, a arata, ._. expune, 0 l'llll· 
nifcsia pl\J·erl .. Idei, conc~p\ 11 . sen
li mcnlc". tar 111 lcl?i'ilur6 tu ~u~ 
ta11 1i\•c1e abst racle ~e PooUlf.' foi~ 
;istfcl „Mişcarea 11cnlru pace EX 
PRIMA intu esl'le C11ndamcntale -1; 
o:unenllur" (subliniem : lnterCt1ete 
~llil cruprinse in lcleî, cancoptll, pâ
rcy1 .. ) • rctle.." Iv „a rcdn tn cuvin· 
~e '. După cum se Poa le ob
l>en·n ln lexlele de mal su.~. 11utor.11 
folosesc pe A CSE) EX.PRIMA eu 
:oicnRul dl' a sr m a bife:sla, Jar EX
PRtMA RE pentru manitestarP. cu 
de greşit{! este uceastâ subl!Ululre 
Iărll sft se (lnă seama de context' 
o p:,atc demoru..ra intimplarca a~ 
mintitn deja. Cind ovem :;lntulPDll 
l\ll ANIERA DE JOC, pen~ru ce om 
înlot'u î-o cu a:tta : „mOd d e expri. 
mare·'. care ne- duce cu gindul I.a au 
toiul .:111.ceva ? 

In ambele CWT.1.l ri c.>stc voroo dl' 
Unii din moclal1ta1Ih.• ac llti'clr e, 0 
seni;ulul unui tcrm<!ll. şi anume de 
ANAt,OOfE, procedeu foarte ectl v 
şi po7.ltlv, da• folosit incorect ln 
cazul celor două \'erbe a nalizate 
mal sus. Se pl~câ de la . judecata 
că r~'lam('nul poalr fi lrcuut, o cla
s~ po1Lle tl trcc:ulil ". De tuci, pentru 
ca \·ei·bul A ABSOLV[ urc ~I sen· 
su.I de a trece in unul din C'ontexte 
Ca abl,Qlvl cl.is.i = a trece clasa) 
dar ln ce1illult nu, unii Vot'bltorl. 
alunel clnd trebuie să-l (Ol0500&CA 
pe A TRECE, apeleazii la a alllloh•I, 
şi t:n loc să ziclt AlJ TRECUT ban
d.lcapul. zic, dupli cum ~.m \-hut, 
in mod greşii, ,,au absol\•it. haDdl· 
ca.11u.l ". 

Acelaşi lucru se petrllec şi cu 
\'e:rbul A (SE) EXPRIMA, tot 
datorlli\ analogici. Acest.a in.,eam
nă, in unele contexte. a manlla\a, 
a so manifesta. Iar EXPRIMARE, 
de asemenea, manilcstarc. 'Unii vat
bllorl desparl . !01·lat po A (SEI 
MANIFESTA şi pc l\lANlFESTA
RE de contexlu.I in c.u·e are.•dea 
po1 sft SlU)hneasd pc a (so) expri
ma, re.!.pe<:t.iv ll'X&>rhnare, şl consi
deră cii, IB rindu1 lor, cele din 
urmă pot să fie intrebuin~le ln 
orice context în l<>cul celorlnlte -
Ceed cc este gre~il, sUrnind confu
zie. 

Aşnd.m·, un cuvfol poale a,•151 
mulilc I n lelesuri sau inul le .sinoni
me, dar acea.st.a nu înseamnă ci ~ 
pot race :.ubst.ilutri oricum şi in 
1wkc.; conle.xle. ldcile ~-omunlc:i.tc di.! 
noi. ca să Poali'i rl receptate, lfe• 
l;lule i.n-.şl aleagă rurmele vc'°bnl" 
csnre să exprime limpede ceea ce 
vrem liâ spunem, 'lltfel .$e produce. 
1n mod regretabil, echfvocul. 

Dorin .N. URITESOV 
nodJcn UŢA-t1R1~01.J 



Retorică ziaristici 
X. Stilul publicistic (I) 

11:. nuMcrclc a:iw- 1_aL 1c ale.. rl!vl~lc. cm 1>Us an d r:;cufl<' cc111cep1u1 d<> 
u11cro 21orlstlcd, 11r!•1.er.t1nJ J?1 hJc1paltle caractr>ris t icl ole ac,1>1111 trP de 
opuif. _fn conpuruf IC' co CiJCrelc Wernre, .şt.111liI11.:<', didl!ct r<·c s1 ora turkt'. 
C~ILeril lt' d~tpa c(lre ~...i f11cr.; t llifere111ierea criw urmarnarl'l1•: noi ura 111>c· 
rc1 : lnlcnfta; rfcctul , r••.cffn t"u u allt.iteo <1(1frct11;ă: cui se adrcJcaza. 
tipul d11 <'f> lllU•Uctrre; ~trt1c111rn : d11ro ta de 1rnnsmlten.• : 11Mdu/ d~ cnn
cr t:tizore : coractcrul comuuir-âril. modt.t d>o e;mnprelte111tfu11e. 

Ac('lltea şfnt 'oordtmi•tt'l-! ]undo mt!nlult! dr e.di.tenta 111(' l e'\:tel-0r ci• 
cQmpu11 t.i riera riarlxltr1. rnntpora/h CI• t.ii!c 1fv11rl 1lt• r rte. \ ' u fUll 
n_mlntil . in.~d,.. ele uri c•rikrm e:<P'?furl rle drferPnfwre - frd.sfl t1111lr st1las-
1rce. C11 0111 mltl ;111lll cu <.ii 11Ce:il Cl4 l!<l:'l!l-"ll<i o tral<1r<• mdl dt•tcrllnttl, 

X.1. Stilul operei 

Pornind de l;:i <lefinillo cla!t! s.tl
Jut ul Jlter.ur d<? oălrc 0('(•1'~c Mn

('<)VC.'ICU 1) fm·1numm u1·tnă!A)nj1en d e
finllle pr:lviioorc I.a :-tllul orkf1rui 
I Ip de operl'i : porrtlcutarJl.dtllc r1in
clpalc din intrMiµi opc1 l'l. nioRn:res
l,'lle Io tonlt' nl\•olele «:t:ou1:iuril e
ce5lel:;i, p.:i;rticularlU\11 cvns1dc1:atc 
in unllatea Iru· Cunc1Jonn..ă .şi P,fec
lul lor .isupt'a 'l'ec:'~lm·1hlr i·cprc-
1.entath·1. 

Pooultale.:i !>l:hsticu c.inlrnleaztl 
CTCa\1.a. punind I\ ampr~nUI !neon· 
fundabllă asupra nperel. tic la ba1a 
Ni roneb1clS pini'I kl con<:eplin filo
:.oflcă ce se degajă clin in11·e'!ul ci. 

"Evidcn\lerea trăsi'ilurlltJr !llllh„Lk"t' 
nle unei opere e:.le o 'lf)(!ralie di
ficilă ckilorilă f.aptulul cii SinAula
rul nu poale fl lndlcat direct, c i 
prin t•edlv.:et~ pro{,rrcsiv:i :i lrlls.-'i
turllor din ce !nce mal piwtk·uk1.rc. 

tn deflnilla dală mni lrwinle t.inl 
ob.~cn•3bl!e. dl n punct de \'cd ere 
semiotic, componentele slnladice şl 
s N1\W'lilice, ~a oa1~ i;e •tdLuJ.:11, r>rio 
e:qll'esia „t>foo!t\11 lor asupr;i l'et:~m-
1orlfor i-op1·C?.ent.ah\'11 ", ş1 compo
nen!Jl pi·agrnaltclt 

Sfi 11e cxpJ1dm. F.acultaten :rtl
llstl<lă e unei opcTC ~le ootcnlatil 
şi pulili Sn l\~lo:.i.re de efoolul el 
n.supra unul i·ooepl<>r. Recepl<>ru·l 
nu poale I I oricum. o1 trebui<' sa 
fl e 'Unul reP1'e7.entatl\'. tn cai c11n
trar. dacii Teeeplorul nu esle re
pre:zentatlv, .sdldi este li;nonml .sau 
lnsens\bll. abL1J7. l'SIU T4UVOl lor. ta
cultateâ stllistlcA a unei l)peo:'e "'A
mine nerelewJUI. ori r.e<!e1)t.orul t-\•[
dentiazii sau '!lclu.n!lzeaz!i numai 
acele amprente sllllst.!Ct? c.l\N' ii 
s int "occs!bile. a«!esul lo n \'Junii 
parte din oaracterlsliclll? !'lihstlce 
ale ooerel cu care inl:rll ln oon U!tct 
rAminfndu-i inlerll5. 

Jnc11 o dată se ocmon.„t1·e:i~"i 11<'
ct•.'i:i l.1lea abornt\rll "perj!f numai în 
rel.a1ln instllulld icu cfostlnal:rrul. 

I) Ct'Orgu MncovcM:u. tntrollut'.!t're ln 
~1llnl• llltrllturll. i-:cmur11 ll!<1nouan •l 
PC4'llt()lllCll, B\l~orcştJ , IOG:, p. 140. 

A t.·east;\. cumpbQCl)ţli, ele n.alurt\ 
pr~gmntlcil . nece.silll noi şi pnirun
tlc <JerceLărf ultcri<>-~u·e, 

X.2. Stilu~perei_ziol'istice 
Sl!Jul 01x-rci z1w•1i;l1<:0 <~hi i.L1-

lul publlci')lic. ((.\mponc;1lA runrla
m~laHl \t slll11r!U•1:· fun„·lln!lnl(: Hlc 
lfrnbir t"(lmime. Anullzele c-rect \wte 
p inii acum in liter.alur{I <ic ~occia
lllule ~supr;:i slilulul publiclsl1e .nu 
•n-ut ~de \'arl.;blle de ~enl'f'.'lll· 
l.:iie şi de adec-vare t.1 olM\!lul de 

.sludlu ~. Vă propunem o nbl1rdu1·e 
mai deWUiUi a C.'ll'&-.:ler!<;l.idlor .i
ces\ ul sUJ C3TC ~ă desci'lc t'lblccl u I 
de studiu inlr-un mod relni:v <.'Om· 
p!et. deşi stL<.cepltbil de 1mbw1atil
\i1i şt rct>valu3ri u ticrio:ue. 

ln clebot'area aces\cl ,lbordan 
m n pornit de 111 .sisl~mul de opo
ii1H. dlnlre UmblljuJ -;I.lini !fle şl 
cel poe4:,c:. şlabllil cic Radu n au
clasar 1). care prel:i st dezvollli Idei le 
1.i: P lus St!n •ien "> şi Solomon 
Mat CU.'\~·). 

'I S1llul pub1!cl~L1c :l ft1st nc1:„1 tl<' 
t11n Cot11,;inu ctnlorlltl „llps!ll ele omna1·
nlUlt"" (8lllurlle mod11rnn 11.111 limbii rp· 
m1\n1> fl~!lnl'C'. ln Limb'> 1'ţ!tnllnll. 1~Gn, 
""· 2. p. ~fl-'111. sl SIFUC!l l,lrn 11111111141 li 
limbii •;'l)mllnt;, ln l.1lmbn romnntl 1!16, 
l\r. 4, p. :151-3GS. o pn:r.l\le oascmllnll· 
1 ~:irc ;'.li'.! ,\'J Lkl:a Sllrll'.o (C()n"lhnlll 
ht dtllmlL!'I'~ dlurllnr lltt1r~re rotn A· 
nl'611. ln S~ndll fi(' llmbll llteol'ar4 1d ft • 
1010j!lc. Auc:uro$tl. Edllura Ao.11dcm f('l 
Ro:tp~bllc:1l SocJ11l111te RomAnln. w1\. 11 
p H5-!!Hn. Cel mel mulii llna,·Ml 'IC· 
ocp1(, ...xlsiem• hlllulul p ub1lrhllo ln· 
ir(' .c~o'UUU! '-'VIM1" tuncnon.,111 Ilir 
llmbSI romăne lllc:r~re: L Iordan, Um-
1>.:i romAnA eon u•mponmll. Mlnl,tcrul 
tnvA1Amlnwwl. 105~ . p. 22 FI urm. : 
t';h. ~\(ja:ui . l 'nole flltr1tru•ri•llcl 1111' 
s1llul11l J>Ublll'l<;ţlc ni llmhll rom4Jll' li· 
1cr11rc. tn s1udll '<I cene\Ar ! !lnll\' ~tlc:r 
10111. nr. t p. 33-71 : Al. :\ndrl '"C!U. 
C"l'Cctn-i!n c;lllurOor limbii '-'Om frnt1 li· 
•·~rne. tn ~· literar t!I n. nr. 9, p . 
~zş ; Tdem 1 lmh:i nrl'~el rnmllne 11 
ln '<CCOlul al '-'lX·l!'a, Edllura JunlmCll , 
t1u,1, 1079 : Al. crour. Sllitll pre11rl -
mijloc !'i;entln.l 0tl romunlclrll · <Io mQ.11A, 
ln • .Presa no11•11'11-. 11170, nr li, fi, 2;1-
~~ : 1\tar11l P 1>ttt">MJ·1\t 'lrin, ln tl l\•lduail· 
1a1„a <tlllli;tJ<'<\ 11. pr··~cl. ln •. 'PrCSil 
llf>ll!.Lrft". tITTO. n.r, 11, ri. !S-11! ; D 11m1-
·ru Lrfmln, $1rul.'IUrl4 i.1111~111-111 11 !lnr 
bll romi\nc• t'nnltunooranl•. ~:t11turr1 Şll • 
ln\lflc!I şJ Encl~opccllc/I, uucurcott, 
lll~U. 

Dale !hnd .permanentele J nau~l· 
11n1 ;iJc.> Ulm~~JUlu l pui>ll<itstlc l .ll 
c;l1>m(!Jlii.ll." l)mbaJe1<1r ş\tJntlflc $1 
J>i!t!l ic. .:11lil r si t.uat ii in care ~I 11.ul 
publlci.stic .$(.' e<traelerlreBL'I 1>rin 
imbl'ntlşarC<A p11lilor unor opa7.oilfl 
c·c se exclud reclprnc, dar .a\d-1pWle 
d<' O('CSla pe rind. 

Urminrl :'1Ugcc;til !e hiî lladu Ilag
<l.:tsur .am impărt11 oaracterisl!dle 
J1mbt1julw publiclsl'c in Pr"tPrreUiti 
m form;ihzabrle .şi ptoprieta\l !or
nuli7..;;tbtle ~1,:.au num<\.1-.abilr , cu 
1m111trn111 benefke w.upra cet'cclă
, 1 Ilir i; ltcrrnarc:. 

X.2.1. _Proprietăţi neformoli
zobile ole limbajului\ 

publicistic 
l. \poJul ' 1a r ilt·ionlll Ş; sau cmo

lionnJ. Rrcsa apeJeaici a!tcronti\ 
:mu wnwmltent !ia 311•gumenle :ra 
ţlon.:He sl C111lC1\lonale P~:lll'U .a <:·~n
\' l1il{e J'e<:epf,qi•ltl şi a-1 prnauce 
modirici\rl in c-ondoit:ă ş1 în modul 
de gînclh"<!. 

2. Llmbajul p1.2bli<!U:L1e :m~„ al
lu1·nauv sau ootlbomllen!. dcnsllalc 
logkă hllll de su'"eslie. ln [unct!e 
de subs.blurJlc de C'are ~p.<t1·t.ne 
•Jpcra concretă, ~ U ll.recumQl\
nltoare densliaiea logicu sau ~ 
de sugestie. lnlelettcrn orln densi· 
I.ale loglcll acel .mod de a:-sumcn· 
tare care apeleăZă la rall«name~te 
de 1ip .şlfl ntl fic. iar p:-in den:.itale 
de ~-ugcstlc. evidenţierea unui tlde
văr prin as«'i:ilii sugesllve. ver<>
slmlle. grăiloare p rin eie. i~le. 

:t T„imbaJul l)UbliclsLk este o-
bieutiv .şi snu subiec tiv. Curnderul 
•1bicclfv desemnează po:;.lb illt.alaa 
ac~lu1 llp de limbai oe a renec:.a 
\•crldie rea.Uta lea: tn :uJl<!Ue de 
:-ubslllurlle operci zia:rislice ex rsh\ 
pni;lbillt.11lea <.\l indiVldul creai.or 
sl\ ~ubs~li.uie dalelor realii iii ii fl!"O
p rla sa realitate subi~ctivă, 

.( F.xpli~abllul t'a. scop a l r.rea
\i"l. Opera l'JarlsLld t&'e C<J Ptin
ciP.'J1 Ml acela de a o feri expll
<!H(I! C<1nvl'ngăloare, p1aut1hi1e cle.s
p1·r 1 oallt!l tea îhCOnjµrilfoiu-c.. 

n, Relaţia de dei,enninare Plll'lla~ 
lft intre lnlcnUile expresive alo 
rmt(dtorulul şi scll1Di[l<1afiile tex
tului. 

P.redominont. !nlenlille (!l'nilătfl.
rului nu determin~ decit partud 
scn'll'l lClcatlilc texlUllti, pentru cfJ 
Citil<>nll preia din 1.e~i cae.a ce it 
lnteresm..11 s:rn ceea ce ii este a.c
ee!libil 

6. Atlludine l)ragmaticli urmilrind 
efecte empirice. Presa ltrmăres1<> 
S<.X>pud lmedfale : informttre.3 şi 
<;<1ncn1n JLenl. formal'ea c'titm.•ulll' 

7. copul crcatlci 1t.iartsUte este 
mocJela.rl!ll morn.1-utitudJnalli a o-

'l Radu S:li:.das:i!'. CriUel şi rlbc.-rnr· 
lk.A. FldllUra lJnh'!!n.. BUl:W'~I. 10Bil, 
p. 171 şi urm. 

' I J>l\I~ !ii!f"\'ltn, l::SkUCQ... e:ct•1uri ŞU· 
l1111flo!I ~I F:nt:lt-lopcdlc!I im. 

\) SPlttmttn l\lllrctls. P ol'll.1111 mia,ţrma-
1 l~fi, S1.W·un1 A.cllc1('.ll1le1 R. s. rtom(i • 
nl<J. 
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ml~luJ. Acea.~ catt.1elet·is tkA este 
strins lega1ii de 6, !ărn in.~ o se 
confunda cu ca. 

X.2.2. Proprietăţi formol izo

bile şi/sou numărabile 

~· ,,,Abseajba omonlmJel. Textul zi
a.t11~„1c ire ule . să fle llpsl t de 
omblguitAtl. Ch~.a:r lntr-un ~en 7.i.a
r lstlc cum csle foiletonul, nmbigui-
1Al·lle . de la nivele inferioare ~le 
JJmbojulUl se ~lvd la n ivele su
pcrloare, dstfcl incit mes<1Jul sfi 
! Je Jipslt de orice «h1voc 

9. Sl.noolmle lnfinlUL Un text 
7.Jartstic poate fi Tclormul<Jt tn mai 
multe . :!elto1 ipr}n păslrnren s<.nsu-
1ul orJginar, rezutt.ind te.'! te cchl 
"ruent-0, sinonime co primul. 

IO. VarlablUlate în tlmp ., 1 spa.
Uu. Opera zlar:lstfcă m-e semnlll
catll dl!crl te de ln un momen i Ja 
~tu;l sau de IJ;a un aoc 13 altul. Jn 
situa.Ui eXtreme, •I.a distant-e mari 
de timp şi de 1oc. ea nemaiavind 
nlci o sernni'!l<ntie sou o semnifi
caţie toarte d!!eritA de ceia lnllia1ft. 

11. Llmb~ul t>ubliclsllc este cel 
oa"1raJ. Spre tleoseblre de limba
jul ştlln!J!lc, lllmbaduJ pubUci.~t!c 
utUlzeazl\ irar elemente ale limba
jelor ru1i!icinle cwn ar U scheme. 
slmbolurJ, !ormu1e. 

12. Transparen~il L im!:>oJul publl
clstnc nu Pt'ezintli un lnte1·e~ in 
slne, esl~ iun sim'j>l'U vehicul (le 
linfonna·1u şl de semniClc.iţll, ~ă.o;in
d u-nc să le \-edem pc acestea şl 
inu iPJVpriul edifici u al UmbnJului. 

13. TranziUvU.atc. SemnHlcatln 
~lstJcă, J.a fel ca aceea şLiinU
f1că. se pretează la a Ci comunl
calll de o persoană aHei persoone. 

14. OeneralUafc. Con\lnulul Jn
!ormaliel ?inristice este general, 
tinde să se genernlfacze. sa treacă 
dincolo de Cronlierc, susclUI lrile-
1·esu1 onmenrJQr de prnlutindeni 
toomaJ pentr u cli se referă la pro
bleme gen<wal umane. L imbajul 
f olosit Unde 5ă devină universal, 
lnlcllgibll pentru toţt. 

15. Dl!lparltla c.."l:preslcl efective 
lndatl ce semnlflcatla el este ln
$eleasl. Nu are lmoorlanl.A forma 
tn care este v·ehiculată lnformn-
1ln. ci numai informnlla proprlu
zisii. Import anta formei rezidii nu
ma i ln uşurinla cu care aduce ln
formatta la dc5( inatar. 

16. Relatlvl Independenţi ratl 
de expresie. S·pre deosebire de 
llmbnjul poetic. limbajul publicis
tic este relnliv Indi ferent lo expre
sia pe care o Ioloseşte. 

17. Relatld indeoendentl fa(l 
de s tructura mu1icall. Ritmul, eu
foniile nu prezintă declt o impor
tantă secundară in llmbajuJ pubtl
clsllc. 

18. Pnradfgmatlc şi/sau sintagma.-

24 

tic. Axa parudigmoticA e te axa 
conţinutului , for nxu ssnlogma ticl'I 
este axa expresiei. n in\ăn\uirll. 
L l.mbnj ul publicislic este ~nslblf 
ntit la conţinut, cH şi la exprc.'iic. 

Ul. _Contexte ling \1lsHco s<'llrlc. 
Nu ssnl ne<:csme cont t"x tc lun;;i 
pentru sesizarea cxnctfl n sensului 
unul termen. ln limbajul prietu: 
s<~nsul unul termen <?Sic puternit; 
<lcpendcnt. de tonle elementele C'on
tcxlulu11 anfluen\indu-sC' uncie pc 
~lleJ~ de . la dislnnt11. în occsl Cel, 
in llmbaJUJ poetic sint necesari.! 
contexte lungl pen tru dcpllnllta•o..i 
inlelegerli. ' 
~O. Poslbllltatc.i d r a r ezoh1a 

once amblpllale fle lreclnd la un 
nî,•cl mal înalt de ab tradi:t.trC. 
fle cxamlnind un ('Onte.d m ai 
larg. O şlire de prei..!1 poale u 
trnnsformatl'I intr-11n comentar iu, 
cure explie5 aspeclt"le m•lăm1.1rltl.', 
clec.l un context mel Jar~. De nlt
fcl, lre«-ren de ln flnsh 111 şlire şi 
apoi, la arllc<•I. comenlnr lu, reper~ 
loj ele. conlltllutr o confirmar e a 
acestei proprletăll n llmbujulul pu
blicistic. 

2l. Stc.reotlpil generale. L imba
jul publicistic. deşi ponte avea o 
puternică colc1rat ură pcrsonnl îi. 
trebuie să fie la nivelul general dl!. 
accesibilitate. 

22. Existenţa. rra~clor nule se-
man&ic. 'Ele. 11lnt frn7.elc cnre retau 
aceeaşi idee exprimatli într-o a lll 
frazlt .Reluurca <'sl'e necesnrA i11 
sit uaţli date. 

23. Exlstenla. problemelor de s tll. 
Stilul iodividunlluază o npcră zia
ri stică şi-1 dă un pl'o!1l <l istlncl 

24. Caracte.ruJ numărabil a l m ul
ţimii de sensuri. Un tPx l ziarls~ic 
poate fi interpretat intr-n multlmc 
de sensuri, dnor în func\le de me
sajul său. Nu exi51.6 lib<>r t.ntc n e-
1 Oi!rădHă i n accnstll d 1 rt"c\w. 

25. Con('ordaniă intre cll<it:m(n 
paradlgmatkă şi cca lnlagmat i<'tl. 
Două elernenle relollv apropiate 
lrintagmaUc provin din parndlgm~ 
relaUv apropiate (verb I rnn1.tll v I 
complement dl l'ect : ar ticol + sub
stanUv). Mărirea d lslan\e i r slc ! -
lo.i;ită în limbajul poetic. 

26. Axa combinlrll (siotngmali
cl) nu admite orlc-e termen de \lC 
a...~a selecţiei (paradJrmatlcl). N u
mai limbajul poellc permite uli ii · 
zarea termenilor dinlr-o pa.radi t?
mă orlcil de lar~ă pc axa com bi
nării. Dadaiştii !nll.\n tulnu cuvinte 
(pe axa sint.ogmallcă) extrase din 
plîlfirle, la inlimplnrc (pru:udigmo 
largii). 

27. DcnotaUe. Este lendlntn <le 
a utiliza sensurile de cl ici lcm·w 
(denotative) ale unui termen. 

28. Utilizarea esentlall o mela
forci. Limbajul pubttclstic utili
zează c.u necesilalc acele metafore 
trnnzillvc şi generale, Intrate in 
limbajul comun şi care indepll-

nesc o funcl Ic rle comunlcare (fli· 
clorul me<1c1, rmalt>le dealuluJ). Spre 
df'oH•b1 re dl' metn tor a pc>etlcA, 
ere caractl"r lndh'idual 

29. Functic dcnotallvj a modm. 
t·.atorllor Modl!lcatorii sini cuvi n. 
t e .li carnr sen o; \•al'ia~ după ,, 1• 
tuut1e (prvnumele personal cu se 
n rcr:1 ta d lteritc persoane, in 
fun<'h<> de slluntln comunicăr1I). 
ln llmbojul poet ic, m odificulorll 
m1u i'sc nmblgult alcn prin conot4:1UI 
nd11 ugalc : în limbaj ul publicistic 
mnrli fl rolor ll nu părăse..c;c iuncU~ 
df'not oflv;l, uclăugind clari late. 

10 S lab de pendent de momente 
aulcrioarc de trmp. Llmba.tul pu
blic1~llc nu rot0-5eŞte elemente de 
l~mbnJ ilk unor nlle epoci. el doar 
limbajul ln cir culn\ie ln momen-
1 ul 1 n cure rstc redactată opera 
r.1 an:.1 1eă. 

J l. J>utc.rnic dependent de ln-
~ reagn llm_bl comuni şi parţial ele 
_intreagu limb:ă Jil.crară. Tieflcclind 
mtrc~~11 ~rit.• n reali tă\U, limbajul 
pubhc1~llc d c pl"'1de de limba co
munii, (leşi llndP Rpre foloslrcn ce
ll'I Jltetnre 

:12 Prcpondt'rcn la. sensurilor 
rioncc111uuJr. Limbajul publicisllc 
rulvscşle ~ensurile conceptuale 
pen tru dcuim bigulzurea CQmun1-
cunL 

33. Caradcr facultativ, scris sau 
oral. OpC'rn z1 arlslică trăieşte prin 
mijlocul dt• difuza re : ziar televi-
;o:i unc, rnd ici. ' 

:J'1. l\lt'CD!ora public:isllcâ este 
l}ur denotathii5. Eu nu se renllzea
zl'1, "" 'in limbujul poetic, ptin in
trebuln\nr~u conotativii o unul 
termen şi prin intrebuintnrea de
notativa n cclullult, ci are acelaşi 
cnracter cn şi metafora HngvisllcA 
umală. din limba comună. 

J:l. Eterngcnilatea metaCorelor. 
D.i t f11ncl faptul c.i limbajul pu
h lk1:-11c !şi ln elementele din toate 
secto.ircl~ llmblf, m elnforele sale 
-.! ni l'trl'toi:;cnc. 

3G 1't'nclinta ele ulilluro a me· 
lonimir i. Ml'lonlmln per.mile reali· 
znrt>n uni1r h•:•d!! s 11geblivc, ncccsl
bill• ci ti torului' „m<'diu". 

:n •r ondlnta dr utilizare a sem· 
nclor iconice. Opera ziaristicii ~ 
curade1•1zcol.lt prin folo.c;iren sem
nelor lconlc.e : fotogram, desene, 
llpurl de lllt1•!t diferite ele. 

38. rrevWbllitate varlabilL 
t-'unctJe de rcnlitaiea rellectatA. 
limbajul folosit ponte fi mai mult 
sau mut puttn prevlzib1I. 

39. UUU~uea sistemelor forma
le in scopul &ludleril fruelor co
r ect formulate. ExL~Ui 1endintn de 
u folosi rt·a1.e corect formate, t11 
!:p intul limbii, fă.d agrnmaUi;mc. 
A ccslen pot Cî s tudiate cu ajutorul 
s istemel<1r formale {aulomotc, de 
Cl'cmplul 

40. Rt"lcvania 01>0zilie.i adcvlra& 
-fals. Dincolo de te."< t existîi tol
deauna real1tnlc, care dmine cri
teriul aclc,1lintJu1 textului. 

41. Rclc\•MIA opozi\ici gramall-
cnJ-noovamatleal. P iecar\! operA 



Retorică ziaristică . . . 

ziaristică Unde spre grade ridicalc 
de siramaUcalitate. 

42. Llmbnju1 publtclt11lc n u are 
rarncterislicl aleatoare. El tind(' 
wrc ~rade tot mal ridicate de or
ganJznro interni şi de s ln11:t,11rn.re 
1ogic1l. 

ot:J. Carac te rul logic uJ ~ruclurH 

8cmn nticc. Structura Hml)lljulul 
publicistir, rlin punct de vede.-e 
semantic:, 11re caracter logic, ncce
şar nrgumcnlnpei publki11Uce. 

44. Termenu din rra.u s int :.ub
ordooa ji logic unul celuflalt in Ie
rarhia rer1-1tt1 .de gfndkea logîi:ti . 

45. Tn Crază, fi ecare termen cslc 
dependent de cd muJt un alt ter
men, ceea ce Iace exprimarcu cln-
1·A, nt.'tlehi \!UCă. 

46. Exist(I dlstnnjll v11r"iab1Hi in
tre clementul ragcnl şi ce.I imbor
donnl. î n ac~l Cel, textul cupâc.il 
rehtl s lilisllc şi ritm in cioncor
danţă cu con(inulul. 

47. Jnlonutte cmfa'UW. Textul 
arc acCJ;lnte, de<•seblle de cele ce
rute de textul ~tiln(IItc, nPWiliall! 
de cete din Qpc1•a re-tbl'ibl. 

-IR. Accc nluJ logic este fhr. Se 
lnlăf ură ns! rct pollscmin texlolui. 

411. Pauze.le JU(:lrlce ln text sinl 
nccscnţîaJc. 

50. Tenilin•a ele abatere ele 13, 
lo11i c11 normali. Scop : ncccnl de
osebit pe un ~cgrnent. ni comuni
cării. 

fii. Limbajul publll'is tic c.s-l c 
lracluctlbll 1.ulim în con1mlcrat.lc 
existenta unei aceleiaşi publk.i\U, 
editate in mnl molie limbi. 

52. Rezum.abil. Un text z1tu-L...Uc 
poale fi restrlns (sau extins) după 
necesităţi, fără a l se allern sen
sul 

53. T e.11dln(a spre. fmpr3şlicri 
mari itl• I ung:imllor d e frn-ili iu 
jurul metUcl. 

M. R~fercnt t"Xlcriur. 're.'Clul zi'l
rlsut se referă intoldeouna ln o 
realltale din afara im. 

55. Concordanţa elementelor din 
struclu.ra d e suvrlllaţă vu c elo clin 
structura de ndinclme. Ol'lcc tiU-

(confirmare d in pao. 18) 

duotă $Î c.olectlv6 ciicl „eo desem
nează, toi otlt de bine. contrlbu· 
liile iiorlJtllor, cil şi ansamblul 
căruia le.ou fost destinate (Ito· 
Iote, aces te contrlbUţll 01 1>lerde 
~emnifi.oaţ:O de opere zro• sfce). 
foră fndoiol o, once publlco\ie o,. 
plr5 să !ie o operă unitaro ~i nu 
un Ici de cutie de scriso<i. Doc.o 
oceostă operă colectivă nu este 
bine c:onceput!1 şi ela.borotii, doc.o 
membrii colcdivului nu se odop· 
teozo stilului publico\loi ,relullolo.
le sinl distonanto, publicotio res· 
pettivti nu dobind!Jîlo un profll 
dlslinct ~i lansete solo de o oveo 
un public 01 diminua„ (R09· 

primare in s tructura de suprnfaţu 
racc co structura de ndîmihnc au 
nu mai fiC' ' recupcratll lntcgrnl. 

ln a~t punci, vnm prelua e
xcm1>lelt! lui Sumuet R. Levln. dl11 
,,Devlalinn - StuUstlcnl und De
terminate - on Poc.llc r.~nguage . 
Llngua, 12(19UJ)f.). A11f fel, in enun
t ul „.1011 elite fct•lcit : a munctL din 
f:rcu•, se tusil. cimp liber oricăr.H' 
s-p!.'culatll tn «' prlvrştc 1 aportu
rîlr ci ln lrn t.'Cle douli ptopozi 111. 
Sc•mnul de -punctue\lr 111trrior :tr 
puica semnlficn in structura dl"' 
udinclme urlcat•c dintre conec1i-
vclc : dCflat'rce. din moment ce. 
deşi, chiar dncu etc., ceea cc m•Jdl• 
flcil senslhil scmnil'lcn\Jnc Ccl,•r 
dbUt'I propc.7J\li. 

'.i6. R.clcv11nia 11trucluritor spn-
ţio-tcmporalc rcaJc. Opera zia rlsll
d are intoldcouna de partea i.a 
rcu li tul ea obiectivă, pe c;ire ,, dc:.
cri<' şi o I n\crpr1lleazfl. 

57, Unlla lc cnuoţiativâ. Scop<.11 
comunicării eşlc prngmn~ic.. E1nlt.l
lonll nu 111• dcdubtcozl\, ca ln lim
bajul poolit-. 

• 
Descrierea sliluluj publiclsllc nu 

se opreşte nici. Din cele enun\.1h.•, 
reznllti că - spre deo!leblre ele 
alte :;lllurl runcfionnle - stilul 
pubhclslic are particutarill1\l clls
li nde l n raport c)Q. cannhJI f11f0$ll 
(p1·esft i.crisil, radîo, I el evi.:d une), 
de lipul de pres;l (de lnCormore ge
n ernlâ sau spel'lahzatls), <le publi
cul a;iruln i se ndresci:w.a (diferen
ţial dupA \•irst~. categorii soclt>
profe.~!f1nale, alte interese. etc.), dnr 
ma1 nles in raport de genu! iinrî~·
uc abordat. De aici decurgi.' ne1..'\•
~llntea de a del)sebi rnnl mul\~ 
sul.>dlvi~uni (substilurl) !n cadrul 
sulului pubhcisllc. 

Ru!)rlcă 1·ealtiald ne 
Cousiantln LUP O 

şi Mircea H.A~IZA -----
•1 R11du angdasar Op. cit. p . 16:!. 

63-64). 
Asplro\ia. morturisito de outor, 

este d e o contribui, prin întreg de· 
mersul său teoretic, de inollo tî· 
nută ştlintlllco, Io oşeiolll<I operei 
xloristico in rindul celorlolto oper4l 
ole sp;ritului vmo.n. E.ste, in oc.eloşl 
limp. nu numai o os-plra\lc, ci şi 
o nobilă profesi1me de credinţă, 
ce o clllău1il şi călou:r.eşte perma
nent opero }i octivito1e.o profesoru
flll şi 2Jorîsl\Jlul Nestor lgnot. c.orc 
ore metilul de o fi elabora\, ln 
cursul publicat, co şi in celelalte 
cont.ributil ole sale, o cercetare 
distinctă. unitaro şi inchegotâ, o
vind drept obiect de studiu opero 
iiorhtlcă. 

(Cfll!!rnflttrc din pan. 21) 
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S h tr111rle t·n re:i;punzaloar<' sl11~ 
cele ca re, fiind cuplalc, pot s.ă: r e-
1•1m„1 ll11ir ml"li!Ul i11 ilf"<'l~i fol 
in rare• 11 fn~1 con„1 1 t~1il 1lt' e<ilrc: 
P11111 fnor. F; vorbi\ •lrl'i 1h• o iden-
11 tntc dl! nalur6, ine:"<istcnlll la sis~ 
fi•lll!"lr n!"rt)fl..,,l'llnzaloarr. ln u Cl'
lfl~l tlmn. i11 „1s tN111•Ji" <'IH'4''lf1Ull-
111tuArr. numllt• "1 runr\i11nall!, ln
lrn;1n 1n n·"<'pt.1rc ';ol e.\JlCncnţa. 
:wumt11.11.1, ~' :1tnrer.1 1:>:>1hic1\ o 1·1.>
(:t'pl•>rului, şi mut11 alti factori. 
To\1 ;i"<''>t 1a protloc un umile ~him
IJ,1r1 in rt1rl'pl11rrH ll\esiijulul, 11 
1T1tJd1!i< ;t t)ln 1u-e11•,t4 <'nUT.ă, ga
.l'<'larul nu :m„ nic'imlaHI ccrlllu
•I tnl.'a nb~o1u1.1 <a ml'll<iJul ne cnrc 
~-.i transm.ts ~c 'l'ecan1>11H.r!l? ln min
tea c.1 li tol'll11r ex.act i n acela.şi fel. 

Rt.~plorul ~le deci o f.iuLurli 
vie, nu un sistem 111ccanlc • el or:i
meşte mesajul cu simoatic ~-u o n
t.J.pahie. PNJ,1(' chial' s!l-1 resplm;i\. 
tlec<Sp'Uu"eil depinde dl'! :> mult.imc 
de faclorj c.are nu oot n cunooc:u U 
dcclt aproximnlfv. DC' a~ee1. tleosc
blnile dlnL1·e ~!imisl I, de exernolu. 
şi :i1ţ.i comunicalnr1 (oror._..<;orul. 0-

„:11<\l'Wl ~inii foorJc mnrL Ziaristu
lui [ S<!' poate irilimt>la mal \ISW' si\ 
iu te lle cillft1ri, cu c:are adesea 
nu arc \lfl conlec~ direl"t Uu.lnd 
meii t;n.u·lncl seami1 dl! a!ltl t,u-torl oe 
c.nre u·eh1ue sfl.Jj rnrruntc r.i d e zi 
- s<X.TeUlrul ele reda('li<'. dlrt'clo
.r· ul snt.t ~11(:tonu1-tmr. PC'•T>Oa11eilv 
e•u'l" cdlteazll pul>licat;ta. Cu lotul 
:ilt:1 e comunicarea inlT-ll sală de 
OIU':'>, unde îli d.'d sea.m:1 Jmecllat 
c-L..-ic.'\ ~udi'~rii reccinteazA sm.1 nu 
receplooză mesajul : unh me>Utie 
soiu clo111ll d<--0 b~nc1ea. alHl cjlci;c 
zlm·c-lc sau se uHI\ pe Ce~lrli. 
ct..-e:i ~ le îndeamnă, dacă mal c 
1X>."1b.-rl, im incm-d sn modlfilcl inc
sa:lu~ şi mtîdalltăUl!c de f'r'-.insnutere. 
D~ ~e.1. ;:ic4•ru1 nu non.le să 
nu slmtii daco ceea ce iace ei pe 
:.cenă .,1:recc sau nu b:ecc ramna ". 
cum se !>PUne. ln Cl\munlcarea do 
11\;L~ in Ua.rlt.Uc.a do tnt felul. se 
PIX'!I~ intimoJa dacii nu lnier\•ln 
alţi faK!lori capabUi să. te e<'llCke, 
să ~pul o \'ială inb'~ lucruri oe 
cure nu we;1 :.ii lu ascul1c nimeni. 
sl nial nu le ascultă nimeni st to-
luşi sa orez! cfl-1J Iaci desLul de 
bmc prof~ de comunlcator. 

Qg_muntoareii se produce <!cel 
:.ituncl cind două sisteme G(tl"~pun
zbf<>are. CU.Pktfo r.n;inLl:-unul S8l\1 ln
defi.nii. de mul te sisf emc r1ccm-es
punzătoare. a u st-Orl idcmllee Cde 
a<:eeUSJ nai·w·A), ca re~ult.Jt al 
4rnn.<>m1lanil semnalelor c.mi{ătoru
lui de-a lungul lan.eului lniorma-
1 inn-aJ, pinii l~ 1'ec!e\jlor l 

Aceste insuslri 00.e ~tcmclcir ln
rorm:i U('\nal~ urata de ce lJinlul 111-
Iormăli!on<fl. C()mu.lţlcarea oot. h\ 
pl'lncimu. in !u.nctie de Perfedio-
11fuile tt•lmicc. 5ă ~ tntindă la di..:;
Wl11,c lncle.l'lnlfo. după cum ne a
tmg atenua sl a.,o;uprn 1"C1lAIJvlU\lii 
!ldelil.lilli Tt'CIJnll\rn mes.1Jelor. 

S) Ibldom, p. 6~ 
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•Am văzut•Ne-a plăcut• Vă semnal 
P ornlnd ele ln unn clin cerlntl!lt> impc,rlnnte 

e..xprimate in documentele Confenn\el t\a~io
nale a panldului pentru pt!rfectirinnr~ o con

ducerii acllvltă\il econc.mice. cal'e :.e r1•It.'r f1 la nc-
cc1>it1J l..-,u pregiillrii cit mal temelnice n produc~ie1 
anutui viitor, zrnrul „St:intoio „ clin 1U clec<!rnbne 
publicii - in pagina intitulală JPenlru infăp!ulrea 
exernplară a hotăd'rlJor Confer inlei Natinnull! a 
parl1Juiu1. in inl1mpmarl'a anl-. ers:.i ii fil•pullllcii. 
Sarcinile economice - in1lcpllnih: 111tci:ral !„ . la 
rubrica ,,ScJndajul ~Sdnleii- tn adualltulea econo
mlcă " - o anchetă lntitulală Cum sint solu&lonate 
problemele ridiQalc in adunările generale a le oa
mrnllor mnn<'ii 'f CutlSLanlln P1·1e:;cu imDrcunu cu 
cc•rcspnndcntll 7Jarulul din mai multe judete nu 
purtat diuluguri cu secreturl de parlld din lrei 
Intreprinderi. clin Tirp,u Jlu. dln Tirgovişte şi din 
Copitalfi pentru n încerca să arlc in ce măsură 
problemele ridicilte în aclunlirlle generale ule na
menlJ.or muncii şi-au 1-fi:\slt pînil in prezent o r<!
zolva:re, în ce m!isura deci nu ÎL>Sl ,găsite solutli le 
opti me de depfişlre a unor greutăt l şi neaj unsuri 
scmn<1late, a.'llfcl incil in anul viilor situa\llle care 
Ic-nu s;:1mcrnt ~ii nu se mal repete. Conl'lu.dilc 
dc111>rlnsc de rc•purll'ri - lcsn<' de descl(ra t chlt1r 
şi din. :,ubllthu·ile; „S1.1l1.1.\il cll.clcnlc şi pcnL1·u prn
hlcmeJe aşn-zls lns(Jlubile" ; „M11lle probleme rc-
zo lvate, mal i>ll\ln cea de fond". „Tăceren ni.1 i:>o:1-
le fi s<JC<ltitfl un răspun.-:•· - .se consliimo:- intr-o 
lntcn·enţie crlL!Cl.I acli\lll, cficicutli <l zi11ru1u1 li1 

vederea imbuni'llli~îrii radicale t1 ştllului de munci. 
ni orgnnclm· de conuucere colectivă din m inistere, 
c:cntralc ;I lntrcprlnderlle \ 1lzate. 

Z im·ul „ Rumânia liberi•" conunulî ln numârlll 
din 2 1 clccembl"ie c lcllll de anchell' apflrubf 
:,ub genericul ,,lnvc:.tlllf '117". intllulate Sem. 

nătura vă angajează . dnr contractul (pe care 1-ap 
i;<•mnnt) nu ? privind modul cum ac\ionea7~ con~ 
stt·uclorti. m ontorii şl Iurnizorli de echipamente 
şi utilaje penlru nccelerarca lucrărilor pe ş~ntle
relo Oombrnnlulul Siderurgic Culuraşl, cu B in.. 
vesl.il!<ltie ln f lli' nm1 lnderea .. 2il Augusv• din Caplii) 
1i11U. Sub tlllul, ,,De la Cil l~ruşl semnale pe ndrlK& 
unul Curnizor in restanţa", ancheta semnală cJe 
Emil Munto;rnu clemonnrenză o cunoaştere le 
nlct\ a sHua\icl de pe şantierul Călăraşi 51 n ca 
;-,eJr1r cnre au lmpiedieat !lnnlizarea obiectivei 
11Untc in conslrucţ îe. ina1'!11ul cu aceaştă cuno 
terc de ro11.cl a pru)>Iemei. reporterul d lsci11a 
cun1>şllnţă de c11u1.A cu !actori de răspundere di 
inlreprlnderc. sesizează cu uşurinţă lnadvel'lenieia 
sou formalismul unor răspun.c;uri, iş1 permite li 
spunll ril.ţpicat <lt:esl lucru şi sA ceară răspunsuri 

şi :mlulii cnncrete de la fu rnizori pentru beneD
cmrl. De •ilirei ultima prwtc cure poad.ă subllllul 
„ Un răspuns <10ncrct l?C ndt·csa b1meflcl;:11:uJul i. 
tmi~cmneat1'1 ungajamenlul fu rnizorului de a li· 
chidu in urmăloarc.le dQuă luni res!nntele lu in-
1ren1w fumitur!i penlru Călitt·:işi şi, in acelaşi 

11mp. anp,ajnmt:nt ul reportca·ulul de a se afla pre-
7.<'nt la uccsl cvcnlmtinl, /\c~1il<>le.a observaţiei, 

Fără supărare ! oun(inu f;1sl UniJSele l'4L.'lfri Ojleri ale 
11nnr o~limd dnnlcşli. un in7.estrat 
orfevrier ,..şi-a alini" elunurlle cre
atoari' inlr-n lnspfrală ofrandA ar-
1 ii.tlcă, nu-ii deshwr. un inc ni tn-
1 implflrii. Marian Nncu 'l!-u sitn\lt 
pQrtu~ 111 plhmu<\C;"i picturale c:e se 
murise ln preajma Lui şi. nalurÂ 
prole1cfi şi pro la fică.. d(.~ipotcivA, 
n phlrum; in lumea dialogului vi
zual cu opern lui Dante. dincolo 
de registrele lui bidimensionale ş1 
somptuos elaborate de connratele 
sri.u (Oau te crn confrale.le l ui Ma
rian Nacu ? n.n.), cu un prellC1$ 
cnr lcglu de fantasmagorii argintate 
şi innobrlate de esenţe minerule ra
re. Un fel de bestlarum baroc, ima· 
ginar. o adunare de plăsmuiri n~ 
cute parcă ele limpla cel:ul mai ·sftnl 
dinti·e teronlanl - olandeaul Bosch'". 
Am citat din ,.Luccallrui" ('1 no
iembrie). 

DE PRIM PRESĂ 

• Condiţii iclca lc 
Cităm din „ Scinlt'iaM CIO noiem

brie) : .. Răspunsul primH a C1•st 
edUlcalor : ··Dcsi avem forţi1 !ifl 
arilm in 24 de ore peste 150 hec
tare, din llpsa mo~brlnel nu pute.,, 
realiza mal muli de 7fi-80 hedn
re~. Ja r asemenea dinloguri nm 
mai avut şi la cooperativele. ngrl
cole din Cocora. Ro\•lne. Colella. 
Revlga, Muntenii-Buiău şi Balnclu. 
unde mecanjzalorll şi speciallşlll 
fac mari efcwturi pentr u a îrucll
flca d in plin a ceste condiţii ideal e 
(s.n .} pentru execularen ogoarelor ". 
După cum e recloc!at. se intel<?gc 

că lip!>a mot(lrinei consllluie .,aces
te condit ll ideale ". Sigur cii şi Ml, 
ca şi al\ I cititori am intcles- c<' 
vo ia sll spună nu\oi·ul 11rlkolulut. 
dar firesc nu este să ni se ofere 
teste de perspicacilnle ci fraze. clu
re. fără echivoc. Mal ales cind 
lemallcu este ati1 de importn.nlii 
pentru lontli Jumca ! 

e Ut•or i1wol 11n htr 

1n , ,St!'aua roşie„-Murcş (2!l no-
l::!mbrlc) nm citit relalurca unul 
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moment <lrnm11lic, in c••re vial:i 
1.111ui nm li <itfrnat.. cum se spun~. 
ci~ un fir ci<' f1f11· Tr:in~f'I !em un 
fra~mcnl, apnr\inind mnment uiul 
culminant t,1J povestirii · „Deodată. 
11 rllmai. i11cremenll. I.n numat ci\i
va puşi, clol urşi urial,il SP băteau 
pe \•ln·tu şi pc mnnrte t ~ce au rk
impărUI ·!~ ~e !!indcn Mlndru. Jşi 
fmpărleau lnbc .grele·•. 

Nu est!? \'Orb:a, rlcsi~ur, de nici 
u greşc11ltl ci d•mr de o n(•insp1ralfl 
alăturare dl! froze. ~1u c!<>clc u mu
rlsl!'ce„. 11Jcanai cinci ar trebui să 
n m cu sufletul ln gură de cmrilie. 
Dnr cmo\ln se cnm spulberă dactt 
clupă „Ce (IU de imp~rlll ?„ scriem 
. .l şi împărţeau labe grele "„. 

• Fi rol ~\ri atlrwi 

Dt11:!) cfOl'CŞil S!Î vezi O <'Xl)Oil\il' 
ele arlil plnstlc:i\ ţ;I nu eşti t'ompe
tent in materie. sau cJncil :1i văzut-v 
~i sir..11 l"H!Vn1a unnr lt1muriri a 
~11101· limpeziri, cilaşll crnnlcllc dl'? 
speciull!n!1' şi ele itl prnpun un fir 
al At·launei ln labh1lnJul Miel. lată 
ce pn\i aria. urmind un.-sl lir : 
•• I. ri lf!JU I Cil I n l1·-c, fonr!p rrurn1111-
!';i expo;dil<· de piclură, ln c·are a-

I Cu m anuale le in coslRO!I 

Citim in ,,România liberi" (l'I 
rn)IE'mbrie) : „Jn truso medlcall 
aflnlfl pe slalla orbitală Mir se a
flft un minim um de inst.rumenle 
lndl!.pensabllc unei nsemencn o~
ro\11 iar famiucopaea de la bordul 
nn\•ot <:uprlndc n1.1me1'nasc prcpa
r11te medicule. Mod ul <Ie roloslre a 
H<:l'5lora este cupl'ins 1n tni;lrucţiuni 

!>pl•clalc~. 



•ubleodvă~~=-~~~~~~~~~~~~~~~--

e Am văzut•Ne-a plăcut• Vă semnalăm 
hmul tranş11n1 ~I ferm :..inl, în nnchetcle rci:tli1.nte 
ele EmH Munteanu. pnvll~gl~l zinl" lstuiul car~ std
pîncştc deplin problcrnnllca pc care o ab<'lrdettzii„ 
Cccn ce nu :le ponte l·eallza decll cu e>foctut sla
h•rn ic al une1 (j(lc·umentCtl"I niimulioasc, singura în 
ma„urli să ofere temeinici<' argllmentrtrli. 

„vorbesc", ni :;enlimcnlul particlpftrii cCccUvr la 
minclrla şi satlsfacţiu celor ca1•e nu s-au IA:>al 
învinşi de polrlvnicia nali.u:li. dembllhlrind lnc:ă 
o dntli cil trăim inlr-u epocii in care imposibilul 
dc\'lne posl bH. 

C 1,1 1,111 111.!l)'lilr intir:r.lcre, rntorcporla) ul des
pre noua cnle ferolâ dl' la Dcvn ·- Brad 
anuniat. de Vlc101· NiUi pe ullima pagină a 

revistei ln 4 dec:embtle apan• in .. Flncă.ra- din 
18 tleţemQrle şi ~le intit.ulal „Tre.nul aşteptat ţu 
fanfari". De all rct şJ aşteptarea cllllorulul este 
dcplln rf1Sptlhit:A <:rtcl lo toreporlajul Cele r11pt un 
reporlaJ amplu t1 us 1r~t c:ll (Ptogrn!ii ex presive cn rc 
foc (l(irp c:omun cu textul), tl'ttnsmi'l'e au numnl r1 
inf01'1na(1c, într- un fel scnza\ iohală dncă avem in 
\•edere Istoria conslrulril aeesll;!] lin ii. ci şi emu
l in 1·cporlcrllor. martori µi nccstur evenimen~. de
veni (! părtaşi al emoţiei luturor celor care au 
nşteplat îndelung, uneori chiar plerzindu-şl spe
rnn\n J'C1ill1ilrll acest ul vlR. Ci tlrnrul va înţelege 
mul exact sensul s\1bUllului ,. Un drum cal·e r>l\rea 
:.nrlil su nu mai njungA lu Nlpăl, ială-I inrllptuil 
in ncl?llSlil epocii : Culcn r~rnlâ Deva - Brud ". ca 
~l ni ,.cart 1.1ş41u 1 " ditt deschiderea repor tajului : 
„Un lre11 care uneşlc istoria şi prci'.cntul T ArH 
Motilor de islorlu şi pre1.enlul întregii ţ âri. un 
1ren car<? clnsleşlc, prin ptima :m cu1111!1 lucrii1•i1P 
Ccmfc1·1n\,til Nuflonale u partidului şi cel 40 de an1 
ele la proclumarcn Republicii "· Cltlrld Lexlul. p ti
\•ind cu ulentic fotogrnCllle cnre nu llustrează el 

L âudabitii initlaliva :darului ,Jnainte„ Brl'lila 
de n cfllta, ip pl'eaJma Con.ferlnţei NaţiQ· 
nale a partidului, suplimentul „Analel e 

RrAllcl'' . i.upliment dedicat acestul e\•eniment cu 
amph'i rezon;m \il in vla\a parliduîul şi a inl r c.
gulul popo1·. 

O Iarrmwopee c.ste. conform MI
cului dicţlohar enciolopedic. un 
„manual oficial care conline dl•Scl"i
erea şi formulele de preparart> a 
medicament<!lul'. ,precum şl modul 
de conservare şi ulllluire n aces~ 
lora". Manuru fiind,. farmacopeea 
nu prea m (' ce cnutn ta bhr(lul 
iiavci. E vorba, desigur. de " ramU1-
dc, chiar daci.I sunl'i m ol puţin 
!>a \'anl. 

e Curier 

Primim de la Bacău o notă in
LllulnJ~ „Macr,ocutmen ". O lran11c:ri
em : «1n numârul l01Ul87 al pu
blicaţiei Presa Tioastr" ml se fac.e 
îndatoritorul i;~vi c.i:l.1 al cr.m!-cmni\
r!I unei cronici drnmallce (publi
cată i n Steagul roşu, Bacau, :J oc.L 
1087). Nu m-a:; fi s1mtil dator s~ 
rcplic, cu aUl mol mult cu uit nu
mele cronicarului nu e mcnll(mat 
în notll : dar m-a determinat :di-m l 
folosesc dreptul legnl la riJspuos 
conslataren <:ă nutot·uJ ununi m 11 

„lucrat" neglijent. lntltulul:â Mkro
uulm e. insemnarca îşi în(etneiaiă 
~upra11cllnlul ho"- ,pe n greşenl lii de 
tipar - ce-i drept amuzanlll, dar 
alit. Citez din cronicu rciip1•clh•ii : 
.,Din dislribU\le mal fnc ·rpar le („.) 
şi al\11, implfnlnd f• mltlrolume ca-
nictecisllcb ... " Am t;Ubllnial ucumo 
CU\'intul impi-l<'lnnt, cm·e i1 , l't.'CUl 

pria tonic coL"ecturlle prin forma 

Alcllluil clupă o conc:ep\le unitnrâ pentru a fn
!ăt 1~ ce<.'3 ce l'f9iJlizat.Qrli denumesc .. Ist.oria vi~\ 
Î!'l lt)ria cutczlHoal·e" ~ acest or nnl luminoşi pc ine
lenguiiiîe brllilene, suplimenhll işl propune şi i.n 
mare măsură reuşeşte, o bogată şi scmnmcallvă 
sintezâ a vlc!U pollllce., economlcO-!iOclâle şi cul
lurate· o jude.ţulut. Demnă de sub1tnh1l este cnpa
cllalea rea l11.atorl1or de a surprinde rllmurlJe 
t.repidante ale muncii şi aclivllătll d in toate do
menlfle, dintre . care domeniul culluNll ni s.-11 pli11ul 
;t fi cel mai blno şi Jnteresanl re1>rezenlal. 

Jn lnlregul său, publica\ia, dh•e~ ca tematicii 
r l prta.enlată at roct1v, r(l„pu.ndc cJeziderat1,1lul de a 
fmblna armonlos utilul cu p11\cutul, aducinc'i cllî-
tnrului n u numai un plus de In format ic dln varli 
domen ii dl' .lnr,g interes ci !)!el"indu-1 &1 pQSibili,\Ji
ten de a i>c deconecta. 

OBSERVATOR 

Fără supărare ! 

DE PRIN PRESĂ ADUNATE„. 

microculmc, dar sinl convins că el 
ou n pulul si'I fle luni altft>I, de.cit 
ca o prea evidentă erom·e tipogt·n· 
flcă. chiar şl de grllbîtul meu co
leg bucurestean, Fllndcă cine nu 
ln tnvcde 6erlvarea tel"lllenului fo
losit d~ mine. din m icrocosmos. 
dacâ esle de bun6-credlntA şi nu 
se a(lă în crlză de subiecte ? (Din 
pi cate. ln crlzi de s ubiecte nu 
prea sintem la aceaatl rubrici. 
Pentru moment, ml<!ar. l rudn uarca 
pr iv ind buna-nredin~I prelerlm si 
nu o Julm ln seaml. tar de faptul 
c-l greşeala a tTCcut prin toate co
rcclurlle 1iirl a fi obse.rv.ati, cr e
dem ci nu e de vini graba „cole
gului bucureştean " ci, eventual, a 
aUo:ra. Vini în ceea cc priveşte 
<lOrechira. au ll\ •Ut, au şl vor ·avea, 
din picate, cam toU lt.lariştll. Dar 
le comideri ca atare : vini. N.n .) 
Doar c.:onl:exJul semantic este mult 
prea limpede (E drept, cltltorit d e 
z iar obişnuiesc să raporteze fi ecare 
cuvint dintr-un arllrol la contex
tul s 5u semantic l N.n.) !noii vreo 
douîi ncin\elegeri de :.u:est gen ar 
fl 1t·ouuH ~utuşl să mă c,lc~.curajezo 

tn t<inlnth•a de a dit1log111 dat clllnr 

cu rl:.cu~ mol)()logului, încerc 11ă Uu 
de f1:1los interlocutor ului : de ·plldil, 
el citează cu,•intul „demograflsm"', 
ca preze.ni in textul lncrimlnat . 
Dactl in cazul ' •ocabulcl antel'ioar~ 
era vorba de o contuzie, alcl avem 
de-a face cu o pură lnvenţie. 11 ro.ic 
pc redactorul în cauză să vadi 
dacă nu a !neurcat notele de lec~ 
tutil (nu este vorba de«Pre invcnUi 
şi nici de incurci turl, <>I d e o.„ sre
f ealii de corcct,ur• , sreşe.ali ce ne 
a parliue şi pentru care nu farem 
vinovat pe nimeni altclneva. Cuvin
tul " dcmoitrallsm " a aplruţ in loc 
de „dcmagogâsm", pr e.ient in tu:lw 
citat clat' nu 'JI in dh:Uonare -
nJ1.) . Sigur. dupn asemenea perfor
m ante proCesionalc, un gu~efar nu 
rnni prez.lntl'i prea muli lnlcrc.c;. 
F iln(I lnsli vo.rba de dciua publicatn 
cu un s tatul de real preslfgiu, n u 
se poate trece cu vederea gcslul 
cel pu\in neglijent. Up~it de c.onsi
cleratre pen tru colegul de breaslă. 
Ca sa !olosc.sc umorul lm>uluntm· 
ni outorului, c aîci o macroculme 
a superflclnlităt li . pe care în viilor 
se c1,1vine s-o evile. V. Spnricl>". 

BREP 
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Ediţia 1008 u nlmn
nahulul edllat de ila
rul ,.Scintda" se des
chide. cum e şi firesc 
în pra~ dl• :r.i anlvei·i.;,. 
ri\, cu articole cnrc ~l
mni.:iuzil pcrsonnlllnlen 
I n v u r fi ş u J u I Nlcu)n(' 
Ceauşescu, e\•nc:ind mo
mente din lupta rev11-
lullonnră n celui Cl' a 
fosl un neînfricat lu1>tn
l11r fnc.'l din anii ilcgn
lilil I II, ~1,1mindu-şl rl\i.
pundercn l:storldi 11 f'

diUcllril unei noi t-incie
lă\ I pe pdmlnlul Ro
m6nlc1. Un spn\lu om
piu este ccmsnci·:1t tra
ditlonalt>I i-clro.'>pccllvc 
a lmpori;:mtelor evcnl
menlc pollUce din anul 
1087. unul unor noi im
pllniri pc drumul <'dl
ficAril socialiste. Cu e
vocarcu cel or douil me
mornba Ic ev<'nimenlc 
istorice - împlinirea 
a '10 ele ani de la pro
clamarea republicii şi 
a 70 de ani de la fflu
rirea slnluluJ nntlonal 
unllw· român. cărora Ic 
sint dcdlcate a1·licolclc 
.,Memorabil acL revolu
\ionar, lblor,ică i.t.bindi.l 
a poporutuJ •' ~I ,. Unl~i 
prin orice vreme, am 
Iosl, vom fi biruitori·' 
- se încheie, de rupt, 
prima pnrle n :1lma
nahulul. densii şi sem
nlflcallva :;inleză u nc
lualltă!ll . 

Ideea pc ~re este 
cl'nlral aproape inlre
~ul continul temulic al 
celei dl' o duun t)ăr\I u 
almunohulul pare s u
l:CrnlA retllizatorllor ele 
nprnpierc>n secolului 

redactie: „ 

XXI, <'dlfic11tom·e rilntl 
in uccsl sens si m~lltt 
cilurc o unor lillurl : 
„Bucureşti , un oraş cu 
raia 11prl' ccolul XXI M 
- rc•portnj ~cmnat ele 
Victor Vântu ş1 lllL' 
Tllnilsnchc, nnchcln ren
lizati\ de G. R. Chlro
\lici, „Profesiile vllto
rulu1, vhlorul profcsll
lor u, „Cine bate, \I~ 
rog, lu uşl'l ? Eu. mile
niul trcl I" - grupaj 
de nrllcolc :;emnnl de 
p<'rson11J lll1\i ale \•ie\11 
$lllnt1fl~e ; .. Tllmnul. 
satul şi meseria de a
grlcult<>r la orlzonll.ll 
anului 2000", de Dioni
sie Şincan. 

Ultimo p urle a nl-
manahulul Inserează 
tradi\lonalcle rubtlcl 
„rn tantanee pe maprL
mond. Din carnetele du 
însemnări ole-reporlcrl
lor ,ş i rcdaclorilM 
"Scinlell .. ·•. „Brevlurul 
juridic·•. ,,Din cal~lul 
gre!1erulul ". Prczcmn
rea Arttfldl i.emnotA de 
Marin Petrescu pâ.c;lr<>n
ză nolu de sobrictnle şi 
ele~antfi cu care ne-o u 
obişnuii şi ediţiile nn 
lenoar(', nrmnnlzinclu
se pcrCccl cu continutul 
de idei, p care reuşeş
te să-l pună în valourc 
printr-o paglnatie in
splrnll1 şi o llm,lrn\ Ic 
su~estlwi. 

O amplu. edlflcaloa
ru mt e1.ll priv1toiwe 111 
~E p n c a NICOLAE 
CEAUŞESCU - epoca 
celor mal nuirl impl 1-
n iJ·i ale Roman ici sn
c1alli.lc„ dl>o;chld<' :;umu
rul Rctunle1 cdi~il u <'l
ma11ohulu1 „L umea·'. <>
ferind o 1ma..1tinc cu-

prin7.âtoore a cvolutle1 
tăria noastre ln perioa
da cc .'Hl seuri; de 
Ja Congresul al TX-len 
al parUdului şi pinu 
in prezent. „ Epoca 
NfCOLAE CEAUSESCU 
în cn11~t11nta naţiunii · 
şi _Epc1cn NICOLAE 
CEAUŞESCU i•n con
sl1inta lumii·· sini cele 
două mari sectiuni, dl
rec11ile prlnclpnle pe 
care le urmează lm·~
ti~\ia. subliniindu-se 
astrei C'(1r.ct:p\ia unlt.H1il, 
conM.?C\'Cn\11 de .s;indlrc 
şi ac~lu1H.> pc care se in
temclat.i't politica internn 
si ex1c1·nă promo\•olă 
in ulhmclc peste douli 
:lecenll de România so
dalistli. 

rnrc1rmnlli şi obse1•vn
!ii de un doo:,eblt In
teres desprindem. de 
asemenea, din cap1LO
lul „ PMinl de isforle 
diplomatică ". 1m~cum 
şi din artlcoJelc grupa
le sub gcnl'1 icc cum i.int: 
„Qrl:mnlurl ale cuno11ş
lerii", „Reportaj pc 
J:tlob" .•. Armele - prl
mcj dm de lîn:,iţ1 nor " . 
„ Enii::mc. deocamclaU-1'·. 
„ Panoram1ch. .. Lumen 
de ieri. lumea de a.t.1 . 
lumea ele niîlne·•. ~ Riis
fol nd urhl\'e secrete". 
_0111 lumea capltalu
lu1" ş.e. 

Păslrind ::.peclfkul 
t1?mat1c ol publica\1e1. 
almanahul nu neglljea
z;.. îr.sâ dumenii cum 
nr fi lumea artlslică. 
medicalu. t omportn
mentul CIVIC Ş.a.m.d., 
tnreJ?h;t reuzi.I i.ucce~. 
prl'Ocop!lrl. eforturi. nt1-
zum1e ale contempora
n ilC"r uioştri. Almana
hul ne p ropune. cu allc 

' cuvint~. o llna~lne i.u
ţ;e:i\Î\'A a lumii ln care 
b-;1im, cu problemele ci 
fundamentale dar şi cu 
fapte d1\'Crsc. cu peri
cole şi nAdejdi. cu zes
Lrea Cu neorl povara) 
trecutului dar sl cu 
p1·omislunea (şi respon
~abi h la h.ml vllloruhti. 

tn afan1 merilQlor le
gate de alclllutrea su
marului. se cuvine re
marcam preocuparea 
~'Onstnnlu p1;nt.ru tmprJ
marea unul 1on alert 

definitoriu acestui 
gen de publicallo -
ipre!cu nta pentru urU
cole ~uric. pentru un 

llmonJ accesibil. alrac
hv. valo r ificarea grnClcd 
a mnterlulului pobii
cîst1c. 

Un sumar bOS!al. di
vers, o prezentare gru
Clcă d l namlcă, preocu„ 
parea pentru comurn
rea şi păstrnrea de-u 
lungul intregului cu
prins u unul specific 
tematic şi stilistic 
lnlii citcvn dintre ule
munlelc ce rctln nlcn
\111 clti1orului nlman11-
hulu1 Maga~n ·ss. Aşa 
cum e firesc pentru 
publlcisllcn Up magn
zin, i;e urml'lrestc ren
l!zarca ulll?i cnnUldţl 
mari ele inlurma\ie, clin 
domenii cil mal diver
~c, pr<.v.cmlnren el în
tr-un mod ni racllv. alll 
din punct ele vedere al 
1'\!daclfirli cil şi ul pa
ginatlt:l şi ilustrhl'H. 

ln pu~inllc almunn-
hulul <.int abordate 
princlpnlel(• probleme 
nle ac l ualilălii pc plan 
naţional şi m ondial. dar 
i;int trnM1te. dco!)(ltrlvll. 
clUlc:- clezw1Hă1·1f ,.illcm
re a Virii. n tum1l. pre
cum ş1 lnsemnarl pi-1-
"iml momente rundn
m enl;1le nle lslorlei po
porulu i nostru. 

Un loc deosebit il 
ocupi\, în paginile tl)
manal\uluJ. problemnli
c:a lcgatl1 de revoluţia 
tehnico-ştlln\Hică, de 
rcallz.\l'ile obtinule in 
ace I d<lmenl u csenţrnl 
pentru evolu\la soclelu
(iJ noastre pc coordo
na1elc cutezătoare pe 
care n e inscrlem efol'
turllc. Interesante, in
slrucll "" c;ant •• dosan:le 
Magazin " dedicate mn
leriilor prime şi encr
J.!iei. I nrormnllcii , 1'crrel 
- pl:im•ln onmenll111', şi 
alt(!le. 
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Scarlat Callimachi: 
,,Jurnnlul nu este 
o pnQina dintr-o carte, 
ci o nctiune" 

Putinf publfcişH din pe.rit>ado. in
terbt•lfcă şf-au legal mai srriris şl 
mat TliS°U'llUtOr /IUmQ/t> dt1 (I 00'Zt!ltl, 
de o a1l'ume ga:r:ettl, tlecit Scarla1 
Calllmachi de .. Clopotul". silptami
natuL pe care l-o scos ~I l-11 comhu 
la. Bon>şa1ll, i11· perioada 30 l~rtiL' 
l93:t - 10 decembrie J934. Poet. 
drnmat ttrg, isforic, au1-0r a! wwr 
. •rudh de referînfă asupra trecut ului 
tdrii ş1 JWpc>ruluf 110,strU. Scarl<rt 
C41llmachi - .,PrinJul rosu", cum 
i se spunea 11i epoc4. datorftd ve
derilor sala prooreri.<tte - a fost 
airaş de publfclsllcă, de :;crf1<1tl care 
nu inm'iduf~ tihna şi răqazt~I. in 
aml d6 după prima conflografie 
mondial4. ch1d speranţele dt> h111ul
re . de trl11ufortnarl pe cafoa pru
(}rt?$1lliti. în to11te domcnlllc, constî
t1dau o cauza comuna o unor pil
i uri la ral ale popufarief. Atunci. in 
l92!l, tuunc?e hd a.peltea 7>cnfru 
prima OOTti pe frcmtlspicHtl unei 
publlcafii. Era ret:lsla de t111a !l{JtirdlI 
„Punci ". pe ca.te Q edita 11eco11ilat 
dl! Şt. Roii (Clu•.orgh(• D~t111tJ .•. Am 
rupt orice lc~filllră cu artn trecu
tului - mdrturlsea t>I rr:m~m în 
numt'Jrul 4 ni rt>uLţfel - câci 11Ceo
l1.1l nostru de emnlll puoorltTC!e ~I 
fulgcrul.Qn.11c nre nevoie de fmme 
noi pentru mnnUest;i1;1e lui de 
nrtă· . $1 ac1ăuga hi splri~ul de re
-voltii. cc caraeleriza ldeowgl1,1 lnl re
gii m·l.ş<.•ărl a'UanpardlRte, d•• I~ ·nol 
c-a şf de pretu1h1dl!ni : .. Trebuie să 
clistruitem - <.-u rliicul ,·;olf'n lt.>lvr 
ş1 exng(l1-aţlunllrir lnc11c1fte unei re
v<>.IU \il - tle en si în nrtii - tontc 
crrotllle mediocre. fie în piclu1-U, 
l ie in llernturii, !ie in :;culplură e:i 
mu:dcCi 'f. 
După nki un ăcceniu de lu. ace.s

ie porniri conte11lalarr rlh1 .sfera 
artt>& şi mcraturli. cotldt?iJH publi
af$1Ic lll J1uf Selp'Ult Cqllfmaoltl ve-
7Jida de cloc1>tuT 11feţii polii icf', Iii 
ariw11tul curela iŞl făceau aparitîa 
nori dt11 ce iii ce mal lţ.t!Qri. l'a ur
mare a insla urăTtt Ja$Clsmu/11f fn 
lkllta şi a vc11lrii la pute re a lm 
ffitler în Gf'rmm1ia. Alunel, in 1933, 
Scnrlat CaHfmochi difdeţi viată. la 
Botoş1111l. fn nordu.I l\1oldo1:ol, zfa
.,.ulul „Clllnpotul~. ŞI in ed1CM"laluf 

succint al primului număr - ne
:iemnar dar f.'Utdt•flf scl'f$ ele direc
torul CJ<,aetel - ludm 111ll !.l,• cuu::clc 
care L-au delerminat pt· Cal!imachj 
puet ul 11d pdrdsească ~truncl.? Ur.>i 
pemr11 a. lua, spada ue lu1>t1i . 
„Clopotul • - citim în acest a rticol 
da numa1 cifoua atl11eate - nu upu
re ca i;u inmul~ascii numdrul rollo:
locale, snu i>ă Ic racii zon1.-u1entt1 . 
„Clopotul„ ru·c un ru·ez ş1 v.a lupta 
hol.ădt, lu1'â a cunoaşte şov:ih-en şl 
nici Lirgulaln pentru lnfăplutreu lu1. 
O mlnfl de oameni llpsltl dl' rMpun
<le1·e moralil au otnl\'H atu c.l~-ll 
rindul suDetele clnsUtt!, d!Jl" n1:cu
no."cliloare a realltătilor. !::t au să
dit ura de rnsd ~1 au aultl\•ul-o 
I rilgînd ncnumi11·ate !Ol.oase. AiiU\zl. 
aceşti oomenJ coută să capteze mul
\lme:a pentru cea mai gr~iă dintre 
idei : H ITLER~SMUL. Princr~ . on
t lnuU su1·~ta1.oe morbtdit tJl•lnlr·n 
desmătnU\ )Sl ircspon~ubllfl prnpa
gandii. !uculil cu compllclilil~~1 l n
chă •t gu\'1!m<!lQ11

• se lin,I..: !iu (se) 
ul'lnltlmineze păt;ul'l le :;~mtculll.!. l"cm
lru a <lliUâ perfaolul. in loat(. go
hclunea lui, apare •• Cl1>pc1tut· fo 
1111111tLrul unnălt>r, dlrr 7 .1111<.? 1p;1s. 
urncolul de /mail, tot ar.t cit• :-ul·
cl111. dezvâ1uia ş1 CT<•zul :lirectur11:ul 
a:supra rostului 111 raflu1rU :itt a t!-l'J• -
ttl „ U7111f wi(l r ca ucelQ ce ~e inf6ţfşn 
cfţitor1.11ili. Obs<'rUind cu d'! la ţn
ceput publica /Ul tl conducitle>tu' rl 
fi-..:iu. atra$ simpatii!" . luturot i n-
1.!l€1cluulllur udevăru11 · d.ar ~1-uu 
llPOtft şi ·riumănt l ,.ctuşm'1nll
lor din l'iodw·rlf.• fo1·1st•li.Jr. ale tu
tu1·m· demagogJlor şi ~'lrln111nilor •. 
m.uoru( arricQ/11lui. subl11Ci.a : ,,Nol 
n~-arn tmso1 însă drumul ~j dc\'l~.tl 
nonsll'i1 este lnsplrut:l de " m:.~lmli 
n unui mare cugel.fltor fr;mct!z : 
„Jurnalul nu e.te o 1>m:in 1 1hn1r-o 
rnrle, ci o acţtu11<! ". Dm· c.1 ni•gttn 
de politică şi culllltil, „Clopotul„ 
lrebuio să \Jno seamu, fii:rii indn
laJit, d~ et1J.'"8Cteriliticn domln11nl<1 a 
cpouil noru;trt'. cillcl •. ecounnakul"' 
condJ1lont>ază .. socialul". De unda, 
cunchl(lea edft<>rialisl ul, neces/fatea 
pentru oolealivul -rcdm:fional dt• u 
imb-rdtl~n . .şi p1•oblemele c:ll'l' fi'ă
mintil \'ilt\u t'<'onomlcu ')I ce<i mun-

cltort!ilScă, nLit IC1Cnlf1, cil şi d~ 
p1·c.i1ulindcni". Iar in flrrnl : ,,&llis 
dt <.litmenl indeptmdenţl, .,Clu,l!il)lul" 
n-are alt sprJJln decit <.1111 purh?''j 
c1Utorllor ... Nul ou putem ;apuca nici 
ClllCa b(1ti1t<1Mtf1 de wth 1t şanw
jUll1i, mei pe M~l1l ~1 lh: cşoartl 
a 1>1.1bvenţlllot inleresatti. Ş1 •·rc:dem, 
l••luşi, cn in V"remca nccusl:l de iPt>· 
alale ş1 u1•ă, o !oale ::lnslil:A tr'c..'
bu1c să cxL~t? numul cu ~prlJlnu l 
ct-t6\enHor-. 

L4 „Clopotul • I ul Scotbt C,i\U -
mi1chl dlu. anil acela au cola /JMa.t 
reptezertta1lţl de marccj ni publfcJ..; . 
llc:li Torntineşîi : Tudot• Arghezi, 
N. D. Cocea, I. Vlnea, Tudw Teucto
rescu-Brruuşle, Gala C.alui.:tlon, m, 
PeH.z şt at1u. J)a.,- 9-,eu l luptei -
etici de la pnm ul la u1timul numd r 
pagimle oaze1et .s-au co11.1tt1i::t în
tr-o ad~viirafă tribunu de lnptu 
7>t!lltru cauza de11wcraJiei - a ~ta$ 
pennat11c'll1 pe umerii ţ~merGrulu1 
diro!ct&r ăl llăptdmhtalului. I u <"'O
lo11nele „C:IO]><Jfului.., d(l.r ·nu 1m11wi 
ar:r1lo, d ;,~ mul.te a.lfe p1cbllc.oţl i 
«Jlate PI' baricadele stinvi1. u.nde u 
t·clahorat, precum ziarele •. F&:ltl " . 
„A~1·;i''. „Adevllrulh sa11 r~w~<', ţ.' 
,,Cu \'m Lul li bei"', „OpjnU1 pubUd'i" 
ş.o.„ Scarlt1t CaLlimachl ft-a spus 
niwpicat pârenlu asupra ~lilrlle>r de 
l11crur1 nedorite din ţu rri. a com lili
l)1t cu 11ea.seinrli1 curaj PI! toJi eul 
t•e propo11ridula11 fdi>i şot•fne, 11aJiu
t:o/l:ite. 1w roti r"i ce, Jăt4 (iaa 
cloolu:wt. se araiau parrjzaul ai 1dc•
ologlc1 f alicist e. „Clopotu l" - a fir
mo 11ubllcl8ful iii articolul „Slls
pt•ndarea .. Clopotului '4. 11piintt la B 
tlllcembrle 1933. tlupcI o prll1ti fn
N•rcnre tt autoritd.ţ tlO'r ele a up1't 
ll1>lirirpa ziarului - est~ ~n;r.etu C'e
lor oropsl~I. celor ca1·e siru ioju~ttl 
lu Ş<trabMa l'OOCl1onnri1or. c.."6tt! g11-
7,ef..a pmleta.rlalu lui din 1 trguri şl 
::ale. D" ncct'::l .,Clopotul" nu pnal~ 
lrfii dcctt cu !lprijlnul lrn· . n~ mu· 
ml. fle moteria I. '1'1>tl ocel t•o re flu
l't!.'IC P 1mbuni1ti1tlrf! tn v10\tl wmc
nllot· lor tr('b\Jie lili :-lrina.:11 rindu
rlh! în Jurul .,CloJ)l.llulul '. ~•lle \'a 
-;li intQtd1;,.,1,una .i11,-1 ~po1'1? impolriva 
lutu l'l•r vexntlunllor ~r o 1r.cerot'lt 1-
lol' de roull~ şi ţi'' tt.-uisln111 " $1 ;11 
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î11ch1?iere, p ret:-dzînd pu cd ~Irul :una 
al obstacolelor pe car e guvernanţii 
a veau sti - l punii fn ca l act apariţiei 
normale a ziarului. CaL/lmachi scria. 
„Clopotul". eh tur clncă w1 n t.on
llscnl ,c;nu suspenclnl de mui mulle 
ori, \·a rcîll\•ln mereu. int.oemru ca 
buJauruJ din vechea pu\'C!;te u nea
mu.lu! romunesc, şi va don•rll cu 
prlS06.ln\ă că labt!le murdare ;ile 
reacpunll nu-l pot g'ilul„. 

Dup iI un arr de la. lan~rea pri
n111ltt:i număr, in Iulie J9J'1, ga.=rta
r ul, lnrr-u11 ârt lcol inllru lal „Despre 
„Clopotul·, /dcea mal puţJn un 
bllani , d t ma1 ales o 11.Jud preci
zare a supra tnreniiilor prouranwHce 

ole publicaţiei sale, mal o1es (n a
tt1nJfo cc·lor ce·l combăteau de Pl' 
rw.lf 1a " uno1· mă.-;cfiricl de cur le 
vc<'he·'. , Clope>lul'' - sCYla Sco r lu l 

Callima chf - de multu vreme şl-o 
p1'eciZU.l bine ailtucll'nen : cuzclll 
de.mocrnlfl. cu caracter 'lnlifesctSt. 
De mnl blnc de un nn lup1ăm ş! cu 
mult succes impolrlvn m1şdr!lor şi 
ldldlor de dl'eUpta. rllră sii fim \)1'0 
rc\I. am pre1Js e\1erumen1c grnV(' · 
n m uri t Oucn răpus de gloanţele 
legionarilor clld1·cni şti. Or1!;1Cine. 
numai un om cu minl<'a strimb!i 
sm• un copil n-m· fi [>1.1 l uL prevedea 
t rngicele evenimente, p1'0\'0Cak de? 
propaganda d1.-Săn\nll'i şi erimlnnHI 

0 reacţlomu·ill1r fnsclş\I ... „Clopotul 
dellUL'ICfi fim\ tcxnni\ notele ~i ştirii(• 
tendcn\ion.c;c nle rcglmur1lor fascis
te dînd la tve.a1ii toalli <'orupţia 
bl;rgh~cl t'<'ncttonnrc. lntii de cc 
unii .,dhmni..,wii ". de cmfad dcvenl\I 
publlclşll in {lrQpsllul o1·3s Bvh"lnnt 
ne împroaşcă cu tot solul ele <•pîlete 
cni•nghlow;e, ttn : zi1u· vîndut Mos
cov1tl. ,.Clopotul" un~le pt? to\I oa
mcnU de bunii vc1lntfL, fl'! l<t'• na~ 
versoru bnrbnrlei tnscLc;ll'. tmpo\rivu 
furicl rl'l1.bol1.1luJ. „Clopotu l'' işl va 
urma lupln rnrll infrico.şni•e. A î.-,sl 
~I ' 'a tl o go~l.li lnchinnlf1 ap!uitril 
clrinocrn·\lei ~1 mişciMi anl1fa.c;clste. 
,.Clopotul·' nu-şi vn \Jildn nlciodi\lă 
id<.'<llogiu şi ~rlch•nli şi cea Jn{ll 

bl!llii dCIV!luu că l'!-l~ i;CJ p!acul nu
rodulul or<Jf\s1l şi jciu H d~ cap1u1-
llştll renctlonn1i ~I mvr1bci11t1 l!!>le 
!1f1 sc vinde in 111::1 1.- ornşvh: ri.ru de 
~mnu din \,urn nooslnl. Pl•oletai-î!I· 
tul :ire lncn'('tfl~ in g:.17.t:l!i . • C't.1-

potul ", lnr noi nv~m inc1·~ l\?1 e rn 
ltbinda Urutld a pr-0leuu'ltit:ulul 11os 
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ll-u. aliiturl dt! <.'Qt t: lupt."1m V11;, 
leumă ~I cu surlelele ~urate". 

Pe11tru „vi11a·1 d e a 4lu j l siuc•pr 
şi cura jos i dealurile democra.ţid şi 
a dema:-.c·" chfpuJ ludos al fasclştr
lor şI ol l'elor ce cochet1rn cu ei, 
pubHclstul S<:a..rlat Callhrwc/li, de
V l'tllt unul dintre l11temc1etoril Co
mtreiut10 Naflonal A11~irascl11. a 
fost $1tp11s - cum s-a. uuimplat cu 
N . D. Cocea prm faimo:rnL prr>ces 
tle lez-majestaee sau, mai tîrziu. cu 
Tudor Arohezi i11 unna public6rii 
pom f letului u11tlhll tl!rfat „&1.1 CHllHI" 
- unor Jiil rf tdell şi prlt'aii u11~ din
tre cele mai sc·vere tlin J}a.r(l/a ofi
<:lalfrăţLlor wem1i, al'ind. dl! luptat 
nu ~umal cu centura, dar şi ru au
rorit4flfe judiciare. 

l,a rapcHu7 UllUÎ proce.~ cc·! /U· 
aese in t(l11la1 pe11lru ar1icoh1I .. Că
<le1'(!a Bt1bilom1hi l". apărut ·i 11 nr. 5 
al (JOU l l!I şf SO!'O{i l a pPriclHu „!:l
guranţ.a. )'falulu I" - proC'tJ:J iii ur
ma cd:r 11la a Josi cQn<iamnat de 
t ribu11a l t1 J a·ifl BotoŞllni la 1111 an 
inchi11oare, zece mii de f(•I um.-ndd 
ş1 1111 a 1i Interdicţie - Sa(lrlat C11-
llimacl1I scria in articolu! di11 1 
$t>ptrmbric 1934, i11Wulat „Rindurl 
prfoltoare la o hota rlre" : .Jn preso 
ro1 n;1ne-:iscă apar to t solu l de nrli
cole • report.ole sl'n1.aţlonule pri vl
l!JAre Io necinstea tnal\llor rlemnt
t.;1ri {Cic civili. lle mi111ariJ. îndem
nuri I~ uciderea uno1• celâţtm1 so
cotiµ mlnoril.ru1, dP.~crier(!n 'l'lnr 
m;1i sadice crime şi, uneori. 1:1 unM 
a tt tl' abJ!'Cle de pervci'Si I ale !>t.>XUH· 
U1. 'l'oole opar. sinl dtit<- dlo' „<-ci 
':'I :.ute <le m ii de t'illlorl. lnr ninitini 
nu se l'<.'Vollli Llbe1·taten prest•I tre-
buie rcspcctatll. dnr numni :ititn 
vrnme ci( nu <le7.v11luic aile~·ămln 

mocidîi în cnrl! .se b(ilăCl"I<' fflrus llt> 
conducăloare... Articolul •. C îidc>t c11 

BnblhmUlul" n fbst un -.tn~flt de 
J)n>I est:u·t> i'm1><>t ri vn ini.c1:n.~s1 I re
rwţlonarc de tn a telierele C.F R. ele 
la C rivlta împotriva falsului comis 
ele nutorltll tl !:>i impotrlw1 ;.iseşlno

tulul îl'I masă ; a11.lco!ul „Ct'idl•reo 
Rnbllomth.sl '' a Cb.$l un indemn l.i 
luplii şi lu solldn1'1lnle u munrllvl'i
lar din t.ooil\ R omânia ; a i-licolul 
„Cildei~ Bablltmul \1i " c!lte !mngi
n.·fl 'ie .i \UWI lumi cure ~e Jllumft
d~te în Jumlnllc unei :11.il wi 11pr"'
pinte. Datii nu m-am :;f si t ntund 
.~l\ d uu lu ivN1.lă rufovflr11l. nu mu 
\' terne nil"t :L'>t lizl. cind . , h\1tiilire 
tle t l'lbunal s~u pMnun\,1t, 1<il duc 
înainte IUPIU iwntru o ('UUT.ă 
dr~aptii" 

S~-rla t Callhna<'lti nu 1-a s/rtt 
i11 lr-ade111i r , 5d-şi d ucd moi deparl~ 

acţltmea PL'lllru o caum drC4pl4f 
Cti<-1 d11J){I ... 1cprlm11ru4 deJhs tJfra ~ 
.. Clopututul". lu i;/îrşiiul :rnuhd J9:;4, 
.Nt petrecui u n fap t unic :„ pre~ 
Mastra. Ri11d J>c rin d, in. lot:.tU pu
hlic11/h?l .i.ugrurnale, au apărur Io 
Buto~a11t, :o.urcesw. nu ma1 rrntln dt! 
op1 oazPl l', scoo,~c de <1cela~ l ''edttc
torl, i1ttr- u11 ace~ sedi11, dur mf
lil ind roote pe11tru OCl'IP0$1 ldeulurl 
u/e dvmf1cr<lflPI. Aceste !/llZlll~ &"4U 
11umlr : „lta1.a·•. „Soarele··. „Valul · 
.,T<>r\a ". ., Horluw , „CltlŞClt', „$\pa: 
RUI" şt, C:L'll dir1 urmă •10lusul nos
u-uu. Ch iar dacu au a t1u1, dfu cau:o 
renzttrff, o e;ri.:1 tenră Pfe11terli, l.lnl.'
orl dl' n11maL 1.111 :iingu.t 1U1măr, c1on 
a fo~t cazul zia.relor ,,CIO<>C.'tl" ~a u. 
. .Slt?4!gul~ . ace~ re publicaţii, ponu1e 
din. 111dcrruml par tfd'ului, lor buau
rinclu-se roate dt• apQrlul lui Scar-
1111 Calllmaclll, de ptt110 ho ad dll. 
nu fdcur c·a pînd i n mra cnului 
1937, c111d a; fost inll'rciSJ o pa.1".lia 
ziarului ,.G((1,ţul 110.dru••, ,,uumcnli 
<l~ l.lună,•1110\,3„ - t•11111 i1 dvurnw11 
t>I pf' tot1 luptătorii de pe baru~
dele s1i11uii - iul •poată ali1'1 iii shh'fl 
tlpdrilli r.u atila tnid4 şi cu att lea 
1'it;curl, un ,pu.lernic şi inol11li~at0r 
i11d~m11 la acţiu ne, 

.Vu Tnttmpldlor. cind in 1956, 
Scarlat Calllmachi işi adU'11t1 intre 
scoarţe le unei cărţi, o mied. o /oor
ic mică parte dJ11 artlCCIM<! pt1bli
c•atc ir1 avei a lfi, e l dăd~a no!tmllt
lui său, iii• m od slm bolk, titlul : 
•. Cuclen„-a UabilvnUlul •• P1•11C r!1 aă 
11;1tful cum aml11tua cl tltur llor l:!·uoe11 
Jebelen nu. i11 pre/ala cu ll?'f]tr1l, 
Scarlnt Cartlmad1î, r<•luindu·~i dupci 
23 August 1944 001r.dcJµI co redai-tor 
al .darului „ Vic-tr.tia" d.e „ ub con
<lt1ccraa I u i N. I). Cocea, a p u( ul 
să-şi mârlurlseaScd depUna balf~
Jactll' de a vedea i111plf11I'<! idttalu
rilc nubile re l -a-11 t111 i mat carir ra 
publlct.~llcli. Babifonul lmr11t1to..;:ki 
c>r;, pe colt• $ci C'ad6 „ dată pentru 
totdeauna. Iar î n broşura pe c:arr! 
redocria de tul o .. Clopol ulur•• t!l n. 
Oulolia11i () tlpăren in 1973. ou p ri· 
le) ul împlinirii o "" ae a nl de l4 
all(lrlfla gazett'i. S ca rlat Calli mal'l1i 
rt>cltema ' ' ' înstl.ŞI ir~ ami11tire. cu. 
l!llltJlle. pagina de ls lonf' a pri ~l'i 
la n c4rei st-rlerl! luase parfe cm 

· for laif:lll ul ş1 'mal a/11ş ru toatti 
<'utc;anra ~a: „ŞI lotUŞI nu uecul 
40 dl' t111I de cind, Îffti)rcuna lU 

pridenul meu. gl'n\'Orul Aurel M!ir· 
rult>sc u, ln Boţoşanl , ;im inU.'f'l'llc'lat 
„Clui><>tul ". ..Clopolul" apilrea 8ăP
tfim innt. cu sprijinul şi lndt'Ull'illl·ea 
r.mrUdu luJ comunJsl. în pofld:i plc>
dir1lnr pU.\~ de o rau.m•le <.>111ur•m\cl 
şl di! cenzurii, CopuJ[ S!gu1•untel 
,·egheau ~I fUc<.>au me1•eu l'.iPOtu lţ.> 
Ş{'fll!11· Jor !lin I o.şi -.i d ln l3UCllT~t1 . 
cerind sw:>penc.Uu•c;.i •. Clc.potulul·' 

Coll!ll a n tio UAJU F. 

... 



Din tradiţiile progresiste 
ale presei româneşti 

Republica - steag şi crez 
În publicaţiile democratice 
şi m.uncitoreşti 

Prin prnclnmnrca Rcpubllc11, ln 
:io dcc('mbrle 19471 devenea reali
tate unul dintre dc.>ztderalele ccic 
mni cutczăto1we nle mull or gcn..--
1•n1li du innlntnşi. 

V<>chl de mnl b1ne de doi,lll iic
t!c1Jc, cOrcn1ul r!;!pul)l.icun a 11v11.11 
rte ciştlgal de pe ~1 rmu apnl'l~l['I 
rwcset, occnstil lns1I1u1Jc mOd(!J'nu 
cnrc a servit drem lrlbunf1 pentru 
clezbotcrea. clari(lcnrcn şi l'll$pl n
dlrca tuturor ideil1;r mnrl. Evolu\iu 
c:oncep\iei despre republici'\, rcflc.:
lută pregnant in paginile publica
~11ltir progt'eslsle din toute timpu
rile a W'ln at dcumul nscend<'nt ni 
s11ci'eUi~ll româneşti ş! ol gindlnl 
s11clal-1)(1ll Uce in general. 

Primde încercări de a defini ro
pul>llca apar(l11 c<u•t\Jrm·ilor Cons 
li111Un O~nlacuzlno şi Dimitrie 
Canlcmlr, w'ffia\I de llumlriiştl. io· 
I re ctu·e se dfsllnge Ion Bu c1 nl De
lca nu. Acesta din u1·mă , ndept al 
ldei111r IUi Rousseau dcfln<'şîe noun 
furma de guvernrtminl d1·cp~ 
„o s tâ1.1inl re unde norod ul l) r ln lcin 
11..5ezate de dinsul şi prin dreplor i 
tl l n m ijlocul Iul. cu voia d u ob~lc 
a l eşi. să clrm uiascli toate onorurllt: 
\ârll ". 

Dnvndn pl\lrun(lei·ii ncestc:i idei 
în d fmnl ul polillc a l (ftrl hw rol'l'l.'i
ne s 111u pruîectul de re(c.>rmf1 Ji o 
11102 a l lo.1tofi1lului Dhililrle Stun l

zo Ş;, dOUil decel\Ji mnl l'l'r1.!U, ccll' 
p1•ile1ulta de lnl4it urnreu rltll'nnlll<>t' 
rono.rltJtt:, după revdlutla cnndu.;11 
rlc Tuclor Vlndimirescu. 

„E neapărat 
~ 

ca poporul roman ... 

sa întocmească şi r.I 

republica democratică" 

lntr-un stadiu nou al cvolUllC'I 
s:ile lnlră id~ de republicii in n
junul revoluţiei de la J848. pri:i 
plnnu1ilc asocia\lnor secrete cm1-
dusc de Adolt Da ,·id în Transllva
nln. l.l!onte Ra du ln Mnldn\ln i,I 
DimUrlc f lllpcscu in. Ţara Romă-

nease~ De aceasta dotă, imbră\işt1-
lâ de Către elemente prugresl..<;tE
clln rindurlle burgheziei ~I mici i 
bole.a-1.m.l, :.en•en lu[llei imf)<.lll' ÎVll 
11induleU11Jr rcudnle, !Und nsoelat:'1 
in gind t1·e11 1·cvolUlit11111t·ll11r p.i
ş,pptlşll ou altr. forme radicale. 
Dacă de7.1det•at,ul I nRtnuJrăJ•li 11c

publlefi nu a RPiiruL in mud 1u
muri'I in cuprinsul prvi;l'::imelor. 
din motive tactice. ~te neindo1tlS 
i:u revolu\ionnrli romDni urmfu•eau 
prlnu·-un nnsamblu de schhnb:irl 
sli cr~ un stnl în cure. după ~;.;.
pre'>.la lui i-l. B.:"1lcescu sâ se reai1-
zcze „domnia poporulu i pr in po
por '". Ce ~ltccvn reprezenta ,.dom
nul rCSJ)onsabll aJcs 11c etic 5 ani 
~ I ciăutat in toate s l lla·Uc soclelă
\ii u. cum pr<>vedea l'r uciam1t\ in tl t
Ja Is laz, clct:il un ·p1•uşecllntc de re
pu~lll!A ? 

Priigrllmul republkan :11 tul 
Nicolae Bălcescu , pe Clll'e nu a a
pucat s!H vadă indepllnil din 
C<IU:t.8 (nfrlngerli l'~\·oiU~Îei. il ra
m1ts vreme indeluni;aiă un indrep
Lar penu·u ~enerallile ur1n:ilonre. 

Jcleile de ba1.-0 ulc conrep\lel ;;ale 
despr<> 1·<.'publlcă in ucnrrnJ şi rr.
flublka cll;:lllucrnllcu in ~P<'l'l:tl sini 
slnle1Iza11:. pe in\elei.ul 1 u1 un:ir, 1 n 
„~lnmmJul bunului .-om:in ", !;Ub 

rurma dinlc.gului tlft'llrc un cPli1-
lcnn - ,,un't111ţn1,1J •• şi u11 l:~•mil>lll' 
r.111 p1·op11J.!andu rcvt>luţuma1·a. 

t\511e1, Ila înil•(!ban•11 1wi1~cnn.1-
lul „Cum s e- chrnmă sl11t11 I 1uwla 
uncie 11011or u l l'<:lc SU\'c1·an„. c:o1ru
snrul l'ăllpund<' . . ,fll'publi l!ll clero11-
1•rallcă.„ „. I ală şi <h·flni ~lu dat;·1 ,Je 
N. Băle!-scu nccslei forme dl' ~u 
vernil.mint : .,Cuvintul l tEl'{îBl.J
CA este o vorbă \•cehe. cure va ..U 
~ică L UCRU AL 1'UTtlROR. Ru
o uhllrn este un s tat in care ou
mcmn aclunaiJ ingrljciiu !linguri .ie 
~onrt.,. lor Cklrii a-~i l l Ull(I Jrtllpini 
pc ua11, uvind in luul'11rca l11r clre;1t 
r !lgul il tlrcphat<'n i;i clrept j'l nlă 
frăţhl. lntr-o r c1rnb1it·!l poporul nu 
uscnltă decit ele slujhl'lŞil aleşi tle 
rlins ul t'11 iRr \'u Irc-abil hot ltrită i,i 
JIC \' rcme botitrilă. ,\('cŞti slujbo~I 
sini tlcopo lrh•ă cu vdl11l \i oameni. 
Ei poruncC'SC nunml in numulc 
11011orului şi sînl dulorl a luC't'O. 
numai 11cnlru clinsnl. nsouHind le
g1•t1 rllcufll de dinş il , su1111indu-se 
lu 1>rivlghcrc11 nucurmat!l a celă-

ţeni1or şi !llintl totdl'auna rata de 
a da fnu11ol s lujba ('U can• a u f oi;& 
fnsiirc•ina(I, ti11d s-:i sffrş it n .-m e&& 
Pe ntru c•orc nu p rimit-o '". 

RPpublicn democn :itfcii, pulert•a 
şi rh'cpturile i.e o11ii •• in mina &1c> 
t>Ornlui intre&-". spre deo.o;ebire dt: 
l'l' J>ubltro aristoc1•atl~ă unde pu
terea e cletlnllllj ele ci,lva nobllt 
snn bolt•1·t ·~.\şa, de pildă, s tatul 
nostru - prcrnzo Bulce.~cu - u 
rost lo tclca1uaa Ull Cel de r:epubll
cd :·. pentr u cîi slujbele se acordau 
imn aleitere. Dar „aceastA repu
l1Uc;4 eslc toarte proa.'ită din doui 
µril'fn i : 11enlru ci .-ra urls tocrall
c·ă, flU(('rea 0ttlindu-se numai in 
miD!~ boierilor, iar poporul fiind 
liitsi t de drel)lurl şi pentru el era 
c·ondusi\ de un domn. pc v iali sau 
pe un num4r de ani ~are s t l l)l nc1& 
unfl cu el „de Jerura şi tlranl7..a 
~ I rohca pe ble&ul popor". 

01.1 '11CI. concl Uzln b~~eanuh.ii că 
.,e1·a ncapdr1t1 ca şi poporul romiln 
să intocmenscli !li el r epublica de
mo C!rnUt•ll„. intrucit numAI astfe l 
1mtca fi s lohod şi s tApin J>C sine -
ndfcă su' cran ". 

Pentru ncet~ta insl'l era nevoie 
cu „ lot românuJ si aibA &las in 11-
lcgcrea deputaţUor. la adunarea 
obşteasc.:4 a Cllr ll, care adunare SI\ 
fie in.'liir clna ti a face le~Ue tre bu
int'loase !fu-ii ş i a a lege un om 
cinstit ş i vr••d nic". 

P1·lhclpiul suvernnllăli i poporu
lui. e!lentu rt'publicii dcmoru•ntlce, 
se 1·og{1scş1.c fn Litiul şl continll'tul 
publlc11pc1 „Poporul suveran ", cî\
rciu N. Biilc:escu i-a rost preţios 
colab1m1lor şi altor gazete npliru•e 
in t11npuJ 1·~volu 1it!i. 

Elih<'rn\ I d~ conslclerentelt! de 
1.1rcUn wc:~k. re-voluti<murU romiml 
tiUntl în exil, „propovidultorl aJ 
1ulrvărnrilor celor noi" , ·tlbot·deazu 
in~r-o m\tdull\llle mni rilrecli (ch.t
l'ik p11IOl,'e in ciLl'\"O llUbllc11ţil 
IJl'Clf)l'Î I 

I n „ltomâ niu \' iltoar c"'. editată 
la Purii., ln 11150. Nicolae Bfilccscu 
\lcd<'a un ce111 ru oq~aol?.lltor ni 
m1il111' uc1iuni revuluţwnarc. ,,1'U
s ia rom1l nuJui c·e a luat deviz& 
drcp~nte-fru1Jt, se scrin in Mnnl
f~lul puhlic:u în unicu.I număr al 
revistei - este ncuea de 11 se afla 
ci cel tlln UI ln avangarda h1pt t lor 
dcnaorrnţJol in c.:onlra tlranM.„ 
JUlOtr11 Viitor u l fţomllnlf't UDll, 
lll\l.rc l;!i necl<liro1'lr l iilt:·. 

Un „ulle\'ăral orgno al R epu-
blicii ro1111i n c:", ::i rost şi „Junimea 
românl'i „. Nlifol~ la Paris în I O& I 
de un ~1 up <ie sluLlcnp munteni ~I 
mt•ltlo\•t ni, inu·~ care O h corabe 
Crl' ~1·anu şi Al. Otlubt>!!c•u. Ei se !l
drt-si1u, 1x-ntru 11 gu~I culabor::ilori, 
Hnc·retulu1 tlcrn1>cr;1t cli n luate pro
vlnrlllc-. 11 cill'nl' unire n C'onsldc
raµ d11ar u chestiune de llmp, 
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Din tradlltlle progresiste 
ale presei românefd 

Exempla1:e 1 fpă~ite pe birlic sub
l itc, pentru & putea trece ne9bse1•
vate, l u·nt. d:run:lul prinel putelo1· u
P.kiate de regimul c1mt1·arevol utlo
mut. 

lnl.t:e -publiţuţlilc tlln CX:i I, CC(\ 
npllru tă ln Prirrs in J 851 şi apoi tn 
Br1,1xe11~. în 1853, sub dJrecţra 1u1 
C.A. Rosetti, chiai: sub numele d~ 
,,ReJJubllca romllnă." dezvoll'ii ldcl
J~ din „PruocuJ rolJlin'', ,qeQ.Qip
du-şl astrel sct)pul în articolul. 
prngram : ,.voim o patrie. indepcn
denti· .şJ llbe r'i : o patrie cu zeoo 
mlUOIUJ# do româol care sl aibă 
toţi acc.leaşl drepturi şi · al!eleÎşi 
aafoTlrl : o parte intreagtl şi deo
potrh•ll la suveranitatea · naJlona
lă 1'. lnlr-un ul t arlicml, Oe.zar Bol
llac. re! 1o1î·nd. {de.Ue .dtntr~o .Tillli ve
che publicHţie „Espatrlatul •' de La 
Iţraşov. îşi c."p.ctma do1•l l'lla unirii 
tutui:o~· 1·omânUpr in;ţt·-u ,,reppbli
ci democra.Ucii, soJJdari de toi&le 
republlclle na~illor Eurepel''. 

ţn:f~pt,Ulth în 1859, pr1n dubla a
lege.re. a 1u1 Al. I. Cuz.a, un1i:eil 
Moldovei cu· MunteLlia a deschis. 
calea retorm elcn· dernom·atlce. cu
zn însuşJ, rldlcaţ dintre ~unl$il 
P.~şop0ştl 1 in.lruchipîpd un nou 
model de conducător, apropiat şi 
iubit de pop;or, era ·considernt un 
ten de i:.>re.şedln'le :fte republică, în 
sp!M Li.ii .,d~mnulul. resPoriŞabil „ 
pireconizat ele pro~ramui nwol.u\io
nar. 

De- al,lfel, l\tilaan Kogălnl~icanu. 
sfetnicul şi ci>laboratm•ul s1iu npr!)
pfat, ap r t!ch'l ·cl'i prin contlou.111·f!u 
Şirul ui r eforme.tor s-ar ir ajuns Io 
un cad ni · adt!C.\lllt i nsLa(uiirli Re
publicii. 

„Anti di nasticismul 

este sentimentul 

majorităţii românilor" 
Instalarea gom nitorulul străin, 

io anul lililti, p1:imltă c,u QSlllllale 
tle către popor, a iscat un· putcrnlc 
curent antJ.dl:nasuc, ~·cpubllcan :în 
ulti)nii lnslan~ă. 

„AnUdlnasticlsmul es te 11entl
mentul majoritii.Ui rom(4nllo.r". 
con.siala ·zlarlsh.ll AL Beldinuin. 
Fosi prefQcl al p_oliţiei in tlmpu,l 
lui Ou~a. nep;ut.imlu-şi. ierta .l;aplul 

·ca nu a reuş.11 s11 împ ie.dice I11m
turartm .ror1atlt a acestuia, Deldl
man fondeată. în Hl7l. ln laşi, „ A
devărul ", cu saopal politic imediat. 
de n tupt.n î mpolt•i vu .<linnstiel 
sfriilne, Nevul t' să-ş-I 1nce'leze npn· 
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riiln . după numai ci'tev1.1 .numer~ 
c:i !Jl'm1u•e a unul răsunător p1·0 ~ 
t!t•s de lcz-majcs.tnte zinrUI reapn1·t
Jo I 5 august 1888, de at:casfl'i dqtll 
in ca.1>ilt1la ~ărll, cuntlnuind lupta 
.începutâ cu 17 mii în urmi\. 01·i
cniarea polllicii s-n bucurat inc.ă 
ele la început de succe:o;, incit ciupii 
numul o luni\1 la 1.ll septe mbrie 
redAclla .se plingea că l -ar treb..il 
lm·,mutul zloruluj „Times" pentru 
11 _înregistra plingerile p_e cm·e l\! 
Pl'llîleşte de pretuUuden(. 

.Prin conf1·u1Hllrea cont inuă cu 
rwl.~U1tµc .S-l!<.ietl-pollt!cc ., AdeVă
rul 1mbruţt$ea?.a 6 problem.aUctl 
mlll comp le.."<,i\„ Dl! la rintldJnast.i
ds.rn u·.ecc la un pl't1gnun demo
c1·ut-rep ubli oan, constind rn înlătu
l'a rea dinesuer străine. şl a mo11ru•
hlci eredlfote, p1·owumnrea drep
tului popon,1lu.i ele a-.şi a:Jege sin
gur conducătorul pe timp lln'liLal 
votul univct'S·al, inlo.cillr'~a sisl~ 
muhll blcamernl ~u sistemul uni
camenll, impl'opt'.lelărl.rea ţărani
lor !dril răscumpămre, i'mpozllul 
progre.">l'V r,>e venit, legi penL1'U 
emanaîpnrca fqmeli , repau!Jul du
mi:rilcal ele. 

ln linii geoernle, programul „A
devărului •' coincidea cu pr(>gra
mul mlnln:ial 111 mişcări,i socii.aUste. 
D,a aici o sei'lie de. acţiuni pnrn.lcle 
şi, 1n anumite împrejură1•i, co
mune, 

Di.? a1ţrel,· p~·in aduet\l'ea h11 Ao
t-Oo. Bncalbaşa, Jon ·r eodorcscu, 
C.D. Anghel, :rr l\illn Dcmc~rtscu 
şi Euî en VaJan - ?.l11rlş_U fv11ma\I 
la şcou lJt presei svciallste - J\l. 
B.el.dlma.u a t ransto1'mat r.ed'ucţiu 
într-o conli~le 'de 1·epublî c;ani şi so
c~t1llşU, ,,luptind pent\'u punctele 
t·e re e.rau comune". 

ln nceas(ă Sit1.1 aţle desemnarea 
succesorului l n conducerea ziaru
l ul ih peb;oann Lui Const. Miile. 
memb1·u marcant al conducerii 
purtic'iulul s0cial-democ1•nt este 
deosebit de i;emnificntivă. Alegl.7 
hfa fiiculă - ru·ă'ln At RCldlinân 

in m:. din 5 ifnmrn.tfe 189::1 - p.re
~enlo go.ranţla di :tJaru'I •1nu \lll 
deveni 11icl COJJs.ervator, nici libe
r.al, ci va rămtne acelaşi organ 
demoernt, aplrit-0r neobosi~ al 
1nuncltorimli orAŞeneştJ şi mal ales 
al muucUorlm!iJ sit-Oşti '\ su:sUnăfor 
t\1 ca1,1zql ,.traJllor de pelite munţl 'f, 

J,mprcimă cu r~acto.rli cu caru 
impflrtiişea aceleaşi ·convingeri IJO~ 
llUce, noul direcu.ir avea· !H'.1 ducil 
i:ilui departe I 4pla p entl'U· r eanza
i·ca r,n·~1gramultil „ ArteY.c'\t'ulÎ.li " şi n 
, tuturor Ideilor mnri ale veaouJul. 
care a lcituta·u ere-iul lor pulitic". 

De aîC.I faal n li;i, scopul Imediat 
ni .. cti.ticih1r ln nclresa .riolltid i ş:t a 
persoanei regelui nu va :mai li, 
însă, 1-r1stat.1r 111;en Inş11tu 1Jel rcpu-

"bli.cane. ci ceşkingCl·cn pretogatt„ 
veh~1· nwnarhice. ·.p1 n f.bmtfspicttll 
218rul.ui tHspa1·e pentr:u totdeauria 
bfnet:!unoscut ul m otto ,;Să te re
n~ş~i, ron1iine1 de c~i ·Strli!n · n 
casa". In concepţia lui Mill~ şt a 
celor ce-l vor urma la conduce!'Q 
ziarului. forma vepublîcana de gu. 
vernl\mint vu f,j dour eonseclll'l
nccesară a une.l d.emocTatfzii.rl so
cial-poli Ike proCunde şi nu prernL
za acestei a. 

Os@tatea fală de pi:.1niu1 !!lriin 
s-a mani'festat prin răscoala lîi
nit.:crllor din mai 18ti6, a~1unne 
~ntidJnnstice cUn l 070-1871, inch1-
sh1 .,Republica de la PI.oieşti", ctl
t ica vehe.menl.ă sm·nliă ~e ittz.ea
ll·A1~a monarhi.iei cu averi ale s~ 
tutui. prllejuilE'i de p-roda.marea re
gatu) ui şi de legea penll·u const1-
t ~1 i=reU. domenll lo.r cofoane~. de or.o
.i 1.11 mo11arhfoi :în in6.buşiroa :răscoa-
1elllr şi dl? proecsele de llcZ-'.mâJ~ 
ta'l !; i,ntenl~ţe zlarlştlfo1•. 

l n acesl con text presa pro~ 
La, repu_bllcanâ şi a·emocratică în
treprinde o acţiune „de preparare 
a spirl'teto1.i•, cum· spunea Georp 
Panu. ~t!eJ incit să se to.i:m~ze o 
opinie publică ostilu nu regelui 
cutare şi nici fot•mei cutare de re

g<1l Ilnle. <;.i lnst.i'hitiQ! înm i. 
Cai:n.paniile prlnclpa.lelor sustt

nutoaue ale curen.tului ar'l.tlmonar
blc, . publlca(l'lle socialiste ,,Drep
turile omului " şi „Munca-" precum 
şi ţ:ele cu Q\'le.nJnre gen_ernl demo
cratkă ,..L upta", ,;Adevlrul" •I 
,.Republica românii", un·ume crea
lă, I ndlclt o matur r2aJ'e a g.ilidirii 
reP.ubfic.~e <;lin tara n1,1astrA la 
s !ii:şilul secolului lrecul 

Pentru n demonstra superioDlta-
1ed 1\e~1.1blicli. zihiriş-tl.i din reape(ll
Je :;qciaHsle şi ~emoctaţlce adu
ceau numcroas·e argumente din ac
tu!llî tnicu politicu. „Noi republi
canii - st? scria in nr. 4 .din 1,89!> 
ul ziaruh.U „~~publica ,:·1,1mână" -
avem contra noastri adve.rliarl ln· 
tca·esn(-i, um s:livirşl unB din cele 
mal mari g!'.ţŞell dacii ne-am mlr
glni numai la a afirma el forma 
de guvernământ r epublican e mal 
pri:incloasă Ubertlţil şi 1uopqlrll 
l)Oporulul roma n decil cea mOJl&f'
hicl. şi sînt~D!! datori a veni cu 
faptă u. .La fli noul său .. AdevÂ.rul" 
din •I lulie 18~0 all·ii~cn uten·ţla Cil 
orice Idee mare p~ril.a·u n-şl fn~ 
drum „,in Joc. ~e a li frimb1fati Cil 
zaomot, trebuie tratată cu .lliî.lfte 
ş.I cu.mpănlrc". 

B1·ocediDd in acci; t fel 1n inii· 
ţlşw·ea · irlconvenJ.eritelor regâHtJ-

ţii, se ajungea la conoll;l?.llt l~ r~ 
m 1•chu l „consU în suprlnutrcn ed 
r odit<u1a1•. că • „IJoala ac.easta cere 



trnlnment cblrutgical oneri;ic" Q. 
Fun.u , .;Lup ttJ", 5 lanu11tJ1> lllM) . 

O datâ cl~catâ ac;!'astâ pro
bfl!'mă. apar ea fnt.rebarca ce Lip 
<ic republică lrebuia si! iR Joc ul 
rnonnrhlei. 

Tndiferen l de al'ie1M1rca J,,r 1w 
h li<'ă generală, publfoaţi iJc cie 
slinga optează pcn ( l'U ,:r1>11U~HCJ.'l 
desavir6il democraticl'l1•. 

T~ITe ncestca. insă. 11azeLelo şo
rJahste me11g c:el qmi departe In
fli.ti~înel nu h'l1mal 11copl)I d' ~li 
rni.noacele prln care p o:t l<! li 
etins. 

RccullO$Ci'nd fapt ul ca 1·epµbll
ca burgh~„lt es!e 11 uperim1r, \ · nM 
n11rh1el, ·C. Mii.le ·ab•ag.J ins! a 
lc~t!3 _ t-'ă deoşcbirea e~l~ aUt r;ie 
m1c·11 inel~ apare Jnulil ·1' 11.1.pt~ 
ricnlru a.semcm:a schin:ibnre ... t>cm~ 
u·u munciţorlt ·soclali9t·î - ~clin el 
în „Mt,mca " dU'l 11 clccembri~ J89() 
fol6sind Ct\ 1:1n;ument ·slluatlrt dl~ 
f r.sinJ_a unde nu nima& n~all1i.i;e 
rc:a 111te dintre munc.ă ~I cal>i1all• 
- esltl aproa~e b>hma :i tiw;n o 
rt·pu!Jlicu bul'glleză .rnu <m ri;i .... DI 
burghez", 1 n cr111cLu.z.ic, C. Mille 
a\·a1ls~.!l Ideea noi.iii ~I ,ieo:s.el?I\ 
de lmpi;irtanlă ~· 1n&1.aurnr e:.i upc.'I 
•. republici desiivirşlt. dc moCil'ntiee" 
presupune un ,p J'QCl!S 1·evelu~iOn<1~· 
l'Omplex qc reslruc~urnre (1.Jndn
m(lnfaJa a relat-li lor soolele: 

·Pozi·t;ia socJaJf.şUlar comflu~ l !"I 
l\cea~tă . prob~emă 1$,i gll~eşte 1~'<
pr~_s1a cea mal i:n:etisil şJ dar.i ir:i 
arflcotul „Socialismul şi rc1nJl>ll-
ca ", publicat de C. Dobrogca;m1~ 
Ghcrea ia „Munca« din IO mai 

Din tradiţiile progresiste 
ale presei române,d 

l H0.2. Comparîhd pe cel C'e c-O 'l$i
(:erau că repul;>lica in sine rev1h·A 
!oale problemele cu un J(l'ădinar 
ne,Prfttepu,~ care v rea să st.il'pe·ascii 
lotu'u lentie 1•uplncl1,1- le doa1· \'lrru
rne. Gherea C~l\dtide.;1 · „d acii 
VROIM SINCER dezrobirea 
nmnoUorllor. dacă vrolm desctin
larra monarJllei„., atunai trebuie 
să ciru&Am sl distrugem rlUllclnJ-
11>, 1cmcllilc ·&C'.«!$t{'J insmut;uni''· 
Calcri de w·maţ coni;la il• cuceri • 
ren puterii polltke .de călre c,;<1. 
sa mu11.:i·toa·1·e t1t·ganf'1.ală. „ Da.cÂ 
not \'Om putea or'ganl,,;J& 1,c mun· 
alto:·I şi a-i face să capete 11tâpi-
11ir1•a poUtlcă. dac:ă prin a<ielll!h\ 
s lRpînlre pollt lcll 'V0.-0 1m t!U rc~şl 
<'a m!Jloacele de prodµc<ll'e, u nel
t i~ şi pămin1 si\ nu fie in mina 
unri 11ingure cla.11(), ci i n mina na
titmli fnlrcgl. dacii prin. aceste 
mijlonc:e 1\.m pus in ne1mtlnta de 
I\ (!.'\:ploata şi jetul om P!l om ;;I, 
11rin nr.ma rc. nici o cJ a.!lă nu m11i 
:11.frnl de aua, atunci domnia 
l;m·i;be~lcl \•a dlKpărea. d omnh1 
l'ilnlţici . a ,iilfului nu 'Va mai IJ, 
alrăluirc·a 11oci'etattl do ad ' '8 
p ieri cu toate tnslituţills ci: cu 
armat.A, c u rcga'lnatc. polilfc, etc. 
nlu. ". 

A_parc limpede cd .;rotmblitti 
dcsîhirşU demc;>cratică•' no poate 

H ciecil rBJ)Ublic:a :>t;\.'l'B llst(1 şi nu 
re publica burgh~. 

At:cas1.li orfonlai:e se "'' re;;:ăsl ht 
pr„grnmul Parlidulul Şncial·De
mC'C'r a ' al Munc.:llorllo.r d!u Româ
niri„ ,urea1 în I'iJD3. primul fiori Id 
pol1 lic nl clf!scl ·noastre. murir:H,OR· 
re, unde se ,precizează, ln conlerlul 
t'Cl l)'rhJte j)l'C\' ederi qu cal'aole1• 
:mc:lal-er.on umk şi po!H1c di ln· cc 
prhie~h~ forma de guveP~li.mln~ 
„nu ·poale fi ln principiu deeit 
penlru

1 
cea rcpuhUcanll", sJngura. 

co1'npa1 lbih\ cm şocialismul. Or
ganul cent,nal de pre..'l'l) al 
parUdulul. . „Lum'ea rioui", dM 
2 (ilcccmbri<i 18.94. pFecfzo on 
to1,1tă rermit11tea ; „.„ să ne 
ştiu i cA şi n~I ele afol, dfn Ţara 
Ri)m'âncascll. stntem solidari cu 
rro.ili de peste hotare şi na ci 
strlg:lim, lărl- tcamll.. şi in a®lll'şf 
timp fără glna ele O$le.i1h1jlc: T~li
i asc·.ă twpublica t, .ros m·>ilnrhla !" 

T'1•in activirlatca Ea-1•ti'1ul11i S•~
clal-Dernocrnl ni Muhcll4rllor din 
Rpmăn'la, c1>n lin~aliL la inceputul 
s~<:olului ,noslr.u, ele Cet·cul ,,Româ
nia munc1l1)are·'. corpitiLuit in ~u
rul gazetei cu acel a.Ş.I nume Ideea 
de republică se alirmă tot ma! 
p...egnnnt. în contcx.tuJ lut>lei 'QI'~ 
gaoJ;~le a clasei niu11citCJll1·~. con-
$'1.l en(ă de menirea i;a J~tor1c6. .al 

33 



Din tradl1ille progresiste 
ale presei ro1nâne~ti 

unei lnrtucnt~ ercscîndr t-1:\U!'l"n 
stind11i 1 social-p•1lhlt'e. u certuri
lnr tlcmnc:rrntlce. 

I~xemplul {ICI mai N1ncl11cJe1u li 
con:,l1loie campnnla necru\;\lfllll'e 
<l săptăminalulu l Plllllic .,Facla.u, 
npilnll din 1!.ll O, sub c'.)ndu(·e:-ea 
lui N.D. Cocea, t;azelnr d•: mrm• 
fort;; p<Jlcmlcă, <• dept ·•I ideilor 
Mklnllsle.. republican c n"'•ins. 
chiar din t'rim1,1l şiiu nim1{11' n ·
VÎ5~1 m1hllea pamITelul .„Jc:rita fte
to'r lloaăwrezece mii", rec:hlzit•'
rlu l<i au1·~<1t1 vin11v.1t,l1tw pentru 
singele vârsu L in l!JU7, şi continua 
cu Q :;Prir de arlkole ~i p:-imflele 
im1X>trlv11 m1,1niwhiel. lnlr„ aci•stca 
cico~f. bit de vit·ulenL est~ ~.-H~ol ul 
„Regele. complice al asa~inllo!:', 
pala I ul. f."8Xdă de hoţi°'. ar,iirut la 
I (1 mur~ie I ~H2. cure ~I o mase., 1-i\!';
pu nt.lerea lui Carol I -pentru l"ii1-
~CNas<1 represiune şi i:1dep·lrl.::1-
rc~ ifovezilor ncm:a~Clarc, înrhe1n
du-.sl.' cu de\iizn .. Tr:iiusC:l rc1m
bllc a !„. 

CJ-cmarc·11 în juJeC'nlii. <'lupli 
µuol!careu la 2) Iulie li)~ a f nl
masulul pumflcl cu (ii lui met~'<J· 
ne . .Ploşniţa M. nu n umai că nu n 
Îillimidnl redaclla ci a snvit p1i 11 
pubJ ici laie la creşterE'u râ..~Ull<'I u
lui campaniei anti monarhice. 

t:>rocei>u l n11 vn mai :wer. lr.c. 
necMstiLUH in l l'llO, Pal'tlciul 

S1>ch1l-Demt)cral t:lln Romiinia. 
.Nl lstar a l vechii rădărini wcia
lis tc", in cungl'csul său dir1 G-R 
aprilie 19H. cerind 11'1tn;cluel'rea 
in Cnnstlh.1tie a luturm ei!rlnie
lor din Programul său. cons!clera 
di este dulpr „sii-şi aflt·mf' în fa
la princlplulu:i monarhiu, pc tare 
este intcmciati ConslUulfn ţării. 
princapiul său repu.hllcan1 filnclcli 
numai sub un r t-,rlm republican 
lupta cl ascl m uncitoare se voak: 
desflşu:ra cu loatii lHtt:1zea ri" 
(„R11m~nln tnuncllonre ·•, ţ;) up1·1-
lie i!IH). 

M anjfcstlirile cc V1Jr urma 111-
dkă fap~ul ~ idec1;1 de repuf:i llcii 
este asimilată nu doal' c:a ·nrincl
plu, ci şi ca revendicare pol!Udi. 

în C'.Ji'Hcx t ~tl ,1 nlt!~irH JU!itc1·ah' a 
lllil>C«n lnr de eliberare ..,„cl;!Ui şi 
natl11nală, aJ revoluţiei vk1m·1p..:1-
sc di n Rusiu şi n inlâlu1•/'l.rii 1no-
11arhici in mai nH.1lh: !ihllc t-:ocl<l-
liştil români an,::njntr în 

1 

lupln 
pcnl ru Ifiur irea sl•1l ulu1 nuţi<1nnl 
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unttur, ('reconitau unh·eu J'r;msll
' 011ici cu R11m:\nia in cadrul une i 
r1•p;.1l;l1ci ciemoc1:atic~. 

„l.lnul · dJ n . . ' 'i!iurlfo. n.oush·o <·ele 
mal fr umoase - scria la 10 110-
iembrlc 1918 urganul 'iocial-dcmo
crnl „Adevăru l " - e i i unirea 
tuluror româinilor. Vrc.ui ca to11 -
tă sunarea ro mâneasca s!i viq~u
iascii inlr-un stat. Vrem Cit prin 
unirea tuturor iărllor TOllliut~li 
să devenim un popor ma rc, ina
intca căruia să fle dCll t..hCse toa
te căile ce duc spre progres şiCe
r lcirc". Api'irul cilevu zllc nrni 
li17.lu. lu 14 noiembrie.. primul nu
măr al z.inrulul • .Soo.lalismul•• pu
blic:~ chemaN?a sr1t:l<1lişti lur t.rnn
sllvfmenl de a fnfllplul ~mp1•~ună 
. .scumpa. libera şi fericlb {;tră a 
11011orului român ", lncheia1'6 pnn 
C'Uvinlele : „.Jos r egii !;i i guvernele 
oliirorhiN~". 

Cum împrej urările lslorlcc. nu 
ÎllAiUIUhnJ p\Jll('t'Ctl imecll~1 lft Îll 
11plh:art> a unei uscmenea schim
l>lin, socialiştii reuşesc tntn..;I sli 
irttp1111ll <'(I in textul dcc!arn(iel 
ele unire să nu fie spec.ti fiC11l i'.1 for
ma di: guvernllminl. 

ln procesul de cluri(umrc poli
l ic.~.i :;.I idei'ljt"l~ică CI' :l prCAâlll 
I ransformanio partrdul u l i:rrcJalisl 
in p i:1 l1d comun15L un loc impor-
1 ;1111 ii tlC llf>A •• Oeclaraţia rl e 11rln
l'i1lii ·• de IH Mlrşltul an ului 1 !llll. 
cari.: :-c pronuntn pentru cucerirea 
putct•fl pvlfllce de c.l~rc cla.-.a 
m \l1'1aitn{lr e. ctl 1.11sla'U1·area Repu
blid l socla llb1e. 

Din cauza cenzurării sevrre a 
1wesei socialiste şi dt:!moci-a!ice, 
l)ropagni·ca ldelll>r republicane se 
face mal at~s pnn mam r~tc sau 
prin viu sra1 la intilnil'.il\!' munci
toreşti . 

Conllnua1orul rolor mal nobile 
Lrnditfl. Partidul Comun:st Rll
mlt.n. fAurH in mal t9.!l, pe l>ntn 
concep!lei rcvolu\ ionare, va ridica 
pe o treaptă. m ai î nallâ, din puncl 
de vedere ideplogic, poh i!c ş i or
~nnlzaloric. lupta ol asei mund to.1-
re, exe.rcHind totodată Q lnfluf'n
\t't c:rescindă asupra maselor PQpu
lAre cu a le clkor lnforese şi nă
zuinţe se idenUtlclL 
Datorită actlvllă\il uccsl ul partid 

lde!UI republicană, ancorală lemei~ 
11lc pe t erenul :realilll\ ilor lslaricc 
capU!Ji perspectiva sigurii a npli~ 
<'iirii el in via\ii in context ul pro-
~ramut ui ş i iin(Jffc ru11dşmentnl 
de trani.ro1•more di n temelii n so~ 
c1elfilli rumân<?Şt l. 

Cu tunta -eă prtn Constl lu(ia din 
1112;1. crnlt li'lh~1-.i:lse nlacutl li' p1·1n 
pri:-~ la adr~sn mon arhiei, iar 
lu~1 ul I eriorm• prevcdeuu pedepse 

grefo penU·u cllmbal.().ren rc:t;lmu
l ui politlc c:-.: isLent. c'E.1 luate per
secu11ile cure· inlreceâu u.-.-primea 
legil rfr. · p resa comunlst.a ilegală şi 
lt~gal li, conlln'l.l ă să art1•me. ou 
consecvenţă. vcderne revolutionar
republicnnc ale par tidului. 

,.Dalonetcile - avertiz;t N. D. Co. 
cea in „Facla" din 24 martie 1923. 
în nrlicol\JJ iniltulal „ Rlt!.11und
toru1·• pentru care i s-a intentnt 
inlilul p1·oces de lez-irnaje.„tntc de 
sub regimul noii Consti tutil - n-au 
apărat niciodată pe rer ll nemer
nici de lnevllablla răspuudere. n„ 
ionc tc destule au avut ~I monar
hii f'Tanţel şi tarli Ruslel. lleple 
Ferdinand al Romănlel nu poate 
ave.a prcfontla, d~arlci sli cr-t?acU 
cA va a vea ·m ai mu.lte balonete . 
dc(•it au avut predecesorii luJ pe 
clillc opreslunJI şi ale ghilotinei". 

tn plină criză dinastică, „Lapia 
d,e clasă·•, organul te.m~lk al 
P.C.R„ aflnl in Ilegalitate, publica 
ln Iunie 1921 nrt.lcQlul „Oa.rll4m 
sau rcpublld l. ". prin care, antlcl
pind evenimentul restaur<iţiei, lua 
nlil urii ne cla l ·ă tn ncenstf; p1·„ble
mă, averllziod ru,upra pc1·icill\.1.hd 
carllst : „Comut;dştll trebuie d 
demaşte partidele cai·Uste din 
01lo:dţlc sau gTupurilc cu.~lit\liilte 
11 c la RUVCMl care "or hli presfnje 
Jupla lor bu.rghezi conlrn rlnm· 
Ic i liberale pentru cocorh·ca unul 
loo mal rentabil ln s is teu1ul de 
exploatare capllalls t! a PoPorulllll 
român drept o lupti u maseJoal. 
Singura in n'iAsuri si · ape.re lnt~ 
resele tuturor nelor ce munee1~ 
s l garant~ze înăuntru uutetta la 
milnlle. poporului prb mi.1IU"I. 
economice. 1>0UUce şi militarei" 
era Republica „cu conţinut mun
eHorcsc-JirAnesc•·, Republica mun-
ci lor l111r şi \Alo:anl1or. • 
Des!Aşurnrea evenimentelor \•a 

demonsţra justetea ac.estui punct dp 
vedere. 

Ins talat pe lronul Ro""nlel 
iTI l930, Carol al Ji-lea nu se va 
mulţumi cu prerogativele moşte
nlle, ol va tinde spre o domole 
autoritară. Răşpunzî'rid afirmaţiei 
făcute de c.Ure rege inlr-uo in te'i;'" 
\•i u nco1·dat zjarului „Le Journal , 
in conte.>ctt.JI luptelor l'evo1tJllon• 
re din ianuarle-februane 193Ş, 
că ,,ordinea va a pă7.illi C)U ort• 
pre~", , ,Scînlcht ", organul eentral 
de masă 111 partidului, sublinia 
în numărul sau din l - Jij mai a
celaşi an : „m asele muncitoare a 
aşteaptă nici un s 1>r1Jin de ta. pri
mul moşier... din România", d, 
dimpolri,•ă, luptă, pentru „r1slui-



oarca monarhiei şi a in lrcgH dic
l11t ur l bur1rhe1.0-moşitt8Ş"ti ". 

Oictnturtt n •gaHI 1nslaurul6. in 
feb;uarle 1038 n ndl ncit i?tl\pn~tja 
c!lnlre monnrhlc.I • şi 1~01mr prln 
res1rlngerea dreplunlor >il Ubet·-
t.aţllor democrnf icc, intr11cuc:t>r~a 
c1•nwrii p resei, o stăni de n.-:e<iiu 
şi a pedepsei capltnlt1 pentru in
frat'\funl 1,contrs s1guran(ci su1-
iul111 ". desflm1nrt'a sindlllHlclM si 
o UtlUl'OI' partidcl11r. t'<1"1Pl'"llr.1IS 

dl· politica lui interna. rle acumula
rea de averi p1·in teii !elul dc mij-
1u11c1' şi in 111ma durerm1se1 nmpulăn 
a terilorhJl ui llo111ăn1et m 1 !MO, 
C.:ii l'r>I ;,ii 11-1"'<• e:.te obl111::t b(l pă
riiscnsc:ii ţara, ccdind .erenul dic
tat urii ml li lnm-fusc:i:.te. 

ln tlm111-1t rel!imulu1 1mlnnc'-dr1t1. 
inomwh 111 a rusi depr1s1.•rlotll tl1• 1'>u · 
tcrca rt:aln, nvincl un C'anu•ter pur 
f11rn1nl. O~olidur1znrea de rn111mul 
untone. cian şi C:lll1:1borarei.1. <le scur
ID dUl'UltJ, de ahlJ>), <'U fllflCll' p111i
( jc(' pnr1i<.:1pan~e la lnfi\ptu1n•11 ac
tului h;ltJl'lc de lu 2.'l AuJ!1.11;I 1!>44, 
in l'a'unle cu P11rtidul Cnrnunlst 
n nmi111, u mm prelungii 1.1lele 
m1mnrh1ci. mentlnulă mtu fllcs 
dm m11tlve hwlt~e. De fapt. n pre
lungi t Oft<>n1a occslel in111i 111111 c(m
(lamn;iUI la plelt'e . 

Cucerirea puterii politic~· ele c-j-
lre clrum muncitoare sltatu cu 
lfu·animea, prerncerlle prnrunde 
d in l'ocletnleu mmfJneasca. in culeu 
cf1m1 u rt?gele devenise u pit•cllci't, 
:m P\•t(ler1tli.1t contrad1c\la din tre. 
con1l nutul nou al i:>ulerll şi carac
terul perimat ul formei etc Auver
nămint. 

Lu 30 <lecembrlc 19•17. 111lali\ cu 
al:llilenrc11 rl!geh,11, m'Jllarhln a 
fo:>I abolită. fn locul al este pro
clamal:i Republica Populurt\. Vi
sul lui Nicolae Bulcescu tleven\!a 
renlltnle. 

Nicio p ludil.lA nu mai s til a cum 
ln cu1ou dezvoltării depline a de~ 
mocroţlcl noastre populare m eni
t ă să as igure luturor retor ce 
muncesr cu br a(c•lc şi cu m inlea, 
dn la oraşe şi sa.t 11, hun:\sL1:re.a 
matorlaJll şi c•ulturală Ş i ea.re să 
rons lltule garanţia suvcranlti til şi 
independcuJ.eî iArii noas tre 
scria .,SCl NTEI A „ d i11 J 1:m\1nric 
ltMB. No ua formă de s lll l - Re
publlca Popul;u ll - d esr hi(lc larlî 
calea a pre tnUptuh:ea luluror nli-

Din tradiţiile progresiste 
ale presei româneşd 

'tuin jelor creatoare a lr tlo11orttlui 
npstr u. pentru r m:tiriri clm11or:r1,ti · 
«ţ l)C (;l r imul ccouom ll'. 1>olilic şi 
sorial, ptmtru imbuoăt11 ţ i rca nl
,.r lului rte trai al celor re mun
cesl'. pentru Kcvublfra r o11ul11nl 
lt-Omână. 1111tcrnica., libcmi ş i io
de111•ndcntă " . 

' lll'flecl.i.nd 1t1 mudtH 3<1u de 11r
gţtnl1~re 11nilc etape ;ii(' proresu-
101 re\•olu\lonur. n:\'olu\111 şi con
:.lru1•\jn sucwhi;mulu i. consvllcla 
r•'a UCt11ilUl:1 SI răul'h'Cff Sl.lcictl\\11 
liOl' tllll!>lc 1111.1!111ntcru1 1lc;:voltate, 
l~p1.1blk11. deveniM clin HIUe, 110-
rl:1hslă. Sl' pcrCeclhmenMI ct)ntl-
nuu în condlllllc adinclrli demo
< f iH hfi rnmfineşti n~v11luthmarc. 

Întiinl preşedinte 

Ln 2n mnrlrc 19H in lrcAul rn»1ru 1 
p11p11r laiiln un even iment lsLt11ic de 
ir,wltă imporhmlîi şi semn1 ficaţic. 
ln ncenst ă zi. tnll•-11 tHlllLzinslii un.1-
11ln111u1c. d ind exp1·e.~ie voinţei ge-
ncl'ule. Marco A dunare Naţională, 
întrunită în a XII-a sesiune a ce
lf l de a Y1-a l~aturJ , a ales in 
funcţia de pre$cdiole al Republicii 
Şoclallste lt-0miin1a., fun lll le instltul
tll cu acelaşi 11r llej. pe tovarăşul 
NICOLAE Cl~AUŞESOU. secr etar 
genera l a l l'artitlulul C-0munist 
Roman. 

.,Această inaliă im•esht urli - a 1:11'lf1 
„SC IN T E IA W din 20 marile 1074 - • 
inlrulotul spriJlnUi prin dragostea 
l încrederea nemărginită a tuturor 

(lc l ă ţonilor patriei. consUtufo <• 
nouă şi .i;trâluun a rccunoa~lcre a 
merite lor nr11icrlto11rc pr care to
''urăşul Nicolae Ceauşescu le-a ci~
lip l in raia partidului. a in treitulul . 
popor. c.a e mlnent militant revolu
' ionar. caro conduce c;u abnega~ie 
dc.'l tlllcle t ăr ii s pt'e infliplulrca f~ 
!urilor socialismului şi t·omunis m u· 

lui in nom:tnia, '<htJ~te Jllr ll Pr t--
1\'l'I «'l\Ui'.4l JliCiJ ţii llfOJrn!!HllUi Îll 
lumu". 
Răsfri111cl flll?lc Liarc:-lcu şi n \ i:.

lel<w clin primfl\·arn lu1 1974, re- ' 
lră1m c·u emoţie ('V('ninwnlul, can•, 
din pcrsprcliva Umpulu~ c.nr~âtil 11 

nn11d sl1·1'1lu111t·c. Prin nrlicnle, re
r1111iaje, 1mlrturli ole p;irUc1pan11-
lor. ecnura, Jlresa 1.•\'idenţl11Y..a 1ntl1>
lungalo Şj pildu11naren ncliv1lale ;'I 

lovariişul ul Ni<'ul;:ae CcaW1e!-CU, L>ţ111-
t nbul la .-111 h1llfu·l1t1u11~ la. elaborn-
1·en şi ;ipltcnreu i11 \'inci'1 a luu1rc11· 
rlcozlt!rJr ce nngn,wui'.ii prezentul şi 
viitorul 1urH. la m11r1le. in!ăp1u1ri 
<lin anii sociah:;mului, indL'tlsehl ci,,. 
la Congresul al !X-lea, la rnuirirea 
independc.n1ei şi suveranilil\11 na4 

lionale. 
•• Cel m ai s trl luclt fiu al naliu

nii noastre - scrin ,.Scin lcia lim·
retului" din 29 mnr lie 1974. c11n-• 
:1en1riind hloricul cv1.miment 
clniul inlrc oamenii zilelor noaslre, 
conducătorul care incunaneazl şi 1 

r ul m arilor bărbaţi de stat ai nea
mului nos tru e<1tc primul prcşcdl~
lc 1ll Jtcpublicil Socialist~ Bomă
nia1'. 

Pagini inlt'egl de scriso1·i :sl le· 
leg.ram(' de odt!'tlune şi folictl<1rc 
incep să apară. de indata l'C pr••
puncrca plenarei C.C. al P .C.R. clin 
2fi-26 mari ie n rrn.t dalâ publici-
1a1 ti şi conl!non pinii. lu Nnele lunii 
următoare. Ele cuprind, de lapt, 
doar tl porle din mul\imea de m~ 
:.-aj~ sosite la r edaclll în ace~te zile 
dlo loate colturUe ţării. de la or• 
ganizatll de partid, c1>lectivc! clin 
hih·cprlnderi şi lruililujli. de la ce
tă ţeni de ce le mai difeclte profesii, 
muncitori, piranl. cooa1eratorl. in
telectuali. de la \' in;tnic.i şi tineri, 
români. maghiari şi de alte nallo· 
naliti\11 . ~·11 rc d~u glas sentimentelor 
lor de a probar e. încredere ş i bucu
rie. hotArirli d~ a-şi urma condu
C'lltoral, dovedind el\ \1otul celor -149 
de deputaţi nu a rAcut allc.e\•a dc
nit Jlă c.onsacrc voin\a. în tregi i na 
ţiuni. 

M ijlouccll! de comuoicure da 
masă din primăvaro anulut 1974 
surprind, de asemenea. a mplul ecou 
interoa(ional a l a ctului isţorio ele 
la 28 marile, re flecliod prcsUgiul 
ele car e se bucură pe toaie m eri
dianele lumU R om llnia socialistil şi, 
uersona t. preşedintele său . 

Realege rea succesivă fi luvarnşur 
lui Nicolae Ceauşescu, cu fiecare 
nouă legislaturii, ih cea mai inallă 
runc\le u 1:1tululul, in ac-ceas! ulmn
s(eră de vibrant entuziasm. reprc
t..lntâ dovad;1 prc\uirii şi drng<>st.ei 
de cart? se buc.uri\ din parlea PQ
poruh~I. g.arantlu edl flcărH unui 
\'iilur pc ni5surn uiopi'ra\lilor ccltlr 
mni culCYiiloare. 

Dr. Itodica ŞEllBA.."ll:&SOU 
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CITIM IN PRESA NOASTRA DE ACUM UN VEAC 
()â lrc aUUurii „ G<l:ll!lcl 

TT1.m9l1"an lci "· Li mi tine 7.ile 
.!ie implinesc 5() Je ,rn1. Ol! 
dnd „Gaze~ Trarn.i lvMiel" 
luplă penl?'u hl\h·ea culturll 
l'Qmă,ne, pentru iibci·t.a:c.n şi 
dnlptcir-fle poporului romtru. 

Pc limp\.il cclel tn."li cum
p1Jte prigoniri <1 neamuJW 
romunes<:. ,,Ga7,els lfransll
v an1ei ·· a arborat in mijlocul 
vaJor-0şllor oomerciantt rQ
mâni de odinJ93ră din Bra
ŞO\~ drapelul redcşlepl.m·ii llUl 
\jonale. 

Cl:rlciT.00! de an.I de 1nuncA, 
de grele şi nec:urtnale lUPlt.!' 
pen.Lru lnfl'.lt;aTea şi im:isoe1:a
~·ea P.omăni"1l'!ttlUi $~ lmJ?ll
E~. GenCJ"8,ţlunea ''~ne 61 
genel·a,tl unea <.-oo. o<>uă st ~u 
da11 mina. a.~I pus umăr la 
um.Jl:r pentru ~call7.atoa. ma-

111 ·<1perc a .re(l'eslcl)lării ~i 
a liberWJi J)Opţ.n·uluf român 
esuprN. 'Luo"ll.l~u toţi cu 
insuiletire bi'l'rblite~că -sl cu 
sl;at!omlcle .qub dra,pe1ul s(int 
nrborat. de „Gtl2etn. T:ransft
Yanic i 11 sl urmînd devfzd 
nemunI:t011ulul bard noiioMJ: 
Unl ~l-vă in cuget. unlti·vil ·~1 
stm11r1 1 

Sl munca lt1r a fC1.st înco-
1-ona·LA de succes. Und~ e:mm 
ecum lif) de ani, unde sintem 
.islhl. De! ~ t'iclJcal !ipi1i
t u1 pQpQrolul ~ân, de 5-a 
lniălit , Cc>nşt.i:lnlia lui naţiona
lo. de s-a pus ttimell a la 
ou.11iur."l Jui nu,t;i0nală. cine \'a 
:r;u.c;(lnc. că la ace.astă lua·.a
rc m~cată rui(lonaUl n -a a
vut J'.)Oafla cea mui insemnn
rlii pavte ziaru.I nos1.ru, care 
s mers totdea.uha i nalnte cu 
lumina pe dl.rărlle. inU1neooa
sc ce trebu.la s:â le slTăbm
tem '! __ Nu nq-am .dat l'ndă-

1·at înaintea rila.I unei greu
tăU, g:<1,la am kst a aduce 
orice jeJ·tfă . si da..;ă în 11rn
p tui mal 11'l'llll sau mat pu
ţin ,favorabi~e, prin care am 
fir~!;. Il1U 8m puhlJ! sa Iaccmi 
n,s.I mult pe\rtru ! oaia noa.s-
1.•ă deciL am !-ăcut. c;iuza a· 
fosl peNnanenla botihire de 
a păstma fn i.oa,te !mprejură
r ile indepcndel'\ta n()a.'itră.. 

AsJ.re.l trebui.ne! 9ă cucer!m 
ter.et:\tJl pns cu oas: am lna
iniat ineet-, dln: s1gm•, şi abi.a 
astăzi. c!up1\ no t'Je a11·1 rte 
munc~. ne ' 'edem in l)f,17.ftiu
nea ·de a· reatlm. cu incar
dm'ell lnJtur~>r pul.e~·nor no.l'll'>
tre. eea ln8i llerbi:-:te dt\1·intă 
.a ne.u• t~Ltil ui $1 de f1!1'fciî~ 
memor.lc cd-ilor ul 7.:im ulul 

'fl{)fltru Iacob Mut·~i;mu . t•a 
să avem ş i propria. uou~I rlS 
tfpogra!i o . 
ln~cpind <:U ZlUU de I .a

nuarJe 1M811. „GaLcla •11nrn
sllva·11 le!" .se va tl puri in 
propria noaslTâ t.ipog1~rte. 
(thşll:.int.a-re pub.tlcmt...i Y.lln ic 
de' la 19-31 decemb~e .1887 
rn „ G 11icta Transilvaniei"). 

* 
R~visla nouă. A~j ;un 

µr.imlt primul n-urnăr din 
Re\dsta. mouă scriere perlo· 
dlcă, 1lle:11ată ş.i arLtsl::ită sub 
dlrecUa d-lui ~.P. H.aş<.l~
Aceasti'i r~\l\ls.tfi de!mica.zli i n 
oond!Jtiun.a1e oo1c mai .splen
dide şi c menlli'i a avea un 
succes si.tA:l~ot~. („llfizl>l'li·ul". 
17 decernbrl e l8U7) . 

'lic 

Muncit.orii :i,u ilnut :-
sooră in truuil'ca. anuntat-1 1n 
easele mai<>rului ~11$u,„ Au 
vorbit d. C. Ba.63.lbaS8. Gă
ilescu, Anton B~11lbti!>'a si 
.t ucrătot\li 11 pog1·a:U Olce-scu şi 
lom~seu. 

O. Antun Bacalbusă a fQsl 
de păr-ere ca şi mur:citorli sa 
caute a căpâta drep\luri e
lect<>ra'le. uvi nd ~~pr~ienLan
t li lot' in <-.amoril.. şi C(ln~ilia\ 
Comun~!. ·~nku111frea S-<D sfii·~ 
tiit pi'lil .uminţ.are;a apr(1ol:i1el 
aparil! unl a · gazelei t,>i:s'rnbl
l'l~a. dc!ltlnală a sei'Vl imere.
sele vi Lale al~ lucră. •Jri lor, 
din 1,-oate btieslele. r. ,Ru~bo
lul 1o ş de~btie U!97). 

~ 

Po1lţ la a. Ollril ier i l~c 
viarrntoril de l1L c;hloşcuri sil 
;munte el! R omlinu l vi ;ware 
Ja 5 ore cu dl!rea de seµmA 
a in trul1llil de la A lc?ne.u sJ 
a - rupl afişele pl'm care se 
făcea a<:e:iisra cu11qS<:.ut 

Un cotn.isar a venit la .ad
mlnlstra(l-Unea. Ziarului şi a 
oprl t ;i se a!';i_şa cii. Românul 
(i:laT opoz!ţlonJst n.n.) va 
apare la 5 o.re. Mal multi 
·agen~i- poli ţiel"le.Ş;U au :fosl 
·~ldUSl şl puşi in l:ata sdml
niSitratleL (,,Război ul 1·, l de
ccmbllie ~7') 

* J eri, .,Lupta" i L Vl'imlt o 
soma~le p1'111 ca1·e tj, G, Panu, 
diTeotorul el P<tltlie. le.;lein
ctatorat pină Ia Ui decembrie 
' 'ntor să plAtea&-d suma dl' 
5 ooo le!. fa care ;,i !n-s1 con
d.amn{lt ~-e tribunal hi. urm.a 
PtQt!csuluJ .de ]li."~ etc -aslă
vl1ră,. (penilru. nrllit!lOlul „Omul 

pcr.Jculos~) 1„N.ail'lnea'\ 2 
decembrie l 88J). „ 

Dorobanţul M cbctUnJu
lul e lllJul t1nul ~l~r l lbel'al 
apăr;ul m Severin. l i urăm 
\'i<1ţil J utJgă. (..Rli3bo1 ul '. 16 
decembrie 111117). „ 

l\1iloe 17 cu rent n1>a.i:e 
pl'imul număr a l unui ziar 
umo, îsiic 1n.cl.e~ncicrtl care 
va puri.o numele Ca.5caY111hLl 
$i v.a fi, rectndat !a Pen.tcleu. 
(„N:allunca••. lG clccembtlc 
l 1187). 

1t 
Bibliografic. Zilele astea 

'I ~pani\ in ~ditw"Jt llbrl'\l'i~I 
S<><.iec e~. O>mp. '> Q~!'\î de 
m&'i! vak1Ure: Scrforl Ufc.raro 
şi istorl'"~ de d. JM. Ollubcsou, 
bî tJ:ei v<tlume 1um·I tl'U'lth)~ 
llplll'Jte. }11:6fu.ndh sl vasla e 
.rud.iţlune pn~um şl renumE:>le 
<le fruntaşi scriitor .al (l-hli 
Odobescu ne dispe.n.<;eazl\ ele 
a-i mul f!ace tauct~. h1blţo1·1i· 
de adev.li ratâ 11tcl'a1ut"il. Ye 
mană gns~c. în ~crlcrUe 
d-sale un l~.aur n~cnt ~e 
rrumu.~11. C„Nutiw.ie>J ". 7 
de<:eml>rie 1087) „ 

R.evolta. Aflăm ci'! in 
comuns EpuTenj in Jude,tuJ 
laş i tăran:ii S-Or fi llC\'()}tat Ş[ 
că .aUt.orltă\-llt' ic~l?ne. prcicu
rarl sl Jandarmi ar fi ~l!llH 
in grubi1 s:L opr ease& 1'ils
a.nah4 

Sl' \'orbeşte dl acJnibitslnt• 
thmca aT voi su lmuHce ·ln 
(lceillită afac.:cre iş r pe ci.-nii 
N~d~J.de ~i "Mortun ~a 't1nlî 
<lAre au făcut it~:ţatfune. 
ţmntre lilratli ca să cearli 
pămin t de la s ta(. 

Se mat 2'k:e că chisu• s-a 
ş.i la:nsat ma'ndaite ~i t- pen
tru tăi:ani cil ş1 pentru f.nm
taşîi m.işd:rSI soc1.tllsle din 
laşi. Guv.ermil liberal voleş

te să 1aeă· pe~n.e o a tlt>iia 
ediţiune a 'BordenUor . 
(Ltlpt.'l!', fi âecembriE> llJ8'l). 

+ 
Jnaugutîir l du i:ur1SUri. 

Zillele trecute d. dr, Babeş 
şl.-a l oa'Ugure.L cursul t.ău d-e 
b"acterlologie. 1\:laWH&I d , dr, 
l sl.mi.te şi~ incepu.t la f.acal
tatea de ştiintc i!Uf~Ut său 
de ~imie. le?'i ~-a !nau~urat 
labo.Tat-011Ul Ci e ctlirnie al tL 
dr. Aşad11 . '(„Răsboli1 l • 6 
decembd~ 1S.'J7). 

Rttbncâ reatlzatA da 
Roi11ca Şt;RBA?\f~CU „ 



Fl•e pentru 
al oamenilor 

un dlcdonar 
de presă 

Iosif Be1rman 

primul fotoreporter 
din presa noastră 

modern 

Am in falii un masiv şi elegant 
mogazln lluslr;'aţ, edJtat acum n~dl 
bine do Q jumatale de vene de că-
1 re Soeletfnea Nat.Jonnl!I de Ceo
grarle din Washington. II răsfoiesc 
cu Jnlcres, cu emo\.)e. Fiindcă pc 
dlnuJntea privirilor mt se perindă 
Imagini de o rarâ !rumuse\e, clo
cotln(I de at'iln vlu\ă incit cu greu 
poţi admite că slnt. Colografii şi 
nu reproduceri dupll picturi cele
bre. Case de m unte din piatră şi 
lemn. \Arăncl la ctDas1i, alte ţC1răncl 
1esind la ruzbol, „amaz.onne " ruru
lc pe cal, bătrini girbovitl de ani. 
horă tn sat. .. ŞI cite alte hnaglnl, d.e 
o lnegalebUli. (orţă de SUgestic. llUt'• 
prlnzlncl pentru elernltni.e utHud\nl 
şl chipuri, indeletnlcir.i şi c>bfcclurl 
ancestrale. Nu e nevoîe st\ clLcştl 
<'Xpllca1ille ca sl1-t1 dai seama cil 
Imaginile apo.r~in spn1lulul cnrpnt<1-
danublnno-pontk, splrituali1âţ1i ro
mâneşli. ln dreapta ori in stinga 
planşe.lor iii atrage atenţia una ~I 
nceenst menţiune : •• Pholo by I. Ber
man"i. 

• 
Da, toute aceste Imagini - unei!! 

lc>·nm mul lmilni't ln c!lnt\ l, 1·cvlstc 
şi albume tl.irlsliec - npartln Iul 
losll' .Berman. Neintrecutulul arlllil 
ni pelicule!, maestru ni lmoglnti 
tot.ogm!lce. desp1·e care Geo B•Jgz.a 
spunea cu ind1-eplăţlre cli este „cel 
dlntil adevlrat reporter tolorrraf 
ţlln presa noaslri w1. 

Jos!C Berman s-a ntiscul la 17 
ianuarie 1892 tn Burdujenl. în vre
mea aceea o Jocalilnle pc Jumiitn\e 
ruralii din marginea Sucevei, lnr 
nsta17.i unul dintre cele mul fru
moase cartiere ale acestul oroş. 
r.'llceo parte dlntt-o ramiile nume
nn\sll : t l'f.>I băle\.i şi lrel (etc. 'l'olul 
lui, David Berman. tunse parte lu 
rilzbol ul dl! lndependen\ft, şi se dl'.S
llnscse, impreună cu Regimentul 10 
dol'Ob:m~I Botoşani, în erolcclu 
lupte duse de trupele romiine pen-

'· Tbc ~atlonat Georrnphh: :ua1u1n .... 
Wllltllllli:Hln, TI' W t . 

>, Con temporanul din 19 l11nu 11 rle JU'7'. 

t ru cucerfl•en redutelor otomane de 
lu Orivti:a şi Plevna, Iosif şi-a Jd
cut ~luCil'ile llc:eale la Sucea,•a, 
rfrnd ntrl\ti fncil dl h Cragedl'i vir.~lii 
de „cutio cu minuni „ <:u cort!, în 

zHele de tir~, puleu [I \'i't7.UI pE,o 
sh·i'i7J due un fol<>JLruf ambulcvn. 
Părintii ar fi vruL si\-1 lt'lmită lu 
$COU iuo1te1 inv/\,ttse bine. dar lT
nărul simţea " chemurc lrezlsUbU.'ii 
pentru nceastă mcsel'lc puţin pre
\vltfi pe alunel•. .. Drngoslea d <: 
fotografie a rost par ei niscută in 
el - se scrin într-un arlicol oma
g.lui - şi ce-i mal concludent pen
tru dest inul lui declt faptul cil n 
fugit din oraşul nata l. de la cas.l 
plLrlnteascA. pentru a \•tni la. Bucu
reşti Si se racă totoiut 9 „, 

fosit Bcrmnn avea pl' atw1ci to 
ani. NU ştim in CI! utelle1; a lbttt-al 
după .ce a <.tel:icins ln Cnpllu1i.î, cine 

• Oautlc de llUll 21u~ 111'-.'IU ta~t rur
nll!nte cu dco:..•bttll ncn wll tuue d!!c c~· • 
ere rtle& lut f<t•lf A~rman, m11~ru 
dl' bulet T ilde urscanu 11 011Lr1111 Lll l 
Bt•rm!ln. CJlre ne-au pus lu d.lspo.1:1-
tle st ll'hh'D pen;onJ11t1 11 Uustnatul re
pre!l!lltanl al anel to10111'1ltlct! roma-
11~1. 

t. Llber i.atea d in J oa1ombr1„ l~f!>, 

anume 1-a indrumal prim1i .Paşi în 
nrtit r1>t('lgraricft. Dar ştim în schimb 
d i CI imprejurnre CerrciUI 3Vlo'l\ sti-1 
d!!cidft cu ade\•ărat destinul. Mihail 
PapHmihnlopol, editorul ,1Gnz1:te1 
iluslral.e", n organizat un concurs 
de f<Hografli. Em o noufate pentru 
vremea nceen, dlct.aUi evident de 
dorln\a de a-şi face revib-ta mat 
căutaţii, mal cltltll. Con cursul a fost 
dştlgnl de tinăr~1 losl! Bennon, 
necunns<·uL pinn ot,uncl, ca1•e îşi 
U1C'et1 aslf!!I 1n1ra1·ea fn preso pe 
uşa din rnţt\1 ~ea ce era cte bun 
augur. Foartl' curtnd o f6st remar
cat de un mare zi!ll'ist, de Con
stantln Miile, directorul celor dou6 
l'Un1.1s~·u1e t..lare bucureştene „Ade
\•llrul" ~I „Dimlnea\a". Vtind să con· 
sa<.'1'<.' in z.larelc snle un spaţiu mn.I 
larg llUSlrn\lel - se descoperise 
Uetdruckul - el adusese in ~nrA 
un cunoscut reporter !otogra.C din 
Frnn\n, c;lnr a considerat <.>ă est" 
nevof<' ş i de lînlirul Bermnn, căru ia 

11 in~revedea un viitor s\rflluclt 
Pesle p11pn 1 fmp, însă, el ~ven sl ră
mînll singur. Colegul său llleea tn 
Franţ.a şi, deztdntulndu-;;e rnzbolul, 
nu s~ vn mal reînt~r-ce In 
Romunla. Aşadar, aproape trei de
cenii de aici încolo, devenind „un 
as al proft'SleJ~. el va !I r~porte
rul fotogrtlfic inlreprld şr novator 
al celor două rolldJ11ne i·otnAneştL 

Tolemul Jnnllscut al lîntlrulul to
ţoreporter ca.re „aves ln stn1e 
l!icoada ziaristului"" se remarcă 
pentru lntila oară in timpul con
flict ului balcanic. srnu memorabl'l'Q, 
de un reâllşm zguduitor fmnglnlle 
lunle în lozatelul hol.erlţij.or din 
Tl!rtucalu. Alte fologram din anii 
premergători primului război anim
dlnl reflectl\ bogata ac:Uvllate tlln 
aceu epoca n mtşcărll now.'tl'e mun
clloreşll, de cnre Josu Bermon se 
\'tl simii legat, prin convingeri ter
me. întreaga sa \iată. Multe din 
ama>:lnlle rcaliznte de el in nceoslA 
pel'ion(ln, ca de altminteri şi ma.I 
1ît-..du, rac parte neum din pao·l
monlul de niar al marrlor m11zce 
bucureştene. 

Asemenea 1•e()(lrlerilor fQlogrn!I 
celeb11i tn epocă - un dr. Saloman 
sau un Kennyon - lpl)iC Bermnn 
\ 'H fi inlotdeuuna pre1.enl aco
lo unde se scriu mî'.lrc\1! pu
gi ni de isto1·ie. Astfel, in l91 T, 
tl găsim ln Odesu, tnrcg.L<;trind pt• 
plăcile salt.• (otograOce )mugini din 
' ·1rourea 1·evoluţ1ei. De altmln
,,~rl. 3tfu>inH de ncastJmpuruJ cu
nc1nşl<'rll, tcmerur, va st_tăbale ln~ 
t1'ent;o Ucm'linli, ttnuL.uci!e D~nulul 
şi nle Cubenulul, njungind cu apa· 
rtuut st'i.u de !mogrunnt p1n6 sub 
pu;ilt!ll' C111,1cazu1ul. ŞI', dup& uum 
·n<Ntu hlsnt miirttitl~ cel tte nu 
triiil in pt'l'lljmo lui, t!I !>-n intors 
din Rusln rt.'vulu\1ona.ril cu •• vblu
ncia unei lumi noi. despre care 

' · S11mn a luJ <lln 7 ()Ctatnbrl~ U40. 
•. J umalul fle dlmln~otl dJn 6 OO· 

mmbrlv J04~. 
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\•orbe11- 11rlctenllor în care avcii 
im::rcdere ... 1• 
Ad\wămtu mt\-;urii :i m ru-clui său 

.t~fonl ,) dii l U;il t :Sermun in a nii 
·ctin.u:e cele (loulj războoie mondtn
lt,, li Hu· npfu·en sule ~I sule de 
t'oluJWnfli, unei <> de s ine ·stiHl'.i toure, 
altele lMu~i ncl 11eporutjele uno!· 
lluş.11 ·1 ga1.eluri ai vr emii, ~umln1-
blli c1·01;1c:nrl na cpodl lor. f'l
n.>şle, ii vom î n tlllli cu precl\dei·~ 

• in .,..Ade\•ul'l.11" şi „ P im tneo \n"", i n· 
reciacplle diror11 va lucrn pini\ ·1a 
l!Uprlnu~fou lor, în 19:18. dar va 
t:1Jl llboL'l'.I stulorl'llc la •. ReaUtuleit 
i I ustroti1 „ şi ., li U:.1. raţi utwn ro m(tt')u 1• • 

_nomânlu dustrnln „ ~i ,,J'Indepen
dunec rouma ine~. apoi tn pggfnlt~ 
zia~lor „Rom;11'ih1'1, '(Curentul · . nle 
11 \tor .pul,l;! lcnll l Şi a munaJ1url d ln 
t>lt'i1 Şi sl~l)Jfi lote. Pi i ndcu - (l.Şu 
1•urn S•a putul vede» - ~cvenisl' 
c·~mvs<'l.rt pinii dep11rte d i: h o tnreJe 
pulrlel. fli nd adese:i ~olfcilnt de 
nl:'11'l t·e\•,L'lt6 .şi agen\.lî d e ,p rlo!...:;li 
cumpene şi umCJ·icune. Ziar ista şi 
~c1•îitutll'ea Smm·imdn Rfich.1 lescu 
(Mnko Smartl} ii trlm llea o carlc 
i:ll 1'1 dl·dlcuiil' (nnrle semni !icnl1v1I 
în ac:eust~1 pri 11fn \f1 : „Lui J. Bet
man, ochiul ca.re nu 11cap;i nloi o 
ocazie ca s.11. ne fa1'1 cunoscu~l 
s tl'l'Un'llur <'are iiu he cunosc"'. Şt 
ucp,m se. moi plistrcttzµ în ttrhlva 
Cnnt11Jc1, P<' lînga multe ·al li: du
cumento. le~ll lr1let in llti d1..~ „P hQ-
1c1f{rnphic C<1rresp ondnnt u l'liberutu 
~lt! .o.\i;ocin~iu P rnst:f din 1\IJ!,lre~1 
Britnoie. Cu nkl un an inn in lc du 
sCirşltul său pt•em utur, agen1iu 
„Scandin Pr"":;s•· din Danf.'rru.u'ca 11 
solld ta st.l1h1lttW un :wl de roto
t:rufi 1 roprţ•zenllltive cu pel!'!nje ro-
1m1neşt i:;. 

Om· <'t' lmar,l!il aducea l osH' Ber
man 111 co~al'uJ 11bi!!C!li\(ul ul ul1nra-
1 ului său f.olu~r~1flc ·! J\n\ puteu 
spu1w. l:'trtl 1eam;l ~l t.> 11 greşi, ci'i 
nu 1-tt Rtilput nimic mul de r;eam!t 
ctln ren~ltli\Ue romi\ncşti coolcml)ll
rune li.li. L Berman - c11n~ semnu 
ac1es1m s i cu pi.euuon imul I. A. Ur-

"· s u1tu1iw111 <lin i qCllornbrru 10 111 
" Oln orl\Jv11 11c!'llonol6 u Jul l . 

Bl!lmnll. 
•. lbldt:m . 
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Fişe 

al 
pentru un 
oamenilor 

dioţion 

de preai 
~iHnu • - a Cu~t mar11,rul ocular 
a zeci şi sule <le momente lst.wlce 
sau lntianpUtt·i ri1sunătrnll·e, ins1i ş i 
ul vle(ii de 7.i C'U :&:I a lu m ii suracl' 
şi uniilc ce popula m a Im latele buc'U-
1·eştenc, <1 I dezmoşLenl ~ilor sM1r tel 
de pe cheiu1·ilc Oim bo\•i 1el, n cAre1 
:ipf1 nu era n ici du.lcc şt Ji ici lim
pede. Ceea ce îl indrep1ii11cştc pe 
Geo B1°gzn sit spună despre el că 
,.şi-a purtat aparatul cu aceeaşi 
modestie şi sillgulnţil, şi in saloa
nele l'alatulul regal. ş i i n dormi
toarele ţ'\rllului de noapte„!1• 

!osii Berman u ros;! _pr ezenl cu 
uparatul Iul de Cc>togru.nm şi to 
murile lupte? mtmcitt•re~li tle ta 
C riv i1u. pnnzînd pc pel icul !l. in 
t•h,1dn lnten:llc1Hlur Lmpu.o;e el(• nuln
rilă!r, rmugi ni cu rl'l'.<J nn111ţn lstu
ri<:ă . I uta ce st• scri;1 în tegătUf'ÎI cu 
ncl.'us la lnll·-un nrtlc·o t din ,,lle:ill
Wl~3 ilustl'ntfi ~ : ,1tn l' Ul"lUI ulli
mcfor mnnlttstatii din pr.-ajma A 
telierelor C.F.R., Berman, r.eportc
rul nostru rotograrir. tH& deplasat 
imediat la raia loculul. A intlmpl
tlllt însă 11Teutlţi de ascmenoa na
turi Incit 1-u losl lmpos lbl 'l să fad 
mul mull decit totograrlllt' publi
cate dti noi la timp„.". D.fn m oth·e 
lc:snc de inleJes autorul m·Ucol ul ul 
nu putea spune mal mult . Dur· a
dăuga cev11 mni tlep:H1!: : „l>al'ă 
Berman„. şi-ar seric vre.odato\ a
mlnUrllc, d tlto.rul a r trăi <'CI mal 
dramatic roman ·dt- avenhtrJ 11111 
cite s-au srris vrcodatu. C'ăcl u
l·est modest colaburafor al presei 
este pret utincteni,„ "10. 

Tnlr-ndevur, l usl'! Bt•rmun lzhu-
1cn s1i Cle pretu1indtm1, P e plujt!lc 
insl.l1·U.e de pe Utoralul Mării Nt!
cre:. ca ş1 pc culmile im1'oienltC' 
nle Oal·pu~llur, la origi nal ul „Iar{! 
ci~ f<!tc•1 de ln Jntors ur:a Bul'.iiului. 
<.'1! şi lu ball.'7.ul motonav&i ,; r.ran• 
si lvnnln " , în fieful lui Ali Kndrl 
din A(ta-K ll.leh, <:a şi i n lepro:.eeriu 
de ln 'richl l cştl, la murele r.;c d~ 
lu M Qren i. cu şi 1:1 catruitn)fele re
rovlnre de lu Recea şi Vi ntlh:inncn. 
„Nimic nu scApa obfccllvulul sliu. 
CrJzcle polllh·e. soslrca „uonsultn-

• NumeJ„ ş1 J)l!l'S<>nlllltt1100 lui IO~IC 
B11hn:m uu tu:.t puse de cur~nd ln clr
c.Uln\1~ de Viet.or a u1ez ln nc1nllnti1J11 
sa Cllrt.e „comurut-arc jl valoare ln 
p!'C!Ut.''. Fli rt\ tl dlmln.w. ln vn:lth J\'I 
m erlt<!le 1;Qlcgulul no:.tru, mcn\hrntlm 
lnsl\ NI. l.!1 cele SCriMl de el, .s-a ... 'lru-
1;uriit o cn>llrc. Vlc1or Bu lo. ldeu· 
t l Bc:ll ln p ur loada. llnh:l'b(•llCI\ rtul tu
lonipulit!rl c:unoscu\I : r. Bcrman şi„. 
r,B. Ur:sfanu. Cel din um1l\ este lnlll\ 
unul şi 1lcH•1şl cu cel dtnltl. M:.11 ex 1et, 
1.u. lJ~lnnu 11S1C! pseudunin1u I \'U c:trc 
r. lh•1·in11n şi-n s(•m1~11 YJ1<1g•rorill1· 
ru::ill:r.lih• la cetcrno11lll11 uflc:t:i.lc. De 
llCCl\11 $l fu~~ CUl\' tlnh11 l'i11Ctl1lcnrc. 

•, 0\:0 U 01(11fl, l'!lglnJ oont„mpl>l'.ll\" · 
E.S.P.L.A. nuc.ur~tJ. 1951. n. 515. 

u. Re:Ut1a1ea llUlltrur ~ uht :::l .i11pldl\
brle L03~. 

µnur " ln Puiat (în \•edu.l'i:i.l IOt1Di
rli noul ui guvern - n.Ul.). Scenele 
P<trhuucntarc, m:~nltcstati i, lnauca
rilri. s camlnturi - Bcrman ve41& 
tot ~l ioregi.sfra tot M"· • 

.Jn J.'utngraH!h! Salt', fol;i.I! :BertnlQ 
fl i>Urpd ns c~1 deosebita a rli, cu 
Hdîncll ::;cnsil:iillLute, ln intrea,ga el 
CJllldrJllre şi gingii.şie, copUăria. ZW., 
bel.ul, ţh i puritle şi gestu.d le ctJ.O&I 
mTci sini surprinzii lor de nntUriJe, 
dell.'lc studiate. Şi un i:imănunt ..P.Oa
le : multe clin lniuglnilt! î'nra\iiod 
coph în diverse iprJiltaio.e şi oare; jii 
;tp1irul în zlnrt.> şi 1·evist~ s1nt ale 
1m,1prill1;1r şole fiice, ca re l-au slujit 
Hrllstulul d.nipl model P!i!Olru imQf• 
Lnllzurca f)t• peliculă :t u nivei-sul\11 
(:11pi U\rlel. 

Chior cl ·acă n-n rt'prezenlnl ha el 
,, l~mi1 1:1redllec:1~. losîr a ermnn .a-a 
~xe1•s.'lt cu ~ucces şi în !otogva(la 
ele 1>m trttt. Din nccst 1>unc:1 de 
vedere ~ste semnificativu, oredeqs. 
sc1isou rca 1."\.' i-n adresal-u. fn 192$ 
MJh11îl Satl11vcan~1. 11 solk ita mai 
lntlht: buct\\i llln 'fulograflu pe care 
r-n rticu~e ;.irtisl ul ln auel an. „ca. 
o KJist!S<' izl)utlta. te ro„ m „ .... 
i;:i-mi lthnil l! \rreo 7,eco buulţl 11• U 
se1·1:1 .,cnnu Mtho1" pe lt JnUI cel 
mOI Him1l1m· ru p\1Cln1u. cu unul 
vech i pt•\el.t'n '~. 

Un ct11mvnl1.1 în c~1·1 1 loslr Ber11Uţ11. 
a l''{Cclat ţu nlme111 a lrul pînl i. 
el ti fost pt•isujul .i·omâ·i\e$t1. lll 
J111ogxidi1lu ~111~ est6 prezent sub 
m ultiple: flllele snt-uJ cu onmenil 
Si1i, un loc apurtl! ocupindu -l cel 
buco\rjn<'tm. de cure se s:l lTiţea atlt 
de: tc~at il'IC!fi tlln unii t·c1pUăl.'leL 
Steme ruHlicc dt- I\ r.ir1:1 frumusefe. 
dt: un pilurcsc.: inel'ahJ I. chipuri d~ 
I \ner l alterni ud cu C~\e cit• bătrinl„. 
Se spune, şi 1>e bun1i drc,1p ude, el. 
Oerm un a rosL, c;le tupL, cel dintn 
l'ep11rte t· .fo1~g1-ntlc care a pus în 
v11l1>are pe1tmjuJ romiines a. llfu in
lim1Jl.1111r v.1 r1 :.t1Uciln l de Dl· 
m ilrie Gusţl sfi purUclpe Jo cunos
cutele sale c:umpanl i monografice in 
diverse znn(• ale ţării. !nt r-o SCil'l
soare din O noiembrlu J93:t, !olo
sindu-se de în li;eoga lut putere de 
con,·ihgere, sa\13nLut îl r ugn să J"e 
deplaseze de ut•gen\tl Iii Coa'llOVI • 
unde se ana ech ipa de soclolOli : 
„Te roir muJt, lonrte mult. l;JleMI 
în asUlseari la Cornova.._Ne et&I 
d.ator c:u aceastl d JAtodc ! 'Lacd
rlle noastre bog-.sfo, o ştii, SINT 
COMPROl\USE pentru ci 11-
partea documentară lotograflcl.,. 
ES TE NECESAJl SA FU DUMINI• 
CA ACOLO. dt'ci să 11\eci in ASTA· 
SEARA. Ştii s ingur că dumlnJcl al 

•1• Scmualnl dl u 1 oc111rnb1'11· J!l-IC. 
1 • 0111 lll'lllVb J)Ul'llCH:Ul.IA li l UI I . Bel'

rn~. 



Fişe pentru 
al oamenilor 

un dicţionar 

de presă 

·utul ln palmi... Cont~ 1tl1rur oe 
J>lllE'l'ENIA DUMITALE... N U-1 
AŞA CA PLECI IN AS TA SEAJlA? 
fli multumesc dln Inimă şl-U string 
01ina cu \·ec:be prie tenre„". $i, fi
reşte. ărtii>tul s-o grăbit sii ajungâ 
la Cumovu, în pofida multelor otm
gnlil p1'0fesl11nnle de -cnre lrebuiQ 
so se achite in reducţie. 

Aria (ofogroncJl 'romunenscîi li;"ll 
r idicul, dlllOrllâ lui lrislC Bel'man, 
pe culmi valorice Incit necunoscute 
lu OIJI. Şi nu infr-o singură ipo.'ita
:ză, cea a . lnl>tanLaneulul, Avem de-a 
fucc cu i> reflectare lmnglstlc;ă JI 
reali tă\li umane sub dtve.rsel(• el 
munl[Cl>lfitl; cu nl tml.C' 1intc1-fondl ci;? 
!cl occklentnJe.~ nufl de ln mor,lă tn 
eprJcă . Chiar daci\ pagi nllc r~vik
telo t' $1 il1t1•elrw rnî'Q(ineşl I („~a
lillltca ilustralii u. „ llusfrnţt unen ro
niîtnă" ş.u.) sfnt Incă lnvaClate dl! 
Mugratll prelµatc \IC ln llJltrll dl
ruzt.11·1 de Imagini din Apus (,.Key
s111ne ". „Wlde \V()rld" , .;relnn„, 
„Atlanllc Phritu" şi .,'l'ele-Fran
ce· 'J11. De nceea nu .111 se pnre. d\!:
luc ~unvenlion"ală, ŞI l:?U Mit m:ii 
pu1in hnzordntd, compnra1Ia tuf 
OM Bogza : „Revotaţi:a prin - care 
Arghezi a înnoit llmb:& literari. in
car rind-o de plastlcJtaleU' gindiril 
Stllc - Berman 11 produs·o in lu
mea imaginilor rotogratlce. smul
gindu-le d in anchiloza de pini n
t~ncl şi i!lc' llTclndll-le t.'ll vlali a
de\•ărată wt ••• 

l11sif Dcrnmn n Cosl un pasforuil, 
un împ1illmll ni orlel ftJtograrice. 
El.te I q~ o\if dt> ode\•firat că 'CI 11 

uvuL şi rnm•eu· şnnsii~ de a lucra 
Tmpreunit cu dol • t~lWlerl de re
n urne 111 ~Pl\Cil - F. B1·unei1-F<1x 
ş i Geo B11w1.:1. Rcporlajele lor de 
marn rlu;uncl1 îndeosebi ule celui 
clintii, uu f(1sl lhHa1•utc inal 'irJJ(ilt
<lc11ur111 fle Ber·riion. Lii.preund c~1 
l-1, Geţi Bog7.U u Vl:t.ltnt \lale;.i ,Jiu
lui şi Ţn110 Mr1\llor, sau, cum Ic va 
s pune ncintt•ecuLul rnacsl ru al l'C
portaJulul referindu-se lu 1·ealltt\U 
ul · unei epoci npuse. „Valea PIT111-
~erll - şi „'{1m11 de Piatră ·-. $i e 
!;Nu de spus asti1zi cc avea mal 
m;1re audlen\ă ht cllftorl : text ul 
l.bU llus1rn\la ! Noi om zice <:U 
acestea se completau recipruc, în 
tr-o slmblo?.41 perCectA. Apreciere 
prezentu, de allmlnterl, şi într-un 
m•tîc<ll upllrut in toamna anului 
HJ.15. unde se sublinia, Intre altele, 
cil fotogruCllle lui Berrnnn „nu 
lluscrau numai tc.xtul, ci-I comple
lauu u,, „De.'lprt• nr la folocrraflc4 a 
lui Berman !ii' poale spune cd e.ra 

"· Jb lth •m . 
li, Vli!tor 0 0 U}1.. Co111u11lc11r" III \'.D.IU'll· 

n• li\ prt$11, mJlt t.11111 ,\ ~·ndumlt'I 11.S.f!. , 
D 11cur~1J. 11111'1. 11. 1111 . 

t\ Ot.'jl H OjjV,11 l bltl a111 fi. 67(). 
' ' · Jurmllul de dlmlnUlliJI <llll 5 oc

tombrie 1945. 

piclurl ! Era OU'l ll. &rman plcb„ 
nu fotografia. Era atit i1 lumhl4. 
utita \'iată. a.t it relief ln orlet> re
porta.j fotografic a l lui Bc.rman. in
cit ;aveai impresl11. el lotul trăieşte, 
totul renaşte in lumina obiecli\lulul 
l ui "" - consemna uu1oruJ :1l l ul 
articol :\părut tot pe atunci. 

· -am \'rco să încheiem ncl.'slc 
rindun evocatoare fiiru a sul.Jlin l ::i 
q'i Jiuptl,!le şi convll'lgerlh.l :;;ii~ l ~au 
sltuut intutdcuuna pe lusif Bt.'rman 
in rincll.tl celor „e credenu f('1•m in 
vil.'tuţjlc democraLilll, în blruln\a el. 
Ceea cc nu ern 1n.l~in lucru inu -o 
vl'eme cinr;I rorlele Mi;r~ a le rt'11c
ti u11Ii fasalste se n!luu în pll11t1. n,;-

1.uc.nsicunc. P1·Ietenl cu adl!Vfit•ul i - ftU 
fos1 intotdeaum1 OHm enl eh· ~liniju 
mrl.il.anli pentru '·' vlnt<i 1110.i bun(], 
u·ăfti.i in demniinte şi tibel'lale. J\l. 
Snhin, N. D. Cucea, Tudor 'l'l·11tl„
reseu-811a<nişfo. a. Brt\nlşt<J:inu, I. 
Ross, Mac C~msuintinescp , ŞI. 
Voitee. L .Pns. S . Cnlllmochi, 
Ch. Dinu, Em. Socor, Geo Bog.w .„ 
A avut mul\I prieteni, dl'Sigur. ş i 
.• pentru caracterul lui frumos. in
telegitor şi prie tenos. ingi'idoltor uu 
micile ,·anifătl omeneşti. totclcaunu 
gata sl fle de folos. ''cşnlc s urt
:ditut\ glumeţ n eobo:.it la datorh1" 1~. 

Aşadar, JosH Bc1·man a rlcllcc1l 
reportajul fot.ogrnfic la nh1clul ol'
tei adevărnte. Sînlem siguri ci\ a 
cest gen gazetifresc am dl! gui.ttll 
nr fi căp{ilut Ja el noi volenţe dacă 
n-aT fi iiatervenll Pl!l'MCUlille politice 
şi 1·11slnle, c'flÎ'(.)U .nrUst ul Je-u căzut 

'vlc}lmă, apoi dlsp.irlţlu ~li ncaş
' l.cptmă. Subscriem, ele acc:en, lu ••· 1p1nio exprlmnl:i de ciurc u11.u1 <1111 
conll'iltli săi de brt>n!'ll:"t cel •. Rc1·man 
IU' rl atins 1:u h 11i nl1bllnttUt• lu nrl.1 
CulOJO!itl'fo1\•<' 19. 

l!J!;l( Be1'i1l.an nu implll'llse 111<-l 
fiO de anj cind 1-o rllpus 11 ll1J11Uî 
erudri. nelertâtnnre şf. hU intr~o 
mal micit miisw·u, mlhnll't!:t <dl 1 

se fnţei'7.fsese să I iwnize. su l!rl'ew 
Zinrele. in cure ii upi1rus1:ră nlÎIN I 
şi atften imagini n uu publicai nic i 
un tind des2n• el - l111ar cîll'Va 
rcr part! lu „mica r>uLltci t.;1lc... -
abia dup~l ~libernrt' putindu-s<· 111·
Ganizn comemo1·arcn IUL Sorh1 a- ' 
lunci Ge<> Bogza · „PTesa ronuine:is
că. pe măsură t•e va TCn11Şte şl \•a 
sjmţl ·nevoia unei nobile tradilil , \ 'U 

putea sli irulllric numele lui Berman 
printre mlll'lle•I tlgurl. drepi prllnul 
rcportet- fotogl"af ca.re a f1kut sll 
piilrundll în paginJle e l v taj11 n1lr· 
văratll'" 1• 

Constunlln 'l 'ATll 

•-. Ultima on\ d in 1 0 !1101nbrl„ 1011s. 
1 • i\deYArul t.1111 17 qCttllnbrlu llll" , 
'"· S~muJlluJ t.lln 7 u t:turhlJrlt• 1u~11. 
" · Geo BOj)l:I , n1idllW. p. ~7'/. 

Report11je fUW(/t f1Jlc41 Undi' 
„1ot1tl 1rtllt'1Jlt'. ţ(ltul rl!1.wş1„ 
111 lumim1 ohit•clit•t1tt1f" mwi 
(Jdl.'l'i/ ri1I <trllSt rOSlfl' 

BfilHMAN 
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Panoramic extern 

În numele salvgardării " .. pac11 
O masei rotundJ at·ind ca 

gc11erlc ,,Ptmh~ uln ibencll li 
uv1•Ct d~ ,u~w nucl~tu :! : ro
lu I Zl.inşlllof şi resLl( ns:1b1l.
tal~ ntlJlwcelor tl~ tomu111-
cn1·~ în masli" se ..'u oroa11iza 
la 111ceputut anufol L'iUOr iii 
urn~ttl Ali<x111li.' (Sp.i11fa). llp
t4rirea acea.'ila d fDJL luaw 
la f·11db1lrea prcQcitUocrtt· a 
rlarl~ imu porl uultPZi tl 3-pa
nroh. desfdş11 ru td la Ka rlorr11 
Varu CCtho)lc>t•IU'Ul) , şi aflatu 
:mb aiuptdile Orua1ttzatlt•1 
lritt>r11a1lonale a Ziarişti-
lor (0,l .Z'.). Au tuar 
JJO.rll' la 1'l't1c11funC' r11pr~!Pn-
ro 111r ai Sind1ca&u1ui ziarişti
lor portuuhezi (S111dlca10 dl.' 
perwdbtus y>0rt1.1oucses1. U
nlunt1a ziarift1lor d111 Madrid 
CU nl611 de Ptriod1dros de M<1· 

drid) şi Teprn~111an11 a l 
0.1.Z., i n ralit-Ote d(• obsert:<1-
tor1. 

ln1il11lri!a a de11•m1lat 1rn 
C'Omltet d~ oraani=ar!! a me
sei rot 1111de, cart' c:uprcndr ur: 
delegat al oraoulu1 spaniol 
A1ica111~. del1?goţ1 al Sh1dica
tt1lu l ziariştilor porlught'z! şi 
al Unil,wll zhlri~tllor d.11 ~lo
drlcl. S-a decis t·a. rn afara 
z:larişh lc>r. !id /le l111•1lafl IJt 
masa rotundă rtpre:r1trcmţi 
ai a/l(Jr mlşcdrl pt•nl rt& pact, 
al altor c:aleoorli de profe
:.1011 i~r.f (si:rlitorl , m 11dlcl etc:.). 
Vor fi pl't~P11fo dl'Wi/alti ale 
Org11nf:u1uu f11tc>r11aflc>nute a 
~tar1ştuur (0.1.Z.) ş1 f'udera
IWi l nternaţlonctle <1 Ziarişti 

lor (F.1.J .J, 

World Press Photo '87 
Conet1nul mcrndial al fo10-

Qraf le1 d~ pr,sa ~l-a sdrhcito· 
rl: anul acct1ta trei dere1111 de 
lu ora11111ta rt>a ,qa. 

Cl11ar din µr11nll ani. 1·011-

cur&ul a cuno.)cut '' <'rt.:d . r
rloo:ui, c-ar~ 1111 a putut JI de· 
Pii#tn dttît prin e1ttiulu:m1ul 
11 olnwoutla J"nf1!4l<Taiştllor. 
l)atoritfi lt.tr, „Worli.l Pr<'h 
Phm<>w a dat /nto11raJic'i ..:10 • 
rblcc•p snn11i/1c:aru fndt!p„11 
dt 11te dt' polirka marilor 
tn1 tu n de pri•.,11, l1t1Nl pn:l
fit' 01 th:ă faf(J d1• l' t'f 111nw11-
r1•/e t.'ruciale qle c·o11rem1wrc1-
1w lltl 111. 

Ct- 1mayine a lumii III" PŞI~ 
of eritd i11 C'Olt•C"Jin prezer1 ta16 
IHIU.I OU.Iola ! 

Onorurile ~upr1,>1ne au fl'-
11cnlr1 şl de nC'ca.~Cci t.lar6. fo
rografJHol' od re au ~u rprhll! 
pe pelfcu 1ă ororllt' rlÎ?bo; td ul, 
ra lasrro/e natural.• sau dl
rersP accidtmtr. fd1 Sht1n'. 
fotograf l11dt'1)t:nd11nt. 2b de 
ani. a obfi1111t premiul Ost:lr 
- &l'nack p1111tru .stu(ftul Ja
togra/lc c<msacrot marş1Jhd 
dt> prot t!Jt <'On t ra Ta.zboatelor 

rmdcare Titlul .,F1lh>tt-nfin 
u.nulul" a reuerlit lui Alon 
Rclnb1~ei·. 40 de 11 ni, de lu 
aol!n/fa „Cmltat't Pre~~", pen
tru /utuorafio 1111ul om m11-
ri11d din l"4u:a /lll{lt'lului 
SmA. Tgu1· K'11Slln. dl' la a
ge11pa Ncn,os.ll, şi Va!c1 t Zu
rarov. d~ la 'l'ASS, au /ow
orafla1 opera.flu11ilc tf(! llC:ltl
da rP a u mdrllor ~'Otu:.t rt>f el 
dt' la Ctrnobll. Ei .i:J ocupac 
µrlnwte loc-uri !a t atl!l.}o rlu 
„$tfHlfli şi tt'l1111l·tl~. Careoo
rla. „0.111wni in prc.,fl" a i11-
<'Mel11U I ('t/ J)rl!tn (IJ I I ve V;1-
len Ii n Ku;unrn. dP Io TASS. 
rare a fowgrafia t Tl'111 t oorc:e
.,.ea lui Andrd /.nhui-..,· la 
Moscot1a. 

Potrivit lui Joop Swarr, 
preşedi 111 e lu com 11l'tlf lei, 
Wut ld :Pn:s.-i Phi>lo c /dcur, 
, I la ediţia d111 acl'\t 1111, o 
oe neroasa pledoarii> fh!lll ru 
„c-oopl'ro rea reciprtiC'a a rutu
ror oomenilor dcmt i>ri dl! 

progre~, lndllcrt•llt dac•: i.înt 
d•n parf(!a capltalisld .'iOll rlill 

cea socialislti a lumf1". 

Date despre ALASEI 
Membrn Ayenţler lat1110-a

meric.i1w pentru $f'rt•lcllle dr 
111fonn11tfi . perlale (ALASEf) 

~itll : Dolluia. Cuba, flrpubllM 
Domlnlcand, Guatemala, Hai
ti, CoJIO Rica. MeJ. ic, Nlro-

'l'llf/UO, Panama şl Ven~.t'IUlo, 

FederaJfa totlno~merica nd a 

::ia.riştflor creLAPJ. Asociaţia 
lalfno-amerkn tld a Ul'Cl' tctrh 

în domf"nlul com u11lctl rll 
c ALATC) şi Feclera.ţia loti 110-
ameriNJ nd (J 1uociafiflor tl.• 
i11t•iifdmin1 superior in. do
meniul comunic:cirli socfole 
( 1'~ELAFACS). 

AL.ASEI a /(>St i11fl1nţatd irt 
ft•bruorle 1982 şi ,1-a t11<·~1H1! 

efl!c:tit· od1tilla.tea. 1n anul 
19$5. 1 n 1986, numcirnl abu
na1t1ur lSdi a cre1cur de la 
110 la pl!~le 200 (Clf ra, dateazd 
dit~ toamna an ului t r l!C:ur). 

s,• estimează cd, sdpuJmlnol, 
SUl1frllle ALASEI au o au
dient~ dt! pe~le ~aple mflfQ4· 
ne de peraoa.11c din roare /d
ril" /atfr1<HH1111rlcar1e. 

Manual pentru 

ziariştii 

africani 
Cu ocarin Nemittar1tlu1 ele 

pregătlre a cadrelor organi
zat de Fedt•rorl4 lntunaţio-
1u1ld a Zl4nştflor (f'.1.J.) pen-

tru =rarişrll nt!grl dm Africa 
dt> Sud. la /forare (Zi mtl(l
hwt-) a fulft 11u:s i11 t'lrcula
Jle un manual seri~ de afrl
C'a111, t.'nre fn/dflşeaziJ cill'"oo 
pri nea ph dt> formare prof e
şional6 ln contextul Af ricU. 

111 d rca o ~uui dv paolltl 
11i11r oferi re indicaţii judicioa
se privind redactarea arrlco-

11.'lor de pao111a I şi a intro
ducerilor: 1ehnlcil<· lnten-lu 

lt1f ; modallldjlle de alcdlulre 
n unui dosar ele. Se far -re
feriri. de asL„menea, la arta 
de -redactare a titlurilor ln 
:taristrca modernă. 

i\pariţia nces.lul manual a 

fos t facllltatd de eondlfllle 
<'rl!atl' de ,. \Vorld Press Frce
dum Comml1tl"e"'. 



Murdoch priveşte anoramic extern 

către locul de unde a plecat 

Poola p/ircn c11riw1 df Ru-
7JCrt. J\Jiudoch, m11relc maorllll 
at pre.,ei, priveşte abia ncum 
.ţprt' Au.stralla. Mai CJ'OCI. 
.\pre (nra S4 1wiată ! 

Atita doar ca prn•m•o -i 
scrutâtOQ.re a şi lnc:rput .'14 
'll~llniştea.o..că lwn eo prc1wl sl 
<mhtla puuUca din ţara sa. ln 
cc ar corn;t~ p<!rl<:olul " Ht"
prcze11tunti al diferitelor 
careuri australiene se t1•m rot 
mai mult cd rnijfoa~fo dr 
ittfonnare hi mu~6 din f'il l 
dn;tl cih.dll?(l conttnant ~·or 
inlra in introgfme in i.mpo
.,.,u, untpcrso11al nl 1111 Mur
doch. Chld1•a, la l11cttputuri1c 
ac:tluilăţli sale: in materie. n. 
Murdooli n folosit prcira aiu
tralumii ca pe o trambulină 
in. c rea'Tt>a marelui 1mprrlu 
rlaristlc mond1al peste carr 
troneazcl el. Dupa cr a dei::e
nlt $llipft1ut ab.<;olur al dror1.1a 
zcrt de ziare ş1 rcul.$1c. i\lhtr
rl<>ch a prbnit şt crtăte11ia a-
7n<!ri0011ii , Oonf nNll leoii. a· 
t:i.>~t6 .~Lrattwemă 1-a. J)l!Ml is 
ac/1izlfiona.rea. unor st.aţii de 
televiz'i1111e o.merka'llc, 

lată, în~~ă, <'ă, de u11 ttmp, 
Murdocll a făcut cu11osc1116 
rnicmfia ~ de a rmupdra -
l!Vfdent. co11tra. 11ne>i sum" fa· 
bufoose : 1,~ miUard1• d olari 
- concernul de f)N'Să „He
rald anti Weelcly Timer.·· din 
.'1t!ll>m1rne. Cmrlroliud douâ 
:iart• ~i _şla/ii de tcl11 1.1izurnr, 
aa1•(1.$tif c,ompainia intră in rhi
d~l celor mal p1tter11icl s~ă
pi?11 do p~as« dln Au~tra.Ha. 
Vd htchlpuiţt, rn asemcm.ea 
condiţii, cit. rle p11ter11ic i;a 

dei:eni 1\Jurdoch in ţara na
tală! Mai. ales pentru ra el 
de1huui şi pină acum cottdfa-

11.ut m1/lonal ,.Auc;,.rnlian", zfo.~ 
11ll de 11eara ,,New6" diin 
Ackla:fdc. precum şi ~iarelf! 
. .Sunclay Times" dhi Perth, 
,.Sunda>• Sun" dlri. Brl llbane 
ş, .,Sunday Telegraph'' dm 
Sydne11. Practic, după CI! Qpc
f'ClJiunea. de cf11zare-c11mpo
r.a.re a11th1Ht<f $C l!n Ji defi
nlUvat, Rupert Murdoclr t•a 
nbt111e monopolul deplhi asu
pra pre11cl a11stralir11e. $1 toc
mai aacaşLa 1ţcl~nlşte~e col 
mtti mdlt pe c·oncclăţe11ii sfit 

Pinii. una.--aita, magnatul s-a 
am('slecat iii lr<'b•irile unei 
11of publicarii, cdcl. la 6 ii.dii' 
a.c. a apărut, La MelbourTU', 
pnmuJ numâr al lrd „a~„l
ne.ş.~ Dull.r" . cotl<lin n ecQno
n1tc. $1 /inancklr. E11tc foarte 
adccarn.1, Murdoch 1111 arc d<'
cit .. 40 la sutif din rnlaht.1 
acţ.iu nil()r. rl!.slul /Und provrl
e1a1e11 a 35 de .:ran~U $l flJ,,nC
r ionari Ol red acţ fp/ respect /lip! 

Micltaal Clll, rcdaclrmd
~1!/ al cQti.tlln11mtJil, c~u:n11!azfi 
cri rtoua. f)tlbltcat 1a c-u c;a ra.c-
1 C!r naţlo11.a.1 o r t> ~1u14c de re· 
ufitâ. iar tlra.Jul va. 71ut<-a .i;d 
cri?a11cli 71este pia.fonul octual 
de SO.OOO de exemplare. Re-
marca tui Gill ore IJll Ccmci: 
:~i11L destui care işi mai aniin

te11c r.ă, in 11rmn cu 23 do 
a1u, l<11pert 1\1 urdt11:l1 f ()nda 
priniul cotidia11 11afio11al au.ţ
tra.lio.11, Srur1 timp d11po a
ceea, ziarul sucontbo di11 cau
za. unor condiţii i;·peci}lce -
ţc.tftotitl.I rării este fO<Lrte 
1.'0.8t, lctr popula.ria. este crm
centra.tă 111 citeua aol.omer6.r1 
urbane de pc litoral. ŞI, in 
sfiTşit, 111ci ;\l urdoclt nu acu
mul0$e c;cpcrienţă.. 

Afacerea ALT 

„Durea de i:e~mfr " n irtl 
f 'ranz Alt osie una dhi. t•nat
ltiunlle cele moi c.ura joo.i;e nk 
telcu1z-tu11ii vc~<-uerma ne. f'.ste 
o cm;. iune <"a re spune adt•· 
11ărul. J se va pune oore pu.m · 
nul i.n ourd? - ~c lnlreabli 

Hilde9ord K rollmotin. intr--u 
scrisoare adrc..~o.tă reuistel 
" Dcr Spiegel''. 

De 15 ani, F'ron.: Alt ~c O· 

cup6 de c>mi:.iunea. „ DaYe de 
,ţeamă." n. 7°elevi.dunU di..n 

&den,Badcn. A d~l'enft ce· 

l4!bru co pre=i>11ta.tor şi am· 
-motor a.L a<"Pst<-10. Repre:zcn
tant al u11ui ziarl11t"ici de 1elc-
11tduno crlflr" şi indcpendcn* 
te, Alt cr~ - pore-i:r - ţin 
t>"Pin. în 111ciorul prop'l"lului 
partid - U·nlnnca Creş1tin-De.
mocra(ct (UODJ. MotLuuL? 
CTftlcnse poUhca de in4rma 
rl! '71.UClca ră şi erorile de ordin 
ccol.oglc ae dec11rn de aici. 

De-a lungul a'lilOr, Franz 
Alt dcveni!W o pOvaTii pentru 
patronul său, WiUbaf<! Hllf. 
şa/ul CoMlliuLui de conduce
~e al SocfotcJtLt de radft>d.ffu
ziune şi tf!lcui.."it11H.! S!Idwcşt
Junk (Sw1'·) dhi Bade11- Ba,de11.. 
Ba odată, sir•t lireo t-rc-1 crnf 
dc""i'i~UJllcl, H"llf i-a. /nter~i$ 
lui A.lt să-şi prazhitc emistu
'1Ul0., pentru. ci! acest<t di n 
urm4 i e 7>ro11unt.aJ11c confm 
c u.rael i-na rnt6 rUor, atît ln d.u
cu ţillc trlc uizate, cir şi 1n 
cartea .'111 •• Paceo est~ posl
bUlf". 

1n uftrmul timp. l\lt sr opu
.~csc anergie politicii ?1u.cleare 
4 u.c.r>. A c&MM opÎlllO a fO&"t 

1111.<1tim1tă ş1 de \Volfganu Mo
scr, t11wL dhl colcuh Lui Ali. 
MosC'r a declnrat. h1l,r-f) rmi

slune n sa, cd mediul fnco1~
jurator usto serios a fectat tn 
R. f'. Ciermar~ia. Drept ?'epre
salil. I s-a interzis şi. lui sil-şi 
ma.i 11rc-:intc emlsiuMa ! 

Cel dol zlarntl a.u protestat 
ia fata. unei instante p e.ttfru 
litigii de 111u1tcă. contra sa11c· 
flunilor aplicai<?. Ei ou bene
Jicklt şi dr spriji•ml opiniei 
publice. 

Afacerea cml~iu.1Hf „Da.~c 
de ~ea.mă" a avut COl1$C.cin/e 
şi fn a lte :tludiouri TV. De 
l•Xemplu, perşonoîul Ca.naiu
lui Nord l ll .,Berlfne-r Platz" 
al stafiei „Berlinul Liber" 
(Sf'B) n-a primit a:u.torizaJia 
de a transmite n dezbatere 
telev1UJtfl ăasprc emisiur>ile 

politioo. Sau ca.zuL d.c la 
Kă'11. clnd •rcdactc>Hf cml5iu
nff ,,Mo11.ftor1• dorlsora .'iil a
borlll?~c incfdentu.t Moror: Ii 
s-a :SPIJ.$ de la surviaiul da 
documentare elf matt1ialela 
cu pricl11a erou de „uz fn· 
ll!l'flw 0 

Rubrică realizată de 
Oons lantln LUPU 
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• Jn zlua de 13 de
cembrie la Botoşnni, in 
:;nla cit• resti\•i14\I n 
MU.G<'Ulu1 dt! i„l11rie. „,. 
.1rl~l li, tlpoJ!raf11 ;>I ~·t!r
t·ctl\l,m locali pe lar1-
muJ Jslor1t!i prelic1 nu 
mnrcut 12.'\ de un1 dl? 
Acllvtlnre publlc1sHl'fl ş1 
t i pogrufică In n<'('n.sl n 
par te n tllrii prinlr-o 
mnstl rotu ndâ d1xllcată 
evenimentului. Au ms
lll intcrven(ii I„t17.H1' 
Bllcaucu, secrclar ni 
comitetului jurietcnn dc 
partid. Consta n lm A
m11r1~ei, de la sec1In d1• 
/Înrlsllcă a Acndemi'}i 
<le ştiinţe soclol-p<lla
tlce. Ştefan Cel'vatluc:, 
Ionel Bejenaru, Ştefan 
Ciubotar u, Gheorghe 
Amal'onde1. cerce lllt.nn, 
Cnnstnn tin Dănlllt, ll
pc1graf, Victor Mafiei 51 
lrm Mn"Clmluc. :dn
r1~1i. AU fW>t ptNen\I 
ln mnn1fe5tare i;napu 
de !'I urtcn\1-zinri~ll a
nul I. ins<1tllt1 ele 
Dan I luhcra şi Nt<'••lut! 
Anghc.>I. cadre dlctnctlc\.' 
can• au condu~ prucll
cn Mudenlilor in lun,1 
dcccmb1·1e ln B ol!Jsunl. 

• Cl)mitetul Unt unii 
Sindicatelor din lnvll 
tllmlnt, Ştiln \ll, Cultu
rii, Pollgrnfle, Prcsă şi 
EdllUri împreună cu 
Centrala România r1lm 
a organizat cea dr a 
XTX-n edl\tc a concur
!'iUluJ cinematogrnfic 
.,Cupa de cnstal -, re
cent lncheiald. La c;cc
Uunen rumului dot'U
m en Lar. au !ost di!ltln
!'ie intre al lele. fl<>llcu
lele : „Solie de pace ş; 
cotaboral.'e in lări ulii 
Asia „ - regia Pante11e 
'Ntuleasa (premiul spe
cial al juriului pentru 
reportaj politic) , „; b 
a ni - stop cadru" -
regia Sabina 'Pop <Prt"
mlul I) ; „Virsta de n
rnmâ" - rt'gla COJX'! 
Moscu (P remiul JI) • 
„Un om al păminlulul 
- regia Gh. florvnt şi 
„Curaj pentru fiecare 
zi" - regia Nimlae Cn
bel (Premiul l 11). 

• La Editura Cor1..-.1 
R1JmfmPascll, n>legul 
no.o;lru Cornrliu trrlm, 
rednC"lc1r-şl'C al ~a;:el\.'I 
„ ! nnlnte- Bniiln 
publlcll romanul „L11n11 
rUPl' clin noaotc", 
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J ,a .!i u1.:n•ntbrtc 1~127, .!l11rl-le „Univcr„ul ~1 
lia1.1•1a Sp<lrH1r1l11r- nu pÎ1bl1cul şllrt.'a infnn\i1nl 
\ ··<ll ia\1t•1 prc.-;e1 ~purll\'r romu ne. una d· n prlrnt-le 
a.suctn111 de .1t:est i:rn I.lin Europ,1. primul prc
~Prllntc> al acc.<0:1~ aa fiind /.ia1 istui C.r. Carncos l r.i 
ele Iii 11anU „lnrh.'r>l•nrl<'O\n H11mimă' <\suc1;1tm Jş1 
1wc1pUlll'<1 !>a niuh ln rflhpi11cl1rca prin lnn\e mlJ· 
lllllC'-'lt> {I eclucat1ei f1.dC1• .ŞI SPJJl'llllUI in rindurtlf' 
popult1\1ei Şl să i-11 mi:d lcgl\lurilc intri! 7.tnr1şli1 
.itporllvl din \nrl\ şi ~1.-MnM.ulc. scop in c;ll'<' n-n 
afiliai 1 •• A„<icla\1a l11tc 1·na\1rin<1l,1 a PrL·~i Spor
tivi!, f1>nda1a in anul IH2-I. 

Dup.i u eiorhlen1.1 l'U lnln!rur;cri. n!>nc1a1m n în„1 
'l'l' 1thoti1u1lli in • nul IOli I si de nfunc1 duce o at·
ll'l:Jlal<' cr1nt1nua llllPl'llt ŞI 1n1enl.1liflnal~ Ac1ua
lul rv·esedantP. al a.'\ i.·•a lf'I •-:;te rednctnrul-şeC <11 
;.wrul111 ,.Spoi Iul , Cornl•I PoriN>lU. 

•, 

'.. PE SCURT 
. de la noi 
• lth-cnt01 apaalue în 

t';1rt11rile lilJrărhlor. !111-
l•n-;Jtă Edit• r11 M1 11.11 e 
h1C"ran a l~ t orin t rupe
lor romfi ne d t• 1;1·ă nî · 
c·ri·i numfm\ int1·e uu
l11r1 rn111 mttlli /.far .t. · 
Cons tilntln Av ram . <Du
mit ru Mocanu, Ghcor 
Khc Pu ~11 . GrigoN' 

t l\ncsc:u şa Co11„1an1io 
T 1ll U (pre u l m umb •1 
,1 t.''>h:c•.vul~1 n 
u•dac-ti· na'l , 

HCCUDOJStem cu ollice
re culit.ăL1!c ""rbulol 
qalt Ulr~~c in m3n1cl'a 
\•1c rlinnm tc~. de p:1·
zcn tn1 ea ho~lulut m:1-
1enaJ docmnen1.1r 1~ 
carr ni-l nfe.rfl \•~:urnut 

• Ca de oblcel. Con
t'Ursu l intenude~cnn de 
lilcratu1·A palrinlkl1 şi 
revolu\ionnr~ ,.i'\lo teni
rea V:lcnrc.ştUor". dc.>-;
fliş11ra1 rec:C'm la Tiri.,:r,„ işle. 'i·n bucurat 1 in 
rndrul celei de o XIX u 
t•dlţll de.> sprt1inul ~nu
meroas~~ publlc11\1i. cnre 
nu nc·1rclat de a\tmin
lerl ~i premii. Este vor
ba de zlnruJ „Sci nteln 
llne>rt'l111ul", revh.teh 
„Aslrn" (Braşov) „Cln-
1arca Rvmimlea ", Cnn
lempornnul ", „Convor
hlri li Cl'IU'l" ", „Cnmi 
caM lluşl), . Luce.1fu-
rul „ ,Tumis cC"n' • 
1un11l . , 'îrurc;ih-.min • 
1Slb1ul „Tnhuna ICluJ
NapncH) ,,Va1ra- <TA 

Mur~} şi b1ncin\elcs 
ele i;a1.:ta l•1cată .Dim
h11\'1\n '. 

• O<' lu 1.l11rul .Vin 
tn nounJ Ct1la1i pnm1m 
o vt•slc imbucurAtnnn•: 
T udur1•l Oancea, re Jac
tnr-şcf n devenii. ele 
<"Ul'ind, primul doctu1 
1n $t11n1e Poli tice, ~fl<'
C'lnl 1n1c11 7.!t1ra1>llcii. dtn 
~loraa prt.•:.e1 ~ălăţene 
h aclrcsftm c:ilduron!>c 
H llcllal'l ' 

• O mt-rlla a rccu
'loa~tcrc n unl?I aclivl
t.01 d~ critic de arl(I 
plnstu:;°I, desfăşurată pe 
rmrcursul a peste 30 de 
nnl in presă o c:o11sll
t11lc decernarea Pre
m1ulu1 Un1lmlJ ArUştl
lor Pl;l!>tici penlru crl-
1 că Pf' anul 1080 con
Lratclu1 ş1 colnb(,rnt.oru 
lui llCl31ru Curncl Knrtu 
Con o;l anllne!tc.-U de la 
r('\"hln Contcmp<11'u
nul pent.. u lucrureu 
Ci hem~hc l hc:.cu-CI\ 11-
nc~ll ~. JI Iell.:1tam câl
cluros I 

• La Editura C1rlN1. 
H•Jm<lncnscă. un nou 
\•nlum de poeme sem
nal dl Geon:c Chirllă . 
„ P•'l"a J d e ' i n iUonr~" . 

• G hc1•r~he Brill<''lCU 
cit• ln n•\ista •. Ma1>n1.in " 
„ ·mneaz:i w1lumul. c<h· 
r1cnto1· inl1lulnt pcnll'U 
t·11n1lnulul ~Au. „P c la 

cJ cticnc lc r upc!>lre 111 
!>11lclltll de romunit a· 
Iii". apicrul H•ccn\ :.1 
Edil ura Albalrcr.--

• Zla.ris tutul '>l)(1rlh• 
\ !<-tor Biln<·iules<'u I 
:-.-.i în mi na• l l cent ln 
P.ilntul UNE.':>CO din 
Parb Dl l'LOJ\IA DE 0-
NOARt:; A COM11'~1'U
LUJ IN1'E!ţNAT IONA I . 
PE::-.r-rnu Ft\I R-PLAY 
cnn• < ~t ~· decernai oda I J 
cu u·of<'elt: acorda.te lau
T~IJJor pentru ele de 
m.'lre !\porth•· 1atc-. Pc 
dlµlomn primll(I de t 

legul nn..„1ru :.e mcn:10-
nc;:i7.J ct1 aceru.tll d ,,. 
• nc~ae :.e aco-dA J)C.'n'ru 
„l unga ş i f r uctuoasa 1'111 
<"arleri d e m i lilanl in 
ravoa r tta olimpismulul 
:jl a s pirllttlul <le r:,ir
pl t\ ~'. Graliu 11,dh'ilâtll 
su le de -zia r ist ş i 1sorlll1>r 
tn aci.'S~ domeniu. V. 
Blln ciulescu . -1• do\1C'dlt 
alit un model de plrtt 
S1)(1rli\' c i i n ·u~ cit şi 
un promotor a l acestul 
'il)l r lt" . 

V Banctulf'Scu. ;ic:um 
:n primii ani -ni pc115ln
n(1r11. u ~nat pe:.!c 
-10 de un I i n pl"C""l bP,.. r
ll\'f1 şt a s<:ris III cărll 
cu temă sportivii, u\li
mn. dedicată l'aU"-play
ulul, Illnd nL!tuha1n 
„l\la l mult d cc:lt o vie· 
lorle". 

• Rod al unt'i nm
plr doC"ume_nlări. cartea 
„Nl11rln lsm - t eorie şi 
B<" liunc-" scrnn.a11i d r 
colegul nostru Florea 
Ţuht dez1,·t.lu1e c ite\'B 
din t.ec1·etele miraculoa
sei deivolLurl e co11oinl
cc 1 Japoniei. 

• La slirşllul lul1H 
decembrie în revl~ta 
„ Lureafârul" a a părut 
un nou numar al supll
mcntuJuJ Uterar-artlstlc 
„ 011 11ărca". realii.-t~ c J 
MO<'lll'SUI Comltelulul 
1ude1can de cultură :;I 
'duca\ae ~oclallslă Brll-
11 de culm ml?mb l'll 
Cenaciului Uierar ni 
Uni unu Scdil1Jrllor 
„Panait tst.rntl" clin 
Dl ,11 la. 

• Oinlogu l conu.nuli 
e„te llll11l celui mal r c:>
cC'nt volum de lr.h~n·1url 
(tel de u I tJl-lcn) pu
bl cal de c"llegul no-.
tru George 1\ r l11n. Cnr
teu a ap<\ruL la Edilura 
F;m1m.,.,cu 



• „F'll\l• in fată " ci..lr 
~ t.luJ oncr r~nlc C.'X
fl•1:f.i l 1 I f .,1111!1-.tO<'f' rl~~
rhis<' l.;ţ t'<L-;;1 onc~lenlc-l 
rlm Mt1~t"fl\'a Pentru 
prnna 1 :tril.. fr•l<>:.?raf 
&'wle1.1 • si .amcrlcam 
ou cilut~t su d~mon~Lre-
1,e dl ambele 11ot.11ml 
au m1moronse ounot.•te 
comune - în mtmC'l\ sl 
in \•t.:11.<1 colldi:>nil.. 
P rindn..1lele temc ale 
fnt<>Jtrallil.or sini : Ia
mlUa. COl>llJ, \llranil. 
111 unei l<irl I, art iş-lli. a'-
4fot.1 i ek E1<oo7.itia a 
fusl Ql'W1J1ÎZ3tă cu Mm
Jin\IJ o.N.u. C<Jk'c1li! 
comuna de fotc11::mlli 
sovielu-a.mcricn.nă ,1 
f4';l rwctcnlat.â Urno rlc 
pahl!U luni ,sl i'D Slaiele 
Unl·te - la New York, 
la Washington şi la 
Chicago. 

• La cannc!> t1 fo~l 
.ma u~u1·•1.( un nou r esll
V;tl - al tllmelm· I.le 
televi:t1l une si p1·01tr~
mefor viid1.'<>. L.l l"rlma 
cdl11c nu s-au nrm-cl:1I 
n.ci un foi d(! RtSt.ncUI 
urmind ro inll'ecel"t':I 
proptiu~zisă între partl
(!l p.nrnti sfi in<tMpă (.le 
na <'eQ de-<i dC1u.'l C<llUc 
a Ce.-;t tval ului, (';jt<.• \'a 
avea loc .1nul \'lit<lr 

• A.<;l)('intiia Nat1ona
Jll e Zlarisillo1 din Pe
t•u a imPHnil ;lD d o t1n1 
de e>Nstentă. Cu ace.ii~ 
rn ot::;u:Ie n f('ISt onmnl
zatâ o masă tot.undă 1.a 
oore a foist dlSC"ut.11tă hl
tualila ace.„te1 profe
siuni în ţarii. s~a sub-
~1 11.ml <:ă J:iatl~lll lşl 
desfil50d.rft. aclJ\'it.'lloo 
lntr-o aLmosferii ,jc fn 
secur.t~te se:cnerară de 
terorism. vlolentă ~i 
tt>.a!1cul de droauri 
P-mi..icloo,nlii la dezb<t-
1erc au l.an.9$1 un no!!I 
Plltl1imenLulu1 peruvi
an oen~·u a adnple un 
proicd de leR.E 1>rin 
cm-e su se stahllooscă 
statutul prolesf(,n;,J .;J 
?.ila:rfslhlor. ~mwior prn
gă~~L $.I aprobat. de ln
s!.I t u~UI si:i1d!enl al AS(I· 
claltlcl NaUonale a Zki
:r.lştiJor. 

• APDI'<! l• roua r~
\isla in L1t'),," - .,Kho
srw n.·• IA~1La:C1rull. Re
\.'Îş(.l\ lralOOUi Pl'<>bl~me 

socio-C<.'!>nomke atit 
dm Pt'OPl"l.il \,\Jll, dt şi 

rl:n rell•laltc 11\t'l :,, <."a 
!1Sl•ll!. 

• Tdev11Jun1'1 <1111 
R D. Gt'rman6 ;t - c.1!i · 
zat un senal ir 7 eo1-
s-.;1do mtlluLa~ „Poves
tiri dlntr~nn rartit'r 
m ilr1rln a.s ·•. Pilmul pr<-
:r.i ntJ1 rte:.l.1nul unc.i <:<li'<' 
SJ al 0<1mo..'lHO; l?I din 
tr ... l i:.t..radii berllno:-7i\ de 
-oerUerie. Operato1•1I 
fllmulu1 a imbollălit e
plsoadl~le cu s1."CVc11le 
de ,·oporl.aJ 

• Lu Paris a n\'UI 
l« sestun!Nl nrdlnnrâ a 
Consiliului lnteriwvcr-

• .-\~cn1 a de ore.~11 
pa:n-afnl<'41'hh P \NJ\ 11 
1·n.chonL nrlmul St\U ll
cord dl' <'()Qoerill'~ l-:.l c1 
agenţi(.> tic.- nresa mtC.'l'
naţ ionaln - tn l~r Pr('S.'i 
Servtce (IPS). care di
fuzează inf01·ma111 clcs
m·c 1t1Tile> lumii n lrt-1"' 
C'eh• du\ld ng<•ntii de pre
:;;, v.w !nce sctumb <ir 
1nforma\1i, vor c1.>0pcrn 
in d<lmcmul mc;!ă1.ir1i 
·.rJarJstilor • si vor · crea 
pos1bDii1ăti de a n~jarc 
pentli'1.l zu~11JsLll „ f fit'.;mt. 

• ln ll.ibu a fnst re· 
all.a11 un \'1deodfsc DL' 

PE SCURT 
din toata lumea 

' ':.· 

n:unent.nl a l PM~r.amu
lu1 l n~ernat ional t'elltru 
Dezv,..1tarea Comuni<'.1-
rn fPIDCI. Au f•\Sl 
CX<UOf,nat_e 7'1 de: OW 
l~roioole. De la creuttoo. 
~ ln ioso. pmr a rl
nant.„t şi ~ n<:l~o.,.ril 
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proiecte 1ehn.1ce din 
srera mas." medio. 

• :t..a „, suţă de ~ml 
de la prima sa aoa1iUe. 
c1,11d1anul „Jnt~rnalio-
nal R c.rald l'rlbune'' 
rcu M!ldJul central la 
Paris) se ttoareste. in
cepiml de la 20 rto1cm
bM e 1087, şi l:l '!'9kill. 
sirnuillan cu edttl!lo ce 
a-par dela 1'1 Po:n!~. 
Londr.a. Zilmch. IJonn
KonA. Singapore. H<lM. 
.M.nrsllia. M:aml şi Ro-
1na. Cnt.!cllanul m~ un 
1bl1"iHJ de I ? O OOO de e· 
xempfare. 

• B.B.C s....a r.11~1.J.aL 
bit impună un conb~I 
~l>QrH tuluror J:Jro.1t1„'l
m.ek>T TV t nai n ~ cil
.ti11d11ti şi sfi ell.rn lrne 
0111 re poliib11it.ate de 
ex.a.c:tu•bare a vio!Mle.I 
ne micul .acran. >'.1ăsura 
;1 fost luatâ în WTlla 
Ullt„ t•euniunJ la care 
au lwt oal'te rimrnzcn
tan\i al minlsternl1JI 
brii.tanic di? irue.me. a j 
B.B.C. $1 a i 1efovlztun.ll 
pa.rr cm fa rc 

care ~le inr~sh•mă " 
u.-iorlc •l civlli1.aliei Ita
~ 1ene. Vlde<ldlscul con-
1Jnc 50 ono de lmaJtim 
St 150 de oa~lnl de 
1c:d. 

• S-:i defini u1 vm i n 
S. U.A. lehl\Qlo!!fa fab11-
c:ârli unor tub1•ri ~n
t.ru ecrane le de televi
zi1une ln culori. sunra
fal4 lot r•llnd complcl 
Jllatlt. I n urrriăloo\·4?le 
11.unl M~ va ~ 1:.a 
m cmt.lrea nt>il•'1l" tuburi 
'13 lelereoE!O.lllll'C. A· 
vantajcle eoranelor ol.a
«! slnt. d uoA oă."'ellf.'a 
$J>OOla1işlii.lc•r. iii ce prl
veşle luminm•..l>t.atea. 
conl.rml ul. lf.de!lfoi.ea 
culorllor si reducerea 
raadulul de SU'ălucirc 6 
imaitni1. 

• T()al.e a.c{iuni!e ca
n.:i~Ulul franc.ei 1'F-I. 
ptise in vlnwre publl-
c:a au Cosi acluzlticmate. 
Peste 400 OOO de persoa-
ne deUn mal oulfn de 
Ulec act1unJ. S-au \•In
du! şi ~t.iunlle desltnn
ie salcuiatl~or caoolu
lu!. 

• O rc.\•1:.lă Int I ul:a
!11 ,.Pra vda„ ş1-n lilcul 
recent aparHi::s prin-
tre ;ilte pcrludlcc 
amcric:nne. '&.te ''or
ba do o publica\le 
lunm<I. <·u pr11fil de dl-

.ites1. rcort>d ucinrl arl1 
eole npfll'ule in coltdm
iîni.1 ~w1etic si 1radu.~l' 
rn liml~1 enrdeTif H.cft• 
rindu ·.'>c la. ,1cea.o;t :i a 
'J)al'li11e, m~rul .. Th~ 
New-York 'flme.M mcn
~folld ci a11&mfnca ou· 
hlîc'<ltil 1 -d~ ~c6t ctumt 
„PnwcLn 1 ml'.ll ~1n11· in 
25 de turi 

• Gabnt:1 Cia.rcia 
Mal·que1 11 terminat de? 
OW'fnd sc~nul unui 
ser.ml de l;clevlC.·une nl
c:ămui'l ci I ri sase eo.i.'1011 • 
de, de fapl ş_a.~c Ist n-
rioa:re de slne-:;UlliUoa
re. Aceslea vor Ci f\1-
matc fn şase im-1 : Me
:-clc. Bnu'ILlia. VenezuC?-
11a. OJ1umbla. Sr>.tnla sl 
Oubn. 1-1Um1,11 va fi n
rmn1at tic. tele\•lzi un1li:
din Soanfa si Panama 
1n~I !Hm va CI ter
minat. in luna mal 
1!'188 

• C.:<.>I tle~ doHen 
<"()ll~ al Fed'!ratlc.i 
mondi<1lc a asoduWlar 
şi cluburilor Ul-IESCO 
- FMACU. care TC'U· 
neşle 3200 de di!eaiit> 
owcla~ll sl cluburi din 
IH de lări. a avut loc 
la Madt·id. Pa1·l!<::lpan
llii la deWal eri au sub
liniat ln mai multe rin
durl imPOl'l.anW nroble
mei ~oorllrrl <:U m;j
Ooacele de comunicare 
~ ma.să. 

• Unul rtin rele lrel 
~diane din 'fah1ti -
,.N~ruva.au Journal·•. 
care apăre.1 J!n ianua
rie 1986 - o [ost sus
pendai din 1notl.ve Cl
nanclarc. Se proconi -
7.eatA ca. într-un vlitor 
apropiat. i:iarul să·şl 
reia apar1h.a. Printre 
001 illtcre..."-110 sâ-1 1i1ehi-
21Hdoneze este sl Rllbel'I 
H cr.;.:in l. 

• L.'l 1 rebruru-le 
l 9Ba. Jmxmla vv lansa 
un sntelit de comunl
cnUI - „CSA M . pr.in 
1nţenncdl u l r;1<:h~el 
•• 19 l " rctJtl7.atlî in I.urli. 
&.LeUh.tl va fi folosit 
de or1U1nl1.a~u ~'\J\'c111n
mentn.Je. precum sl de 
l.J insLilutil oa.rtic11larc 
Est~ p1·~. Dl'n
tru I una t\llAUSI l!lllll. 
•J;<mSU,-e-a unui al dQilca 
sa.ielH - •. CSJB'' - si
milar ~u primul. 
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ln • memor1am 

Cu constiinta datoriei impii nite 
' J 

lntr·.> t l de d«embrie. mohorlto şi 
r~e, M·OTil lua? roma$ bun, lgudut\Î 
de tn.ste\o, de Io dl.s'tmsvl om de \l)resii 
şi t iolisl AURELIAN NESTOR. li şhorn 
bolnov. cu Inimo slobltă de ~tudd Io· 
dduogoto lntrl! 'llOi şi pe-nt•u noi ... Ş , 
totuşi, veste.a dlsparl\iel lui neaştepta. 
I"!! ne·o inm,;irmurit pc to\• cei c~ 
I-om cun~u\ şi preţu-\. 

Nâscut iti B'\lzou. I':! 23 mol 1924. 
Aurollon Neslor şl·o potrocul copl101io 
~I <rdolescenţo 1n or{)wl Slttacl. Oroş 
de 'CQ'!'.e s-o simţl1 1ntotdeotmo strfos 
legat, vorbind rne•e>u despr-e c.l ou 
nostalgie. lnca din frog~dă t'.flereţe 
s-o c.<>f»Ocrot carierei m· ' tarii, J)eft\ Î'u 
core si'mţea o vocaţie oporte, <1bsol-
111od · in 1945 şcoo1o m1l1•oră de oii· 
teri de CI rtlcr.o. 1 n\r>md m rinduri'e 
P.C.~„ i se vor incre~ nlo 1mport'Onle 
sot'Cint polmce de co10 se va ochito 
cu responsab.l1wte. pricepere şi ener
gie, calitoţl ce·i vor fl proprii de-a 
hmg~ lntNlgli actr.rltOţi. Spre sfirşlWI 
onulul 1949 este numit redoclar.şcf 
ol rev,istei „ Pentru patrie•, d toli cel 
ce I.om cunoS<ut in ~ce~slă funcţie 
I-om rotnos prieten: s!otomici, preţuin
du-i cu deosebrr<: del1co!cţeo ~i tociul 
ou caro $00 să indrurru~ paşli celor 
mai tineri. li vorn lntiln , nu pe~c 
multo vreme, 1edo-.:tor-şef odjunct ol 
pubHcatlilor romăne~tl pecitro S1r6rno· 
tote. Apoi, moltt ani I:> riud, m clâ· 
dirco ottt de tom liorâ nouo, din Co
lea Viclotl<!i, luc1i!Xl <:o ~~rotar ol ot· 
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go41itaţici noo$lrc promi0t1ale. Alo
\uri d,.. elţi oomerl4 de oc\iune, Allîe· 
han Nestor şl-o consoctot toate efor· 
!urile ofrnnarii oceslei'o in vio\o poll
tk.o Interno şi interooţiooola, con11·. 
buind Io ridl.coreo presl.g!Ulul ei. Ul~ 
terior, t mp de oprottpe 12 om. o tn · 
deplln;t o sarcino de ioollo respun· 
dere : 0<eeo de .5ccre!or ol Organit!!· 
ţi.ei lntemoţionole o Zi<lr ştllor (0.1.Z.). 
reprczontind cu c nste <1•ci biie<:slo fi 
~ro noaslrCi. Bun lÎ experiml?nltit or· 
go nrtotor, el fi·c adus o contribl.llie 
nrelioas?i Io pregătireo congreselor .şi 
a altor reunhml ole prestigiosului fot 
interm:t\lonal şi, moi oles. la so
luţionoreo unor probi~ complelCe ale 
pregătirii profcs!onole o t10•r1fl1for dl!· 
mo'raţl, Punctvl de vede re lnţelepl, 
roollst şi lucid <1,l \ăr41 nooslle se vo 
regăsi limpede eiprlmol i n luările de 
cwint fi <1rtlct1le le: sole d111 oa.asto 
perioado. Activ si inlreptlnzotor. ~1-
gent cu olţli, dor fi cu sine insuşi , 
ol s·o doved'I in inlreogo so o..."'tiv.'.u· 
te un sluj.tor vrednk şi devclot ol 
presoi româneşti. 

AUtelion Nestor ne-o po1ci'sit pe ne· 
oştcptole. d~r cu con~tl n\o dolorici 
impl"11l!!, IO:sind Io ln'm!le noostre, 

ole tuturor celor ce I-ou cuno5CUI ~· 
prctutl , regrete odinei. Pentru !'Oble. 
I~ suflele.osco, pentru co'Hto\lle lui 
de om şi de activi.st de po11,d. 

C. TATU 

fco11ti1111are dfn pag. :iO) 

'l'ot uşi gazeta noasl r:ă işi urma Unt. 
poliliCă de Juptă pentru a bara cnlea 
tuturor tendinleloL· renc~lonare„. 
Prin acuvltatea sa combafh•l1 tn 
sprijinul ldellm: innlnt.ate, prin a r
ticoJclc consacrnle lupt~i pentru 
fi'iurlren Fron tului Populnr An\Hus. 
cuJt, lor pe plan exiern pentru prţ)
movarcu p1ietenici cu Uniunea So
vietică , „Clopotul" s-a incadml ne. 
li v în vasta acu \'ll~ IA! poli Ucii orga. 
ni7..ală de P .C.R„ prin :whlnâl'l'a 
mljloac:clor de luptă legală cu cete 
ilegale„. Şi ialll.-ne la cea âe-a 40-a 
ani,·ersare. cu inima vlbrind de o 
emQtic gravi\. cu bucuria de a ne 
fi fâcul sincer datorla" , 

La împlinirea. virsteî de Sn de OJ'i. 
SoorlaJ Colllm.<1.chl era slfr bC:torH de 
toată lumea sc:rlsuhd. Consem11111d 
şi comC'ntind onh:ersarea. scr!froruiial 
şi nu mai puth i o ga.zetar111ur. Tu
dor Teodorellcu-Brartl.şte obser l"<a, PI 
bunu drepta.te în ,.JurnaltLl de di. 
m tnea.ţd'" d h1 23 octqm brie l 941i : 
„ tn campanin anil-hltle1isla d in 
ltomânla anilor .intebcliol, Scarlat 
Calllmac.h i işl are lt'Cul lui. ştalele 
lui do serviciu şi su.ferlfl\ele lui... 
Nu c uşor să vii int r-o mlşcar~ de 
sllnga in care 1.e aşteaptă insulta 1Ji 
prtgo~ma.„ Cu ntit mai «reu C!ile d 
vli într-o alat"(' flllşc:are, inir-<.1 atare 
luptă. desprlnzindu-le din ciasa ce
lqr bog.1tl, puternici şJ rără griJI, 
n1pind sţumpe lcg'lil.url de fo.m llîe. 
1.recfncl peste 1•pre.liştea hălrlnilor 
drugi. Cel care st\\lirşeştc un ~ 
mencn act crok. trăind in i.ine 
droma unei nlil de durl!rm1sc rier.
\'.?il-r\lrl de tot c'c înseamnă tracll ti\! 
de nram şi de clasn. aceln e ned · 
nit de lmil;.1 p1·etuirea El nu <•:.le 
numul un luptător ca al\:i ci - ea 
$.'\ ajuni::că ole! - B ll'CbUll sTI Oe 
un luplâlor cu sine insu~1. n t re
buii sii se biruiască pe 'line ş: ex' 
to\,i slrămoşli cnre w11·be.'lu în el.. 
Mi·aduc amlnle : cind printul Se.a r· 
lat Cnllimachl a apărut in riodurtl<! 
stingii democrate şi T>l'oteslulare. a 
rost primit cu nclncredcre. Nu cum
va. aceast~ evadnre din .:Jusa fa
milia şi tradiţiile lui e:.te o eseu· 
pacHI de Unere(e, un dlvt!rlismenl 
irecălor. un remed iu Impohi'\'a 
,.spleen "·ului ·~ Dar Scarlat· Ctrlll· 
machi a tămas necllnUI pe Unia 
credinţei lui dcmocraUct!. tnh un· 
tind prigoana, el a continu<!t lupta 

c:u blQ\'Ură. pînă ia ceasul blruintei. 
Ace.s1c1 l upte. Calllmachi i-a j er tfit 
un lucru care. pentru sine e mlll 
prc\10:; chla1· '1ecil le&ălurUe lui ou 
fnmilln : a jerlfll un talent ttlcs.. 
Pc,et de me1il şi, în 1.1cet111l 1tm p. 
cunll.~cnlu1· şi cei:cetător :-J 1reeu· 
lului, CnllJmachi nu s-u l?Ulu~ rro
llF.a dt!plin, Jiindcă şi-a inchlnat 
!oale pu (crile luptei pentru ch'ep
latc ~I libt>rtato" . 



Din sumarul numerelor revistei 
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nPRESA NOASTRA;; 
apărute În anul 1987 

MARILE EVENIMENTE ALE ANULUI 
O \•iaţu - făclie şi ~Und3rd pentru nn\iunen 
romănd (Articol de Dum itru T i'.tr cot. - n r l. 
µag. J). 
Simbolul suprem ol tinere\ji noa'itre revolu\ionare 
(Arllcol de Ion S lrugarlu - n r . 1, pa_g. 6). 
Genialul stratq al dneolrll noao;tre comunl~le 
(1\ rlkol ele rosit Vargu - n r. 1. png R). 
Dote înscrise cu aur in Istoria patrleJ CA.rtlceil de' 
Florea Radu - ni·. 1, pag. 10)'. 
Model Îltflufletitor pentru toate fii cele şi toţi flii 
naţiunii TOmâne (Articol 1le Vi<'lOr lu 1 llescu - nr. 
1, pag. 11). 
Omni:iu omului polllic şi creatorului de ines1i mn
biJr valori ştiinţifice (Articol de Ioan Albes<'u -
nr. I. p:lJl . 12). 
Lup™tonre dirzi'i. noobositii pentru fericirea po
porului (Articol de Constnn\li Nlcul~-.cu - nr. I. 
pag. 14). 

li5 de noi de la crea rea U.T.C.: Tineretul - uri
a.şli forţă sociali n prow resului contemporan (Ar
ticol de lon Strugari.u - nr. 2, pag. 11). 
Strîns uniUi în jurul porlidu lui, ni sevrelnrului 
ciAu general. l o\'.u:il.şul Nicolae Ccauş(•scu. tinăt'jl 
generaj.le totdeauna prezentA la posturile datoriei 
patriotice {t\rtico.I de C. 1'ulu - ni•. 3. pag. S). 
Vizitele oficiale nJ tovariişului Nicolae Ceauşe.'icu. 
împreună cu tovurilşa Elena C.eouşcscu . in \i'iri 
ole rulci (F.:di torial - n r. 3. pul_! I) . 
25 de nni de Ja incbeiereu coopcrativizîl rii airri
cu ll u rii ( F.vocări de Conslontln Tulu i Truiun Dn
mltresc u - n r. 3. pag. 9). 
Un moment lStoric in devenlreJ& soci:al~tă şi co
r.iunlshl a pa triei noastre (Editor ial - nr. 7, pag. 2). 
Ziariştii - pre~enu cu Kfndurlle ş i faptele lor lu 
t"orumul .'ipirltualltlilli romnneştl (Art i,~-,1 - nr. 
i . pug. 5). 
Confr~ul al Ul-leş u.t ecluca\lel polHlcţ şi cul
turii 1tol'lallste cEdi1tQ;·1al - nr. 8-0. pag; 1). 
O anoliz.i aprofundatu şi l'xigenu"I. de. înaUil rc'i
ponsabilitate comunistă a aclivitil \li presei şi 
radiolelevizi unii (1'extele prc, <1.1r1atc alt' c lÎ\·în tă
rllor rostite ln. cel de-al TTl- lea Congres al c tlu
t•a \[ci politice ~i culturii socillli:.tc. in plen ş i PI' 
\ \'C\iuni. de cfttrc P<>lrc Con„lanlin. Jun ;.utrun. 
Atlrlun le1ncscu. l<mn P opn. Emi linn Hf.luii. .-\ur-c
lin Bcroriu. Corneliu Le u. Fcrcrl<"'/. Vn~i1-;. l.>umi
lru Tiircob, Petre Ghclme1„ Ion Poranici, Georg 
Schl'rcr. Nicolnc Dntjlo'j. Marin Co'<Ui<!l te. 1011 
Slrugnriu, CoriSlnnţn Nkulc~C'li. G hcor!!hl' Mlha
lr1<•ht- >, I 'l'eodot Rul:rn - nr. 8-H. pau, fJ). 
Trepte de luminii spre innlfolc pi'lcuri comunist" 
(111'. ll- 9. p(\l!. l 'i' l. 

l n întimpinarea Confcrin\cl Nnlionnle · o pdrtidu
lui, mobilizare excemplarii o tuturor l!:tzeiarilor 
în susţinerea eforturilor onmt>nllor muncii, nit' 'in
trt•j!ului nostru popor (Rc \' l<>tJ"i n prcsl'i - n1·. 10, 
pui:. 3). 

ConlerlnCa NaţlonalA a Partidului - · eveniment 
de iosemnAtat~ lstorlcA in viata pulldului şi a 
lirll (Editorial - nr. 11. png. 1). 

Mobilizator program de acliunc pentru continua 
den·ollarc a. liiTii (Editorial - Nr. 12, pag. I). 
Patru decenii d e Republici (Nr. 12, png, 7). 

I N ACT AÎ,l'f A'J'E 

l\fobillrn tor progrn111 etc at•l lunr pentru continua 
llc!f.volturc n ţării C&li1orlru - nr. 12. pag. I). 
l 'n mlU·ct jubflcu - pairu decenii de Republiuil 
U'..r llcol - 111· . H . png, î). 
Tu111c clo1·1urilt> nonstn• in „1uJb11 înfiiptuiru in
l~rtUt!, la un nlvcl cullttlllv ~u11crlor a sarelnllor 
de plan (Ed itorial - n r. 2, pag. I). 
Pre-..u romăneasCJI - factor activ în intidrca unl
hl\11 întregului p<>por, a fria!ici intre inii oamenii 
muncii COpln ii expri.nal ::- de Crăciun .Bonta, l il7ser 
Cser nnlonf. T t>OtltJl' Sugal' şi DiQlt'J' Ol'olUeH - n r. 

::!. l)llg. 5). 
Jntrcngn nonsfrîi presă pukrnic mobilii.atu in in
fiiptuirea e,;:emplarii n surcinilur de p la n , în pro
movarea spiritltlul rev-0 luţionar (EcU lorial - or. 4, 
psiţr. I ). 
t ' n t;til de muncă revolu \lonnr de promo\'nr11 cu 
indriiinMlă u n oului. i,n inlr N11o::1 ndi\'i lntc de 
1>rC1:1ii ! (Editor ial - nr . (), pag. 1). 
Oondeietli - m ereu nlft turl dt• uel ce l)lăinădesu 
piln~a (ării (Repo1, taj de T t·ai:m Dumli rescl.! -
n r. î . pog. 24). 
Sii ne implic:um mai putl'rnit• in înfiiptuirea noii 
rcvolnlil HKrare (Opin ii exprimat~ de: M!'rln Le
ov.•unu. Mnrin B in:.t.m , j ·\111·„1 linr~:in i nr. 
8-9. pag . 21). · ' 

P rc7.cn\n in presii n re.;ti\'alului nn\ionat „Cînln
rca Romliniel" 'intre canlltutc ş i calitate (Articol 
cie Cristina Dum!troscu - ru . 6-0. pag. 39) . 
i\nga.jarc revoh1i1onarll, rus11ons11bilitnte · comunistă, 
sprijin tcrm renll~ril lntci:rulc. la un înal t- nivel 
caliu1lh• a St,rClnilol' cwllnomkl' (F:dilo r iul - nr. 
111. p!IJ! , I). 
Gowt:1rll romiini · in prinwlc rincluri :1 lc luptei 
11cntru pacl.!ll lumii (Articol - nr. HI, png. !W). 
ANClrnTA REVISTfil 
Anul 1987 - anul holurilor pt•nlru lndeplinlroa 
clncinuJuJui (l:t.aspuml l a intn•burlle r eda<'t lc l : 
.•\ ur.•I Tl•lc·cuu. Joo;lf IJH\' 111, ;\Jurin Manoln<'h<'. 
l'l'l r u l'ilior>'nn u -, i Rouh•n Sl1111un,•-.r u - nr. 1. 
p;.g :l). 

Colidionul - vntrn cu roc contlnllu o ~ozcUiricl 
(Răspund la illtrebăl'ile redacţ iei : Eugen Comar
nc~cu. Anco Biîrbuh''iru. ?.flrrca l)l'll<'U ş 1 r-'Jtimi1.• 
1 on~·!!N1 - n t'. n. pnq. 11). 
Act~unl gll7.<ltiireştl din!lmlcc, concrc~e, ef.Jwente şi 
moblllzatoarr p ·omlru <lî•zvollurea bn7.rl cnCfl{eUue 
(1<1'\spund la ·în Lrcbi'irlle rednc~ ici : Artur Ioan. 

C1>1 hl'l iu l3i1 rnei1, ."iimlon Pop. NiN>lm• B rînzan, 
T iberiu Istra te, Orta via n Gil!\, lldlk6 Gldorlllvi -
nr. 1 O, pug. 5). 
Rclt1lin ceh\ţeAn - eonsilli populare in oarinile pu
bllcu~lilor F.D.U.S. (Răspund ln intrcb:irlle reduc-
11.-1 : llăzvun Bârb ulescu, Bnrnbns Dr rcs K ata ltn şi 
Miimi Rnth - n r. 11 , pag. 3). 



Sumar"&' 

„ l'resa noastră" - nşa cum a fost in 19117. aşa cum 
u do1iln pcnhu 19118 (Răspund la intrebArUe re
<.illc(lei : T1'alan Dumi trescu. Aristotel .Bunescu. 
Aâr' IOn VasJlc ~i Dan Cllurea - m . 12, pag. 13) . 
DIN VlAŢA Rt:DACŢflLOR 
lnfegror~a t inerilor J:tU.efnrl in acti vita tea rc-

dac\ionnlă - o preocupare ln o rdinea 1llel 
(!\tasă rotunclă <: 1,1 partid pnrc;t ziarişti lor I l 111 l
şo,ren i : Teodor Bui~. lonn D11vld. l ,t1zin 1\ Gcler. 
Karolv Goclt'r. Ivo Muncian. numii ru Oprişor. 
Maria P ongrnc11:-Pop1 Marfa Sle!n, nesanka Ştefan, 
Ion Ularu, Sandor Vttjda şi Ştdan Vnrllade - nr. 
2, pag. 5). · . 
Subrednc\la ~!arului locul - prczenµi acti\·ii, c!i
·cleatl (Al tlcol de l on Nedelcn - rrJr. 2. pag. 161. 
Mereu cu gindul la marele nos tru beneficiar : ci
titorul (Arllrot' de Ion Maxlmlur - nr. J, pnu. 27). 
Cronici in timp despre cronica rii ncesfui Ump 
(Al'ticol de Cris tina Dum llrescu - nr. U, pag. 1'7). 
Ai liunl multiple, eficiente pentru stimularea cre.
ntlel şlllnttfico· l t>hnlcc de m i)sii (Articol de Con

!llnnlih Mnrlnn - ni·. CI. p aj?. 21l). 
O ZI IN REDACflA.„ 
o contrlbu{ie r~ponsubil !i Io edificnren civHlzp.
\le l materiale ~i spirlluule n :Judeţului Brn~ov 
(Report.nj in rcd1w\i11 ziarului • .J)ru1n nou'', 1Jc 
Aurel Nl'al?U - nr. 4, pug. 7). 
GuzeUiriu est l! o muncii de ecchipii (Reportaj in 
redac11a gazetei . .Secera sl ciocanul ", de Crist.Ina 
l>umilrc~Si.:ll - nr. t>. pug. !I). 
Onmeni în 'ic rviciul oamenilor, mereu ln dolorlt' ! 
(Reportaj in rcclacţln zlnrulul . .Flncăra 1.n1>ulu lw. 
tic Coni.lnnlin Tntu - nr. 6, pag. !-!). 
On eJlmnt redac\lonal generator de inltlolivc uo
uitiireşli (Hcpoi'1aj in rNlncţia zin1'\llul .. Dob1·ou€'a 
nouă ", de Milena Comnrnescu - ni·. 7, pag. 7). 
Gozcliiria radiofc.micli mlisoorlt cotidianu l în ,minu
te (Reporln i in r~dnc\ la AcluaUtăU Radio de 
Cristina Ouu1ltrc:;cu - nr. 8-!1, p1ut 2.'i). 
Callt11tea - \e lul s uprc!tll al publlclsticll noastre 
Wepo1 taj in redac1ia gazt1 le l nlJimuo\•i\.i··, tic 
Consl1m1ln Talu - nr. 10, pai,:. 19) 
Pcraona!Uatea ~Jarului - un atr ibut ce .se c1'jU1i 
luni de lunil <Reportaj in 1•cdacţla zjarului .. Cri
sunu". de C1'i ~tinn DumJlJ·cscu - nr. 11, pa~ . 131. 
O strădanie de fiecare zi : să fim pe a(',e~aşl lun-
1Jlme d~ undii. cu cititorul (Repor111j 'in redactia 
zlw·ulul „Făklya", ele Cristi na Dumilrcscu - nr. 
11. pag. 1;1). 
Spirit revoluţionar. cntud asm, compelenţi in ser
v 'lllul upiiriirll nnţloTJalc (ReporLuj in redactln ga
Zt'tt- i „Apiirarea patt'lel". de Conslanlin Ta U.1 -
m-. i2, pag. 0) 

PATA IN f·AŢ,\ DOUA ZIARE 
Edu ca1·cn şi for marea line i-t' I ncneru\l i pentru 
munci şi vlAfi (AnnJl1.ă de pt'esli a 'tiarelor „ Do
bro.uen noua" - Con!>llln\11 l$i „l"..iclin" - Cluj -
nr. 4, pag. 11). 
O le.ml prloritarll : produclla de e.xport (AnaUzli 
de p t·estt a gazelelor „V~Horul " - Meh.cdlnti şi 
,,V,remea nouă " - Vas.l.ui (Rubrică realizată de 
€onstantln Talu) (Nr. l L pag. Dl . 

RETORJCA ZIAIUS'flCA 
C:lrw comunică se şi comunica (N1·. l, poJ?. ~fJ ). 
Oin pers pectiva scmiolicli (Nr. :t. pitR. l:l). 
l in raclo r c'ion\inl în definireo lt'sfulu l (Nr. 3, 
" ' ' jl . ::?!) ). 
Ecblvaîcnle. subslllu\11. transrormi1rl (Nr. 4, pag, 
2 1~ • 
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Indicele ele „in te;es u mon" (NI'. !l. pag. 13). 
Dimensiunea semantici a textului {Nr. G, pag. 21). 
Dimensiuncn pr:<.iiţmatiC"ii u tc~t uluJ (Ni·. 7, pag. 
I ii). 
Delimitări şi op\iuni (Nr. ll/!l, pag. 41 ). 
Opera zlarl!itlcă (Nr. 10, pag. 23 ; n r. 1 l, pag. 20). 

tRubrk(1 rcnli7.:1t:i de Constuntin Luµu ~i Mit•«ca 
Hnmu1) 
D.i;ZDATERf l'ROI~E~ION 1\LE 

Să sltul m în prim plan oa.menii, cu faptei~ lor de 
muncă I (Dezbfllere la care oiu ~.11t1clpat : Con&ban
lln Dobre. X cnofon Iacob. Vmerrt.i n Ionescu, LA
zăr Mudnr:is şi Augustin Pl'esecan - n r. 5, pag, 
:.!) . 
Rcpol'la.jut - intre· dl'z!dcrate şi jmpllnirl (Dev.bn
tcte ~"' oal'e au ,pnr licipu l : Cici 11md.f1iehe-Ad.nm, 
So1'!n Holbnn, Constantin SLnn. 1..-0szlu M·lklos, 
Cons(anlin Amar:\ci şi Ma1•1n SLl)ian - nr. O, 
pag. 3). 
Pr0movarea nouJul şi combaterea vechiului - I.a• 
luri inseparabile ale lntuvcnllcl gazetlreştl (Con
vorbiri cu Nicolae Dr~rtoş. fon Cootca si Viorel 
Tudose - nr. 1 . .pag. 13). 
Cum recunoll?km, cum evaluim, cum re lllizlm 
eflclenta demersului gazetăresc 'l (Convorbire cu 
Dionisie Şincan - n l'. 11, pag. 7). 
Exigenţe ale roto1ratlel de presii (0onvurp1,i:;e eu 
Traîan Prosan, - nr. ll, pag. 23). 
Tr1b ilturi s petiliee ale operei z~31·lstlce {Capito
lul I c.iin H1craren cu aceluşl Lillu de Ne"UJr Ignat 
- m . 12 pag. 19), 
INTERVIUL ~0$TRlJ 

Sanda Faur : ,.Gazcti rla - o proresJc pe oare nu 
ţi-o poU asumu cu jumillAU de mA.suril" (Nr. 3, 
pag. 17). 
George-Radu Chirovlcl : „Ueporlaj snu anchcUl -
importnnt eslc respeclul gu~tru-ulul pentru pro
fesie " (Nr. U, pag. 11). 

(R.ubrldi rl'a.l~mtă de Milena Comarnescu). 
P E TEME O~.l~'fJ\HEŞ'rl 

UmbaJul presei - nn limbaj al comu'nlc·iirli dl· 
r<îcte, uonvlnr Atoare fCon\'ol'bl'ri cu Mi~ar~ AvJ·am 
şi Nkolae. Dr11.4go.ş - m . l . 1ptrj.!. 21,). 
Rolul design-uJuJ zia r istic in tran.<i mllcrca m1l5aj11· 
lui pollUe ş i soc•lnl (,\rtieol dl' V. Z:i.mJh•escu 
nr. 2. psg, l 7). 
ltll•loidul lAl'liuol dl· Mll·cea lchim - nr. J3, pag. 

2JJ. 
Perfecfion areu. profttt looaJA - indalorire a rlee'A· 
rui gazetar, u fiecărei rcdacţll fReport.aj d~ la un 
~chlmb de e.X:perlen\u :>-1 o vlzHă de clocumental'e 
lu 'l'imişom-z1. ele Crio:>hnn Dumitre.seu - nr. 4, 
pag. :i). 
Publlclslica - inainte de toate I lAJ Ucul de Mir
cea Ichim - .nr. -1. Pl•g. 13). 
Preocupare susllnutA a SlndJcatulul Pres4 - Bucu
reşti pentru ridicarea nivelului de cunoşUnle gue
tlreşU (A:rtk:ol de Mi'lena Comamescu - n1'. 4, 
pag. 15). 
Fotolft'a!fa de presă - mijloc modern, eficient de 
re(lecw e a realitilli (A11Licol de Luci.an Crişan -
nr. 4. png. 19). 
Oondl\h1 comunicării zlaris Uce (Ast lcol de Wiil'<!~ 
Şoncuteanu - nr. 5, pag, 17 ; nr. 6, pag. 13). 
~'alorl expresive româneşti in unele genuri publl· 
l'i.stfoe (Frugrnente din cantc:i ,,04.>municare $i vs
io;ll'~". dti V klor !fote1. - nr. 11, pag. 11; nr. U-9. 
pag, 31) . 
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Uncie cC)'nstde ralll cu pr ivire la design- ul _publica
llllor t a bloide lorale (Arllcol de Gl'lgnrc Stănescu 
şi Consl:lm in Tatu - l)r. 10. pag. 27). 
Crea1ia zia.rlstlcă sau d esp re s t ar ea de luciditate 
(A.rt1coi' de Mahnl Bucal - nr JO. pa&. 31} 

PE TEME DEONTOLOGICE 
P u bllclllUca şi valorile etice (Articol de Ni<:;ilac 
Dragoş - nr. 5. pag. l ). 
ProfesionaJll a lea - exJgenţă d n ordin nioral 11 
munoU gazetăreşti {Articol de Cristl na Dumitres
c u - nr. s. pag, 21 ). 

LIMBAJUL n i F.SEI 

Porni nd tlc la dicţionar.„ (ArtlcuJ de Ion B uuwru 
- nr. 2. png. :I'.!). 
Oespre citeva greş11ll gra matlrale intilnl te mai des 
(Nr . rJ. pag. :l2). 
Despre ex11rcsll Şi locu~iuni !Nr. li. pag. 26}. 
Din nou d espre <!XPresll ş i locu~iun.L CNr. s, PJl,g, 
l O). 
Dcs1>rc cu'll lntctc compuse (Nr. o. pag. 16). 
C.u sau fAtll <:rat·lml (NI·. ; , ~· IB). 
Sensul şi fo rma unor locuţiuni şi ex presii (Nr. 81!), 
p.ag, :i5). 
C u un singur n sau cu dol n (nn) ? (Nr. 10, pag. 20), 
Aşa-zisa dll:l oull~te a !!or ier ii adjedh •elor aşa-2:is 
:;I aşa-numit (Nr. t I, png. 22). 
Un procedeu llnrvls tlc toa rte act i'll : a na logia (Ne. 
12, .p. 2!1). 
1Rubricl1 r eallz.ati'1 de Dorin N. Urltescu şi 1lodlct1 
Ulli-Urllescu). 

G AZETARI IWS l'R E GAZETARIE 

. \lU1a ll ~ubnsti.m : •. Exerciţiul jurna lismullll a avut 
şi calitatea de a ne fi rlcscopcril valoarea do cu
m e ntului d e vinii „ (Nr. 2. pag. 23) . 
Pc.rpess lcius : .,Ziarul este in primul Ţînd oglinda 
de Clecaro zi a vieţii de tontc zilele" CNr. -1, pag. 27). 
G eorge l\lacovcscu : .. tn ticean :zi ziaristul lrebulc 
să înrticll in t·onşliiulu cltltorul u I o idee · (Nr. 5, 
pai:. ;j;;). 
C. G. Costa - Foru : „Presa va tl aecea care va în· 
U\ri PrOgl'CSul in mrrim l s tlu ş i-l \1;1. at Uv'a " (NI'. 
a, pag. 21). 
A l. Robot : „lnlcn •lul coniitilule una din mclmlelc 
de Investigaţie ş i d<• t'unl'>ltştcre" !l'lr. 7. ~!g. 19). 
D. I. S u uh hanu : Cu vinl u l 1re buic să sugcr~ ln
s lanlaneu c~eu, cc v rea su spună ' ' ('n i'. 3 9, ptlg. '.i:a). 
Alexandru Phlllppidc: „Ziarlstiuu tnch:1>lineşle o 
runcţic so ()Ja tii ·• (NI'. 1 o. 'pll~. 371. 
Fclbc Adc.rca : ,.Presa ţinc v iu s lm(llmintul rlis
punderli (Nr. l l . ptl~. 29). 
Sc;arlot Oallimachi ; •. Jurna lul nu este o paginll 
clln tr-o carie, ul o acţ iune" (Nr. 12. pug. 29), 

(RubrJ<:u rooll1.al li dl:' Cons1.-in un DarJel 

FISE PENTR U UN DIC'flONAH AJ, OAME NILOil 
OE PRl'SA 

Luigi Cauavlllan !Articol de Mll~1ela E1·umii şi 
Lauren\lu Mllrache - nr. l. pag. :l7). 
J ean- Ma urice Rc rmnnn (A rtirol de Constantin T111u 
- nr. 2. pag. ?,6) . 
Aron Floria n - fonda tor ul J,)rimutui coUdta n ro · 
mânese (Arlicol d e Rooic.a Serb:'inescu - nr. 'i. 
pa~. 31). 
AJexandr u SaJ1i11 (J\rt le11l dl! I. Clint~ - nr. n 9, 
p..'lg. !iOl. 
Iosif Bcrm a n - cel cl intii fotore porte r m odern 
din pres ~ nc•~„'lh·fi (Svocnrc fle Constnnlln 1'atu -
nr. I ~. Oll!l :m. 

J ohn Reed - reporte rul legendar al BevoJufiel din 
Octombrie (A rt leni tic Bt\logh J'O'l.Sef - nr. l t. 
png. :l!l). 
PROP U NERI PE NTR U UN POSIBIL M UZ EU AL 
ZJAIUSTICll RO:\ IANE 
Primele noastre r e\·lste militare (Nr. l - i>ag. 28). 
l>ublicisliea romilneascli. a c um 150 de ani (Nr. 3, 
pag. 34). 
PubllcisUca rumâneoscă acum 100 d e ani (Nr . 4, 
pag. 32). 

(Rubric{1 rcall2:1ll1 de l on M unte.anul . 
Ol N TRADIŢllLE PROG RESIST E .AlZ PRESEI 

ROMANEŞTI 

Ma rea răscoală de ln 1901 şi presa vremii (A,rîkol 
ele ~·ocllc<i $erbE\ncscu - nr. 2, pag. 20). 
Pres a revoluţionară d e tine re l din Românla .(Ar
Lic1)l de Rod.leii Şed)ii,nescu - nr. 3, pag. 3~). 
rrcs a \'remii şi războiu! d e Lndcp endc n\t\ (~tlcol 
ele RotllCâ Şerbtlnescu - nr. 5, pag. 2il). 
Pre.lin rornânN&i'icu - slrAlucltă .~Arturle a luptei 
p OJlt>l'WUI nos tru 11entru upilrarea Ubert'ăţll ~ I ln
dcpenden~el pa triei (A11licol de Constantin A.ntip 
- nr. 7, pag. 2.7). 
Pe barica d ele luptcl pentru libertate şl dc.mnltate 
(ArlÎCl)I de Conslnnti.n Talu - n r. 8-9, păg. 49). 
Presa Ja M uzeul JUera.turll rom~ne (Articol de 
Rvdlc.a Şe1·băne.c;cu - nr. I O. pag. 41 ). 
ltt>Jmblit·n - s tt-ag ş l crez in pubUuţWe aemo
cHtlir c i muue: ltore,ştl (Articol de R odicu Şerbil
nt~~cu - 01· l .!. pm;. 31). 
!1'1NER AR E r n.oFESlONALE 
r e m clea1n1rile Olimpici şi ale ollmpllmulul (Re
P1>l'laj de Al'IS!Olel BunCSC\I - nr. 8, pag. 33) • 
Revli;te poloneze cu probte m aUca de bad speclllc 
feminin!\ {RcPoi·k1j de Ocl.uvi:i Treis 1'"\r - n r. i , 
png, Si). 
Rcdauţll, ga%-Ole. gaieta r l... !Reportaj pe marginea 
unei \•izlle 'le documer,lare în U.R.S.S., de C r lo;tlna 

DumltresC1.1 - nr. 8- 9 pag. 511). 
DOCltl\U :NT AR J N'fERJ\jAŢIONAL 

G lo\•ann l O lov:.t.nninl : „ De la r r em l!ne la slUclu M 
('l'rad11ce1c şi aciap tn1'1! de Emilia Cusin:i - nr. J . 
pag, 't:l ; ni•. 2, p:t!ţ. :N ; nt'. :!, pag. 38 : nt. 4. 
pag. :Jr! : nr, :;, 1'><l_1;1. :lfll , 
O rgnni1.ll\il\ lnt l' rnu~lonlllA a Ziarlş111ur (N I.'. o, 
1>ng. :!5). 
Asooi~l( li~ lutornaJione lll a Presei Sa>ortlve -
A t. P.S. tNr. 7, pai;. :mJ. 
Hll\LlOl'HCA r•J:Of'ESIONALA 
Un lexicon ul prlm1lp11Jelor domenii ale şUlnţeJ 
m1Jlo1111e lor tic c omunicare de mas4 lH~meo Nă(lti
S3.n - n r. l. p!l". -li ), 
O lucrar1• hlne vcnl lA dar pc-rfecllblll : „Dlettonar 
a l presei lllcmrl' rumfineşlJ " (Constantin T.at u ş i 
Traian DUmHr"·"cu - nr li, pttg . 19). 
Clir ~j t•dilul l.' dl• 0 .I .Z. in 1986 (Nr. U, pa~. 32). 
„1•u 1lnă gl'nma UcA'-. d o AL Graur {Dorin N. Uri
t~cu „1 Rotil'''1 u1t1-Uril<''iCU - nr. 10. png. 30). 
„ BllbOonul inrc.rma\lcl". d ts Marin t\irtlnc..-1 (Nr. 11, 
plifţ. 32). 
O llt1·rart' dctlicală o pere i 'Ilari.slice lVictorla 
li PCll - - na . 1 ·~. (.!!lg, 18). „ 

Au mul npM ut !)<!rmanC'nL rubricile : „CUim in 
p resn nnas lr:l d e a cum un veac", renllz1ni1 d e R.i
dlCn Şcrbilnm;cu : „ranorum lt: ex tern", reallza lf\ de 
t'on!>lanli.n Lupu. „ Pe seu r i d e la n ul" , „ Pe scurt 
din loatit luml.'n '\ „ Rubrica s ublecllvi&" şi „Flirl 
s 111l11r::i r c ! ''. 
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Colaboratorii revistei "PRESA NOASTRĂ" 

in anul 1987 
ln scurgere<> neintrerupto a vremii, uc1 nou o n ~-o insCT.s pc tăboj. Anul 1987. ~re s-o lmpt.K in 

co~lllnţo nopstră co anul Conferinţ~ Notlonole a portldului Ji ol celei de·o 40 ·o aniversări o proclo· 
m6'1i Republicii. Un on de muncă neobosito. de eforturi şi dăruire revolu\lonoră, de hbmzi ş1 imphnirr, 
do noi pro.iecto îndră.zneţe, caroia zia ri~lii. ca intotdeouno •o datorie, le·oll fost cronlcori fide l! şi price· 
pt.t!l. ŞI core. inţelegindu-11 men;reo, neprecupeţindu-şi c '1P<Jle libere, .şi-au spus cuvintul ~i in paginile re-
vistei lor. Revista „ Preso noastră• , revistă ce s-o slră.duit ~' rn acest an so rospundo exlgen{e-lor ci titor~or 

ei, $0 le f ie p r> eten ~I sfătu'ttor. ş; e<ore "1 -ot H hbutit so ~ i.mplice 1n mieiul Herbinte <Jl pubft.ci.sl 1c.H romă· 
n~tl făril sprijlrwl coloborotorilor. Consemnindu-fo numele in pag.na de fo\ă, o~ ~um obişnuim s-o facem 
de o vreme încoace, le adresăm mul \umrfile noastre s:ncere, 1mpreun6 au ~le moi bune uniri de sonătate 
li fer.c.re, de cit mai frumoose succese în gazetărie, precum Ş• tr<:1di \ionolul ,.la mulţi ani I" 

Constantin ABARBIERIJEI 
MMln AIFTINCA 
loon ALBESCU 
Horoliu ALEXANDRESCU 
Mihai ALEXE 
Constantin AMARIŢEI 
Petre ANDREI 
Octavian ANDRONIC 
Constontin ANTIP 
Mioaro AVRAM 
lozsef BALOGH 
Katolln BARABAS 8~.RES 
Anco BARBULESCU 
Răzvan BARBULESCU 
Corneliu BARNEA 
Aurelio BERARIU 
Mihai BOCAi 
Mario BOGDAN 
Crăciun BONTA 
Victor BOTEZ 
Uv;u BRAICA 
Nicolae BRINZAN 
Mlhoel<i BRUMA 
Teodor BULZA 
Ari stotel BUNE.seu 
Ion BUTNARU 
Eugen CAZACU 
Doino CERNICA 
Viorico CIORBAGIU 
George-Rodu CHIROVICI 
Eugen COMARNESCU 
Petre CONSTAN'flN 
Gheorghe 
CONSTANTINESCU 
Mihai CORUŢ 
Emlllo COSMA 
Mario COSTACHE 
Ion COSTEA 

Petre COZIA 
Sandu CRl.STIAN 
Lucian CR~AN 
louef ICSERNATeNI 
Marcel<! DAN 
Constantin DARIE 
Mirceo DATCU 
Ioan DAVID 
Iosif DAV,H) 
Constnntin DOBRE 
Adrion DRAGOMIRESCU 
Nkoloe DRAGOŞ 
Oiet01 OROTTLEFF 
Traian DUMITRESCU 
Sondo FAUR 
Petru FIUOREANU 
Gheorghe FOTACHE 
l ution GEIER 
Petre GHElMEZ 
Ara GHEMIGIAN 
lldiko GIDOFALVI 
Don GIUREA 
Octavian GILĂ 
Rodico GIRLEANU 
Karoly GOOER 
Mirceo HAMZA 
Aurel HARŞANI 
Sorin HOLBAN 
Xenoton IACOB 
Mircea ICHIM 
Nestor IGNAT 
Victorio ILIESCU 
Artur IOAN 
Adrian IONESCU 
Eftimie IONESCU 
Ştefan LOl\IESCU 
Valentin IONE5CU 
Georgeio ION.Ic.A 

Cristea IONIJĂ 
Cicl IORDACHE·ADAM 
Virginio IORGA 
Tiberiu !STRATE 
Timotei JURJICA 
Viorel lAzARESCU 
Marin LEOVEANU 
Corneliu LEU 
Constantin LUPU 
lâ16r MADARAS 
Mari n MANOLACHE 
Constantin MARIAN 
Ion MAXIMIUC 
Gheorghe MIHALACHE 
loszlo MIKLOS 
louren\iu MITRACHE 
Ion MITRAN 
Corneliu MOCANU 
Vasile MOLDOVAN 
Ivo MUNCIAN 
Ion MUNTEANU 
Doro Mario NAGY 
Romeo NADAŞAN 
Ion NEDELEA 
Ioan NEGULICJ 
Constanto NICULESCU 
Ale1umdru NIŢESCU 
Dumitru OPRIŞOR 
Ion PARANICI 
Moria PONGRACZ -POP 
Simion POP 
Cornelius POPA 
Ioan POM 
Ilie POPESCU 
Ion POPESCU 
Augustin PRESECAN 
Traian PROSAN 
Florea RADU 
Emerlc ROBICSEK 

Armand ROSEITTHAL 
M; hai ROTH 
Emilian ROUA 
Gheorghe SAFTA 
Augustin SANDU 
Georg SCHERER 
Rodico SIMIONESCU 
Constantin STAN 
Grigore STANESCU 
Moria STEIN 
M. STEPAN 
~arin STOIAN 
Leoni d STRATULAT 
Viorel STR.AUT 
Ion STRUGARIU 
Teodor SUGAR 
Rodico ŞERBANESCU 
Dlonl si e ŞINCAN 
Eleno SOIMU 
Mirceo ŞONCUTEANU 
Oesonlto ŞTEfAN 
H. TACVORIAN 
Dumitru TARCOB 
Aurel TELCEAN 
Octavio TREJSTAR 
Viorel TUDOSE 
Ion ULARU 
Dorin N. URITESCU 
Rodica UlA-URITESCU 
S6ndor VAJOA 
lo:sif VARGA 
Şt~fon VARJIADE 
Ferenc VASAS 
Adrlo11 VASllE 
Angelo VOICILÂ 
Pompiliu VOICULESCU 
Vasile ZAMFIRESCU 
Ion ZARLIU 

Reînnoiti•vă abonanientele 
la revista ziariştilor 

t•t:l~S\ 
NCt1\Sl'll!\ 
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CONFERINŢA ' 1\'fl O AJ„\ A PARTIDULUI 
• '\lobflizntor progTam de nctlunc pcnh'u rol\
tlnun d~vollnre 11 tllrll 
• Acth' itateo lcleolotJICA, polltlco-educatl\'A,~~ , 
1tc2,·oltare a cono;lilnld SOC'iaU te şi tntdrlre. • -; 
plrltulul rCHllU(lonar, de formare a orn'.TIJ'I{ ~ 

nou. ina lntat - con<;truclor conştient şi ti&<tt"l 
Cat ul soclulîs1nulul , 1 comunlSmulul in România .J 
tDln Raportul prezPnl'lt ele to\"nrdşu.1 Nicola.! 
Ceauşc-;cu la Conff'rinţo Nauonald n parti(iulull 
• Sub e•lda 1eneroaeelor ldri f i tue ale ex
punerU programatice a tovarlşuJul Nicolau! 
Ceauşescu 
ZlorlşuJ romunl se ongaJe.aiA să tTMSPună In 

mesnj viu. convln~A~or. orientările 4$1 sarcinii<! 
s t:.ablllte de Conforintn NoUonală n part1dulu1 
<Cu\'fntul tovarti5Ului Ion MIL?'an) 

J OBUiliO 
Patru decenJI de RepuhlfcA 

O zi in rcdaclla gaulcJ._ „Ap4r11rea patriot• 
Spuit revolu\Jonnr l"nlu7jasm, competcn\ii fn servicful 
apărări i na1ionale 'Constantin 'J'atu) 

NCHET \ REVISTF.1 
Prec;a noastră" aşa cum a fo~t în 1987. aşa cum 1> 

dor.Im pentru 1988. (P,U'Ucipă la anchelil: Traian Du
m itrescu, Arlstotel Bunescu, Adrian Vasile şi Dan 
C 1urea) 

ZIUA TIPOORAFJLOR 
Un gind de jpreţu1re 

BIBLIOTECA rROFru ION LA 
O Jucrnre declicută operei w1rlstlce tdr Victoria 
mescu) 

PE TEME PUOFE lON.\ LE 
Trăsături specl!Ice ale operei ziaristice {prof. unlv. 
Nestor Jgnal) 

LIMBAJUL PRESEI 
Un prcx-edeu Jln~vlsUc Coarte acUv - anntogfa 
CDorln N. U'·lte~-eu, R'lfllca U14·Urilescu) 

RETORICA Z IARI TJCA 
X.. StUul publit-lsuc lU (Rubrlc~ realluită de Con
stantln Lupu şi :\1.rceo HamzaJ 

RUBRICA SUBJEC'l'IVA 
• Am varut • .Ne-a ptt1cut • VA scmnnlAm 
FAR~.\ UPARARE I 
Dln pra-<ă adu.nate .. 

Almanahuri '88 

GAZE'fARI DFSPRE CAZETARIB 
Scarlat C:itllmachl : ~ Jumatul nu este o pagină dln
tr-c cart~ ci o ncllune" CCons1Antln J.JJJr U!J 

DIN TRADITID ... E PROGRESISTE ALE PRESF.:I 
J<OMANE')'I' I 

R epublica - ţ<ţeag 'I C!l"e7 in publicntllle ctNr.ocra
tice- şi munchoreŞU (dr. Rod1t'a $erbăne6CUJ 

CIU.m in presn noa'l trl\ de acum un veac (Rubrică 
reaHzată ue Rooica $f'rb!\ne')C'U) 

Fl§E PENTRU UN DICŢION.i\ R AL OA:\tENILOR 
DE PRt:.SA 
lo:.lf 6cmwn - primul f:otioreporter modern din 
presa noastră icon ·r:inlin Tatu) 

rnnoramlc n tem 1Ru'>rlcă ttaJ!zatA de Ccnstanlln 
Lupu) 
• Pe curt 11e la noi • Pe curt dln toal!l lumea 

---------------------~~-----__,/ 
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